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„Šī diena mūs spārno”
Paraksta līgumu par Talsu Galvenās bibliotēkas
jaunās mājvietas pārbūvi
2017. gada 10. maijs – šī diena
jau pamanāmi iezīmējusies kopējā
Talsu novada vēsturē un uz visiem
laikiem būs nozīmīgs pieturas
punkts arī Talsu Galvenās bibliotēkas darbībā. 15 gadi pagājuši pagaidu telpās pirmsskolas izglītības
iestādes „Pīlādzītis” paspārnē, bet
tagad ir jūtama ilgi gaidītā sapņa
piepildīšanās. Nupat parakstīts līgums ar būvnieku, pilnsabiedrību
„Talsu statiskais spriegums”, par
telpu Brīvības ielā 17a pielāgošanu
Talsu Galvenās bibliotēkas vajadzībām. Visu Talsu novada iedzīvotāju vajadzībām.
Uz svinīgo līguma parakstīšanu
bija ieradies viss Talsu Galvenās bibliotēkas kolektīvs ar vadītāju Viju
Nagli priekšgalā. Viņa atzina, ka šī ir
īpaša diena, jo ļoti ilgi un ļoti stipri
gaidīta. „Šī diena mūs spārno. Beidzot varam domāt par kaut ko jaunu
un skaistu – ceram uz modernu, 21.
gadsimtam atbilstošu bibliotēku,
gana ērtu, labi aprīkotu, vizuāli jauku gan no iekšpuses, gan no ārpuses. Priecājos, ka šo darbu veiks

su Galvenā un Talsu bērnu bibliotēka. „Domāju, ka atradīsim iespēju,
kā vienam otru papildināt. Nav noslēpums, ka pasaulē jau labu laiku
popularitāti iemantojis ģimenes bibliotēkas modelis. Arī Latvijā daudzi
ir uz šo modeli pārgājuši,” teic Talsu
Galvenās bibliotēkas vadītāja.
Līdz ar pārvākšanos uz jaunajām
telpām, kas gaidāma 2018. gadā,
V. Nagle, ņemot vērā citu kolēģu
pieredzi, prognozē arī apmeklētāju
skaita pieaugumu. To var skaidrot
gan ar dabisku cilvēku ziņkāri, gan
ar plašāku un ērtāku pakalpojumu
pieejamību. Vija zina, cilvēki, tie
aptuvenie 3600 lasītāji un virkne apmeklētāju, ļoti ilgi kopā ar visu iestādes kolektīvu ir gaidījuši jaunas
bibliotēkas telpas. Viņa atzinīgi novērtē ikvienu uzticīgo un regulāro
lasītāju, kas uz pašreizējo iestādes
mītni nebaidās doties kājām. „Viņi
ir nopelnījuši ordeni,” pasmaida V.
Nagle, piekrītot, ka pašreizējā atrašanās vieta apmeklētājiem ir salīdzinoši grūti sasniedzama.
Pirmie darbi, lai pēc ēkas

ceļu katrai grāmatai. Esam bagāti,
mums ir aptuveni 65 000 grāmatu,”
atklāja V. Nagle. Jautāta, vai arī Talsos pēc objekta pabeigšanas būs
gaidāma grāmatu ķēde, bibliotēkas
vadītāja pačukst, ka bez kādas akcijas un cilvēku līdzdalības neiztiks.
Svinīgajā līguma parakstīšanas brīdī klāt bija arī Talsu Galvenās bibliotēkas darbinieki, „Kad pārvācāmies uz pašreizējām
kā arī pārstāvji no Talsu bērnu bibliotēkas un Bērnu un jauniešu centra
telpām „Pīlādzītī”, bibliotēka bija
slēgta vien desmit dienas. Arī tagad
pārvākšanās būs jāorganizē ļoti
Talsu novada būvuzņēmēji – savējie tehniskās nodošanas varētu uzsākt
operatīvi un pārdomāti. Ceram, ka
nepiemānīs, savējiem ir jādara labi. pārcelšanos, Talsu Galvenajā bibno lentes pārgriešanas brīža, tehŠis objekts būs visiem Talsu novada liotēkā jau tiek īstenoti. „Rūpīgi
niski nododot ēku, līdz brīdim, kad
iedzīvotājiem, visam reģionam,” uz- strādājam pie krājumu sagatavošatiks ielaisti pirmie lasītāji, nepaies
svēra V. Nagle.
nas. Beidzot būs iespēja atdalīt akilgs laiks,” sacīja V. Nagle.
Paredzēts, ka zem viena jumta, tīvo krājumu no krātuvē esošā krāLīdz ar Talsu Galvenās bibliotēpiedāvājot apmeklētājiem komplek- juma, kas līdz šim mums bija ļoti
kas jauno mājvietu, paredzēts pasu pakalpojumu, draudzīgi sadzīvos liela problēma, gan darbiniekiem,
plašināt pirmsskolas izglītības iestāne tikai šeit jau esošais Talsu novada gan lietotājiem. Jau no pagājušā
des „Pīlādzītis” telpas. Tas nozīmē,
Bērnu un jauniešu centrs, bet arī Tal- gada vasaras cītīgi norādām īsto
ka samazināsies to bērniņu skaits,

Talsu Galvenā bibliotēka Brīvības ielā 17a

kuri gaida rindā uz iekļūšanu kādā
no pirmsskolas izglītības iestādēm.
Pašvaldības izsludinātajā iepirkuma konkursā, kur par uzvarētāju
kļuva pilnsabiedrība „Talsu statiskais spriegums”, tika apvienota projektēšana, būvniecība, kā arī mēbeļu
un datortehnikas iegāde. Tādā veidā
izdevies samazināt projekta kopējo
izpildes laiku.
Šobrīd vēl turpinās objekta projektēšana, bet būvniecību paredzēts
sākt pēc aptuveni pieciem mēnešiem. Jaunās mājas Talsu Galvenā
bibliotēka varētu apdzīvot jau Latvijas simtgades laikā.
Inita Fedko
Foto: Marta Rake-Lasmane
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Dursupes ezera apkārtne piedāvās
jaunas iespējas
Piesaistot Lauku atbalsta dienesta finansējumu, Talsu novada pašvaldība īsteno projektu „Dursupes ezera apkārtnes labiekārtošana”.
Šobrīd norit darbi, lai līdz 31. maijam
pie Dursupes ezera būtu labiekārtota ne
tikai apkārtne, bet arī uzstādīti āra trenažieri, izbūvēts bērnu laukums, soliņi, velostatīvi un atkritumu urnas, informē Balgales pagasta pārvaldes vadītājs Juris
Upmalis.
Projekta kopējās izmaksas ir 43,306
tūkstoši eiro – 22,104 tūkstoši eiro ir publiskais finansējums, bet 21,201 tūkstotis
eiro paredzēti no pašvaldības budžeta.
Ivonna Vicinska
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Noslēdzas apjomīgi
iepirkumu konkursi
Talsu novada pašvaldība
aprīlī izsludinājusi vairākus
iepirkumu konkursus, kas liecina par apjomīgu darbu
iekustēšanos.
Jau 12. aprīlī izsludināts iepirkumu konkurss „Talsu 2. vidusskolas sporta laukumu K. Mīlenbaha ielā 21 un 34 Talsos un
stāvlaukuma pie sporta laukuma
pārbūve”. Izsludināts arī iepirkumu konkurss par šo darbu būvuzraudzību. Iesniegšanas termiņš
tika noteikts līdz 3. maijam.
Attiecīgie darbi atbilst jau
2016. gadā Talsu novada domes
apstiprinātajai ārtelpas sporta infrastruktūras attīstības koncepcijai sporta laukumiem K. Mīlenbaha ielā 21 un 34 Talsos. Šādā
veidā plānots pakāpeniski sakārtot āra sporta infrastruktūru Talsos, ko izmantot dažāda vecuma
mērķgrupām.
20. aprīlī izsludināts iepirkumu konkurss „Gājēju ietves
1. kārtas un ielas apgaismojuma
izbūve no Talsu 2. vidusskolas
līdz Daģu ielai, Kārļa Mīlenbaha
ielā, Talsos”. Iesniegšanas termiņš
bija noteikts līdz 9. maijam.
2016. gada nogalē tika pabeigts
un Būvvaldē apstiprināts šī objekta būvprojekts. Būvdarbi varētu
sākties maija beigās, tie būs

jāpaveic trīs mēnešu laikā. Projektā plānots uzstādīt 18 LED laternas, izveidot vienu apgaismotu
gājēju pāreju un izbūvēt aptuveni
280 metrus bruģētu gājēju celiņu.
Līdz 9. maijam (iesniegšanas
termiņš) norit iepirkumu procedūra par konferenču zāles atjaunošanu. Šie darbi paredz
kinoteātra „Auseklis” Talsos zāles
sakārtošanu. Šiem mērķiem piesaistīts Latvijas un Lietuvas starptautisks projekts: „Boost regional
Entrepreneurship by Enabling
cross boarder cooperation LAT –
LIT”. Tas nosaka ne tikai konferenču zāles izveidi, bet arī citas
uzņēmējdarbību veicinošas aktivitātes par kopējo finansējuma
apjomu – 162 330 eiro.
9. maijā noslēgsies arī iepirkumu konkurss „Talsu novada Lībagu pagasta Bungu kapu paplašināšanas 1. kārta”. 2017. gada
pamata budžetā šim mērķim tika
atvēlēti 60 000 eiro. Sagatavošanās
darbi īstenoti jau 2016. gadā,
savukārt šo kapu labiekārtošanas
projekts paredz to paplašināšanu
veikt kārtās, kopumā esošo teritoriju paplašinot par aptuveni
četriem hektāriem.
Inita Fedko

Veselības veicināšanas aktivitātes
būs pieejamas visā novadā
18. aprīlī Talsu novada pašvaldība parakstīja līgumu par dalību projektā „Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi Talsu novadā”. Dažāda
veida aktivitātes, kas veltītas visa novada iedzīvotāju atšķirīgām mērķauditorijām, ilgs
līdz pat 2019. gada beigām. Kādi pasākumi
tad gaidāmi, lai veicinātu iedzīvotāju veselību, atklāja Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļa.
Aktivitāšu veidu nosaka valstī apstiprinātās
Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.–
2020. gadam: tas ir, lielākais projekta izmaksu
apjoms veltīts fiziskajām aktivitātēm, otrajā vietā
ierindojot slimību profilaksi.
Kopējās projekta izmaksas paredzētas
363 544 eiro apmērā, kas tiks izlietoti, lai uzlabotu pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, organizējot
vietējā mēroga pasākumus. Projekta vadītāja
Aiva Dimante informēja, ka pasākumu organizēšanā tiks iesaistīti attiecīgie pilsētu un pagastu pārvalžu iestāžu darbinieki, lai rastu piemērotāko sadarbības modeli, izvēlētos aktivitātēm
piemērotāko laiku un vietu. Detalizētāka informācija par paredzētajiem pasākumiem pēc nepieciešamo saskaņošanu veikšanas būs pieejama pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv.
Līdz pat 2019. gadam paredzēti slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi,
veselības parametru paškontroles ierīču iegāde,
veselības veicināšanas pasākumu inventāra iegāde, transporta pakalpojumi mērķa grupu no-

kļūšanai pasākumu norises vietās.
Šobrīd esošās aktivitātes notiek Talsos, bet,
kolīdz noslēgsies iepirkumu konkurss par
transporta pakalpojumu nodrošināšanu, tā aktivitātes tiks organizētas visā novada teritorijā.
Dažiem neizpratni radījusi piedāvātā peldētapmācība astoņus gadus veciem bērniem. Paredzēts, ka to apgūs 150 bērni, bet kritērijus konkrēto personu izvēlei nosaka pašas izglītības
iestādes.
Vasarā plānotas aktivitātes brīvā dabā, bet
rudenī tiks uzsākti lekciju cikli.
Paredzētie pasākumi:
• Lekcija par pilnvērtīga un pietiekama miega nozīmi veselības saglabāšanā.
• Vasaras nometnes bērniem un jauniešiem.
• Informatīvas nodarbības par veselīga uztura jautājumiem pieaugušajiem.
• Veselīga uztura un mutes veselības dienas
Talsu novada skolās un pirmsskolas izglītības
iestādēs.
• Izglītojoši pasākumi par zīdīšanas priekšrocībām jaunajiem vecākiem.
• Peldētapmācības bērniem.
• Āra fizisko aktivitāšu interešu grupu nodarbības profesionāļu vadībā.
• Fitnesa un veselības vingrošanas grupu
meistarklases pilsētās un pagastos.
• Deju nodarbības bērniem, jauniešiem un
senioriem.
• Fizioterapeita meistarklases senioriem, personām ar invaliditāti.
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• Vingrošanas grupu nodarbības no 1. līdz 3.
klašu skolēniem.
• Veselības veicināšanas dienas Talsu
novadā.
• Vingrošanas grupas grūtniecēm.
• Lekcijas jauniešiem un vecākiem par atkarību izplatības samazināšanu, par savstarpējo
komunikāciju jauniešu vidū.
• Diskusijas, semināri skolēniem par fizisko
aktivitāšu nozīmi.
• Lekcijas jauniešiem par psihoemocionālo
veselību.
• Lekcijas jauniešu vecākiem par reproduktīvo veselību.
• Lekcijas par psihisko veselību, tās saglabāšanu senioru vecumā.
• Sirds veselības dienas novadā.
• Onkoloģijas profilakses pasākumi.
• Veselības parametru paškontroles ierīču
un veicināšanas pasākumu inventāra iegāde.
• Nodarbības veselīga uztura nozīmīguma
un pamatprincipu izpratnei.
• Lekcijas par veselībai bīstamu slimību simptomiem un rīcību tajās.
Inita Fedko

Jautājiet – mēs atbildēsim!
Izmantojiet iespēju un saņemiet atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem, kas saistīti
ar pašvaldības darbu! Sūtiet jautājumus:
- elektroniski: info@talsi.lv
- pa pastu: Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201, ar norādi „Talsu Novada Ziņas”.
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Ar skaidru mērķi un neatlaidību uz priekšu
Talsu novads ir viens no teritorijas ziņā lielākajiem novadiem Latvijā – ne velti to veido
četras pilsētas un 14 pagastu
teritorijas. Šoreiz ielūkosimies
Lībagu, Laidzes un Balgales pagastu ikdienā.

LAIDZES PAGASTS

Laidzes pagasta ģerbonī spoguļojas vēzis – pagastā dzīve nemētājas augšup un lejup, tā virzās mērķtiecīgi un pārdomāti.
Viens no būtiskākajiem mērķiem šajā laikā, uzsver pagasta
pārvaldes vadītāja Solveiga Stalidzāne, ir bijusi pagasta ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana. Sākot darbu un plānojot
pagasta attīstību, S. Stalidzāne
vadījās pēc vairākām prioritātēm, aptverot dažādas jomas.

vitāšu kvalitāti un dažādību, iedibinot jaunas tradīcijas un nodrošinot esošo turpināšanos.
Izcils piemērs ir Laidzes Mazie
opermūzikas svētki, kas spēj pulcināt un iedvesmot aizvien vairāk cilvēku.
„Man vienmēr būtiski ir šķitis
sakopt un labiekārtot pašvaldības īpašumā esošās teritorijas, tai
skaitā arī pagasta kapsētas. Uzmanību esam pievērsuši arī Laidzes ezera pašvaldības īpašumā
esošās pieguļošās teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai,”
pastāstīja Laidzes pagasta pārvaldes vadītāja. Izvirzītās prioritātes bijušas par pamatu arī Eiropas Savienības projektu piesaistei
– vadīšanās notikusi pēc vajadzībām. Solis uz priekšu bija arī
Laidzes pagasta pārvaldes daļēja

Daļa no paveiktā Laucienes pagastā
• Bērnu laukuma aprīkojuma
papildināšana.
• Remonts brīvā laika pavadīšanas centrā „Mežrozes”.
• Remontdarbi PII „Papardīte” iekštelpās un āra teritorijas
labiekārtošana.
• Ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana, tajā skaitā
arī atdzelžošanas iekārtu uz-

stādīšana.
• Nodenu kapu ieejas mezgla
atjaunošana un zvana uzstādīšana.
• Stāvlaukuma izbūve un labiekārtošana pie Laidzes brīvā
laika pavadīšanas centra, paša
centra iekštelpu sakārtošana un
tehniskā aprīkojuma iegāde.
• Koku vainagu izkopšana.

Būtisks uzdevums bija sakārtot ūdenssaimniecības objektus
visos Laidzes pagasta pārvaldes
apsaimniekošanā esošajos dzeramā ūdens ieguves objektos, kā
arī nodrošināt sadzīves notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti, tai
skaitā, uzstādot jaunu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu „Stūrīšos”.
„Lai nodrošinātu kvalitatīvu ūdenssaimniecības objektu
apsaimniekošanu, Laidzes pagasta pārvalde veica nepieciešamos sagatavošanas darbus un
kopš 2016. gada novembra nodrošināja ūdenssaimniecības nozares nodošanu pašvaldības kapitāldaļu uzņēmuma SIA „Talsu
ūdens” apsaimniekošanā,” šajā
laikā panāktās būtiskās pārmaiņas ieskicēja S. Stalidzāne. Līdz
ar pakāpenisku pāreju uz vienotu ūdenssaimniecības pakalpojumu Talsu novadā, Laidzes pagasta
iedzīvotājiem
arī
samazinājās pakalpojumu tarifs
no 2,50 eiro par kubikmetru (bez
PVN, kopējais tarifs) līdz 2,10
eiro par kubikmetru (bez PVN,
kopējais tarifs).
Līdztekus ūdenssaimniecības
sakārtošanai Laidzē bija svarīgi
veicināt kultūras un sporta akti-

pārcelšana uz pagasta brīvā laika
pavadīšanas centra ēku. Tādā
veidā teritorijas centrā panākta
resursu koncentrēšanās – vienuviet pieejami gan bibliotēkas,
gan pārvaldes, gan centra piedāvātie pakalpojumi.
Arī šajā gadā Laidzē darāmā
netrūkst. Paredzēts izveidot pagasta teritorijā esošo māju un
ielu nosaukumu informatīvo
zīmju tīklu, uzlabot gan esošos
apstādījumus, gan pirmsskolas
izglītības iestādes „Papardīte”
nodrošinājumu. Nepieciešama
Rocežu kapsētas paplašināšana,
tiltiņa Ziedgravās atjaunošana,
ielu apgaismojuma papildināšana un arī ceļu stāvokļa uzlabošana. Nav aizmirsts arī par videonovērošanas
kameru
uzstādīšanu. Plānots arī kāds ļoti
īpašs uzdevums, sagaidot Latvijas simtgadi – izveidot atrakciju
labirintu „Taurenis” – vizuāli
skaistu un ikvienam izbaudāmu
parka teritoriju.
„Esošo pārvalžu modeli uzskatu par piemērotu reālajai situācijai. Pagastu pārvalžu priekšrocības: esot atbildīgai personai
konkrētajā vidē, tajā esošās
problēmas un veicamie darbi ir

skaidri saskatāmi,” teica S. Stalidzāne.

BALGALES PAGASTS

Balgales pagasta pārvaldes
vadītāja pienākumus pilda Juris
Upmalis – viņš šo darbu veic arī
Laucienes pagasta pārvaldē, bet
divu teritoriju pārraudzīšanu neuzskata par apgrūtinājumu. Juris
vienmēr uzsver – viena no pamata veiksmes atslēgām ir labs
un stabils kolektīvs, jo viens jau
nav karotājs. Un tāds ir arī Balgalē.
Būtiskākie darbi šajā laika periodā, uzsver J. Upmalis, saistīti
ar Dursupes pamatskolas sakārtošanu. Pakāpeniski uzlabojumi
veikti skolas iekštelpās, piemēram, atjaunots sanitārais mezgls,
kā arī tās apkārtnē – demontēta
vecā sporta zāle. „Lai optimālāk
apdzīvotu Dursupes pamatskolas ēku, tika pieņemts lēmums uz
to pārcelt arī pagasta pirmsskolas izglītības iestādi. Tās vajadzībām ierīkojām atbilstošu sanitāro
mezglu,
izveidojām
nepieciešamo apkures sistēmu,”
pastāstīja J. Upmalis.
Domājot par iedzīvotājiem
pieejamiem
pakalpojumiem,
bija nepieciešama Balgales ambulances telpu atjaunošana un
piemērošana ģimenes ārsta
prakses vajadzībām. Tagad vietējiem cilvēkiem šis tik ļoti nepieciešamais pakalpojums ir saglabāts.
„Balgales pagastā galvenās jomas, kur plānojam investīcijas, ir
pagasta infrastruktūra, izglītība
un sports,” piezīmē pagasta pārvaldes vadītājs. Īpašs aktivitāšu
centrs un rosīgo cilvēku tikšanās
punkts ir 2014. gadā atklātais
jaunuzceltais Dursupes jaunatnes sporta un atpūtas centrs. To
izmanto ne tikai izglītības iestāžu audzēkņi, bet arī vietējie iedzīvotāji.
Balgales pagastam izdevies
piesaistīt arī projektu finansējumu. Daudz glītākus un sakoptā-

kus vaibstus šogad iegūs Dursupes ezera apkārtne – šī atpūtas
infrastruktūra paredzēta ne tikai
vietējo, bet arī viesu priekam un
ērtībām. „Talsu novada pilsētas
un pagasti atšķiras ne tikai platības, bet arī infrastruktūras un
identitātes ziņā. Manuprāt, radītais pārvalžu modelis ir optimāls. Ikvienam pārvaldes vadītājam ir iespēja pakāpeniski
realizēt iedzīvotāju vēlmes un
izkopt katru teritoriju atbilstoši
tās tradicionālajām iezīmēm,”
sacīja J. Upmalis.

LĪBAGU PAGASTS

Lībagu pagasts atrodas Talsu
pilsētas tuvumā. Šeit darbojas
uzņēmīgi lauksaimnieki un radošas personības. Veiksmīgi sevi
pierādījusi Lībagu sākumskola
un brīvā laika pavadīšanas
centrs, joprojām, lai gan ar jaunu
nosaukumu, Dižstendē strādā
Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts. Pārvaldes vadītāja

Daļa no paveiktā Lībagu pagastā
• Teritorijas labiekārtošana
pie Ķīļu kapiem, „Sauleslejās”,
„Saullēktu pļavā”, „Ežgravās”.
• Pakāpeniska Lībagu sākumskolas tehniskā stāvokļa
uzlabošana.
• Deju grīdas un solu atjaunošana Stendes muižas parkā,

ierīkots elektrības pieslēgums
un veikta apzaļumošana.
• Atjaunoti ceļu posmi 4,5
kilometru garumā.
• Sākts darbs Bungu kapu
paplašināšanā.
• Mundigu ezera teritorijas
labiekārtošana.

Lauma Jaunpujēna uzsver vienu
no pagasta dārgumiem – Mundigu ezeru. Bet bez uzticamiem
un čadīgiem cilvēkiem nebūtu
nekā.
Lībagu pagasta pārvaldes vadītājai Laumai Jaunpujēnai darbības virziens ir skaidrs. Ja agrāk
viņa vadīja Ģibuļu pagasta pārvaldi, tagad šos pienākumus pilda savās mājās – pagastā, kur
dzīvo. Tas nebūt nemazina atbildības nastu un iedzīvotāju vajadzību klāstu. Lībagu pagasta
īpatnība ir divu apdzīvoto teritoriju centru veidošanās: Dižsten-

stāsta L. Jaunpujēna.
Savukārt Dižstendē vienmēr
aktuāls bijis Stendes muižas parka sakārtošanas jautājums. Kopš
tas iegūts pašvaldības īpašumā,
tajā manāma rosība. Atjaunota
arī parka estrāde, kas pagastam
vienmēr bijusi nozīmīga. Investīcijas katru gadu tiek ieguldītas
arī Lībagu sākumskolā un, protams, ceļu tīkla uzturēšanā gandrīz 100 kilometru kopgarumā.
„Būtisks jautājums ir Bungu
kapu paplašināšana. Nepieciešamos darbus plānojam realizēt
vairākās kārtās. Iepriekš jau
esam veikuši teritorijas iztīrīšanu no celmiem, izstrādāts arī
labiekārtošanas projekts. 9. maijā noslēdzās iepirkumu konkurss
par daļu no darbiem. Šī gada budžetā projekta 1. kārtai paredzēti
60 000 eiro,” uzsvēra L. Jaunpujēna, paskaidrojot, ka pēc visu kārtu pabeigšanas teritorija plānota
par četriem hektāriem plašāka.

Daļa no paveiktā Balgales pagastā
• Ielu apgaismojuma remonts.
• Vecās sporta zāles demontāža.
• Tehniskā aprīkojuma atjaunošana pārvaldes vajadzībām.
• Dursupes
pamatskolas
iekštelpu remontdarbi un āra
teritorijas labiekārtošana.
• Pakāpeniska
pārvaldes

de un Mundigciems. Tas nozīmē, ka pārvaldei jāstrādā gana
produktīvi un arī radoši, lai netiktu aizmirsta neviena no teritorijas daļām.
Galvenie mērķi šajā laika periodā Lībagu pagastam ir bijuši
vairāki. Viens no akcentiem, atklāj L. Jaunpujēna, likts uz teritorijas sakārtošanu un labiekārtošanu tieši Mundigciemā. Tā
ietver ne tikai Mundigu ezera
apkārtni, bet arī pašvaldībai piederošo teritoriju 2,6 hektāru platībā pie daudzdzīvokļu mājām.
2014. un 2015. gadā īstenota atkritumu un krūmu novākšana
un teritorijas planēšana, bet
2017. gadā – pastaigu celiņu, soliņu un apstādījumu ierīkošana.
„2015. gadā tika realizēts
Mundigu ezera teritorijas labiekārtošanas projekts. Šajā teritorijā uzstādījām masīvkoka galdu
un solus, saulessargus, atkritumu urnas, pārģērbšanās kabīnes,
āra trenažierus, velosipēdu novietni un bērnu rotaļu kuģi,” pa-

ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošana.
• Bērnudārza pārcelšana uz
skolas telpām, to pielāgošana
vajadzībām.
• Ugunsdzēsības dīķu teritorijas sakārtošana.
• Sociālā dienesta kabinetu
remonts.

Inita Fedko

Sācies ugunskuru dedzināšanas aizlieguma periods
Talsu novada pašvaldības policija atgādina, ka ugunskuru dedzināšana, kā
to paredz novada saistošie noteikumi,
Talsu novada pagastu centros un pilsētās no 1. maija līdz 1. oktobrim ir aizliegta. Atļauta ir tikai dārza kamīnu kurināšana vai speciālo cepamiekārtu
izmantošana.
Talsu novada saistošie noteikumi Nr.24
(spēkā no 2010. gada 13. jūlija) punkts
2017. gada 17. maijs

Nr.5.7. paredz, ka „Talsu novada pagastu
pārvalžu centros un pilsētu administratīvajās teritorijās aizliegts veikt jebkādas ar
dedzināšanu saistītas darbības (izņemot
dārza kamīnu kurināšanu un speciālu cepamiekārtu izmantošanu), kuras rada vai
var radīt zaudējumus vai kaitējumu citām
personām, to īpašumam vai dabai ik gadu
laika posmos no 1. maija līdz 22. jūnijam
un no 25. jūnija līdz 30. septembrim (da-

				

tumi uzrādīti ieskaitot). Jebkuri izņēmumi pieļaujami Talsos ar pašvaldības komunālās nodaļas vadītāja vienreizēju
rakstisku atļauju; Sabilē, Valdemārpilī un
Stendē ar pilsētas pārvaldes vadītāja vienreizēju rakstisku atļauju.”
Vasaras saulgriežos tradicionāli tiek
dedzināts ugunskurs, un Talsu novada
saistošie noteikumi neparedz aizliegumu
savas privātmājas dārzā kurt ugunskuru,

		

taču stingri ir aizliegta riepu un citu sadzīves atkritumu dedzināšana. Turklāt,
dedzinot ugunskuru, īpašniekam ir jānodrošina, lai minētās darbības būtu drošas un neradītu ugunsgrēka draudus, kā
arī lai ugunskurs netraucētu citām personām.

				

Talsu novada
Pašvaldības policija
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Nopērkama grāmata
„Talsu namu stāsti”
Atzīmējot 100 gadus kopš Talsiem
piešķirtas pilsētas tiesības, pie lasītājiem nonākusi grāmata „Talsu namu
stāsti”, kurā ikvienam ir iespēja iepazīties ar Talsu vecpilsētas, Lielās, Brīvības, Zvaigžņu un citu ielu namu vēsturi,
to īpašniekiem un iedzīvotājiem.
,,Talsu namu stāsti” – grāmata par Talsu vecpilsētas daļas namiem un tajos agrāk dzīvojošajiem ļaudīm – izdevējs ir
Talsu novada pašvaldība, grāmata tapusi
novadpētniekam un biedrības ,,Aleksandra Pelēča lasītava” vadītājam Zigurdam Kalmanim sadarbojoties ar Daci
Alsbergu, Imantu Tamsonu, Mirdzu Joneli, Guntaru Tenni, Viju Nagli, Andžeju
Beļēviču, Agnesi Grīnšteinu, Jolantu Skujenieci.
Vairāk nekā 400 lapaspušu biezo grāmatu iespējams iegādāties Talsu novada
Tūrisma un informācijas centrā un Talsu

novada muzejā par 38,65 eiro. Grāmata
lasītājiem pieejamas arī Talsu novada bibliotēkās.
Ivonna Vicinska

Iespēja veikt avansa maksājumus
nākamajai apkures sezonai
SIA „Talsu namsaimnieks” pakāpeniski noslēdzot 2016./2017. gada apkures
sezonu, kā ik gadu piedāvā iedzīvotājiem
iespēju norēķināties par šo pakalpojumu
avansā. Tādā veidā ir iespēja atvieglot apkures sezonas ikmēneša maksājumus un
arī saņemt atlaidi. Tomēr visefektīvāk apkures sezonas izdevumus atvieglos mērķtiecīgi ieguldījumi mājas tehniskā stāvokļa uzlabošanā.
SIA „Talsu namsaimnieks” pēc apkures sezonas noslēguma pieņem apkures
avansa maksājumus. Tādā veidā ikvienam ir iespēja atvieglot ikmēneša rēķinus
apkures sezonā, kā arī saņemt atlaidi 5%
apmērā apkures sezonas laikā.
Ja iedzīvotājs nolēmis maksāt apkures
avansu, tad:
1) Ja maksājums tiek veikts kasē, tad
kasierei jāpiesaka, ka tiks maksāts ikmēneša rēķins un papildu summa – apkures
avanss. Čekā tiks uzrādīta atsevišķa pozīcija „Apkures avanss”;
2) Ja maksājums tiek veikts internetbankā, tad iespējami divi varianti: pārskaita vienu maksājumu, bet maksājuma
mērķī norāda: ikmēneša rēķina apmak-

sas summu un apkures avansa summu.
Jānorāda, ka tiek maksāts apkures avanss;
3) Interneta bankā iespējams pārskaitīt divus maksājumus – ikmēneša rēķina
apmaksu un apkures avansa iemaksu,
maksājumu mērķī obligāti norādot, ka
tas ir apkures avanss.
Apkures avansā iemaksātā summa
tiek proporcionāli katru mēnesi atskaitīta
no maksājuma par apkuri sezonas laikā.
Tomēr efektīvākais veids, kā atvieglot
apkures sezonu un samaksāt ikmēneša
rēķinu, ir veikt mērķtiecīgus mājas tehniskā stāvokļa uzlabojumus. Pirmais solis uz saprātīgu siltumenerģijas patēriņu
ir kvalitatīva individuālā siltummezgla
izbūve, kas nodrošina patērētā siltuma
patēriņa precīzu uzskaiti, patērētājam
nepieciešamo parametru – spiediena un
temperatūras – ieregulēšanu, ņemot vērā
katras ēkas individuālās energoefektivitātes īpašības, siltumenerģijas patēriņa
regulēšanas iespējas atbilstoši iedzīvotāju
prasībām, siltuma sadali atsevišķās patērētāju sistēmās, nodrošinot to pieslēgšanu un atslēgšanu.
Inita Fedko

Sasmakas ezerā un Lubezerā
pavairos zivju resursu
Projekta „Zivju resursu pavairošana
Talsu novada Sasmakas ezerā un Lubezerā” ietvaros Sasmakas ezerā un
Lubezerā tiks ielaists 16 000 ataudzētu
līdaku mazuļu, ko iegādāsies SIA „Rūjas zivju audzētava”. Projekta sadarbības partneri ir Talsu novada pašvaldība
un SIA „Rūjas zivju audzētava”.
Latvijas Zivju resursu aģentūra 2006.
gadā izstrādājusi Sasmakas ezera un Lubezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumus. Tie paredz, ka abu minēto
ezeru efektīvas izmantošanas racionālās
rūpnieciskās zvejas un makšķerēšanas organizēšanai un nodrošināšanai ezera izmantotājs saskaņā ar izstrādāto noteikumu rekomendācijām vismaz reizi trijos
gados veic zivju ielaišanu. Zivju mazuļu
ielaišanas pasākums ir plānots, jo katru
gadu pieaug ezera noslogojums: Sasmakas ezerā tīklu limits ir 1035 m, Lubezerā
490 m. Iespējamie zivju sugu mazuļi, kurus var ielaist ezeros, ir: līdakas, zandarti,
zuši, līņi, sudrabkarūsas. Noteikumi
paredz, ka regulāri zivju resursus var pa-

lielināt, ielaižot līdaku mazuļus, viena
gada laikā pat līdz 125 tūkstošiem gabalu
Sasmakas ezerā un 70 tūkstošiem Lubezerā.
Projekta īstenošanas laikā līdz
2017. gada oktobrim Sasmakas ezerā tiks
ielaisti ataudzēti 8000, kā arī Lubezerā
8000 līdaku mazuļi. SIA „Rūjas zivju audzētava” nodrošinās līdaku mazuļu atvešanu un ielaišanu Sasmakas ezerā un Lubezerā. Zivju mazuļu ielaišanas uzraudzību
nodrošinās Pārtikas un veterinārā dienesta
Ziemeļkurzemes pārvaldes speciālists,
Ventspils reģionālās vides pārvaldes speciālists, Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas speciālists ar attiecīgi izsniegtu sertifikātu.
Aija Svarinska,
Attīstības plānošanas nodaļas projektu
vadītāja

Lielākie ieguldījumi –
siltumenerģijas jomā
Siltumenerģijas nodrošināšana ir
viena no SIA „Talsu namsaimnieks” resursus prasošākajām nozarēm. Šo pakalpojumu uzņēmums piedāvā Ģibuļu,
Laidzes, Virbu, Laucienes, Lībagu un
Abavas pagastā un Stendes, Valdemārpils un Sabiles pilsētā, apsaimniekojot
12 katlumājas. Katlumājas un tajās esošais tehniskais aprīkojums prasa nemitīgus ieguldījumus.
Gada pirmajā ceturksnī, informēja SIA
„Talsu namsaimnieks” siltumenerģētiķis
Edgars Šterns, uzņēmums ir veicis vairākus ieguldījumus šajā jomā.
„Katlumājā Tiņģerē nomainījām apkures cirkulācijas sūkni. Līdzšinējā vietā iegādājām jaudīgāku energoefektīvo cirkulācijas sūkni ar frekvenču pārveidotāju.
Tādējādi ir panākts elektroenerģijas ietaupījums un ir nodrošināta labāka siltumenerģijas piegāde iedzīvotājiem. Tiņģeres katlumājā tika veikta gultņu

nomaiņa granulu katla deglim. Savukārt
katlumājā Priedēs Sabilē veikti dūmeņa
un tā pamata remontdarbi. Bez remontdarbiem neiztikām arī Valdemārpilī un
Stendē, kur tika laboti apkures katli,” pastāstīja E. Šterns.
„Lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu, arī abās Valdemārpils katlumājās
cirkulācijas sūkņi tika aprīkoti ar frekvenču pārveidotājiem. Elektroenerģijas patēriņš katlumājā Parka ielā 9 ir samazinājies
par aptuveni 50%. Ja iepriekš diennaktī
tika patērēts aptuveni 400 kilovatstundu,
tagad tikai 200 kilovatstundu elektroenerģijas. Savukārt katlumājā Raiņa ielā 10a
Valdemārpilī elektroenerģijas ietaupījums ir no 48 līdz 55 kilovatstundām
diennaktī,” informēja E. Šterns.
Inita Fedko

Nepārdomāta automašīnas novietošana – apdraudējums drošībai
Aprīļa beigās Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta (VUGD) Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas ugunsdzēsēji – glābēji apsekoja daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmus un ielas
pilsētā, lai noskaidrotu, cik viegli
ugunsdzēsēju transportam piekļūt pie
ēkām un ūdens hidrantiem.
Līdzīga
pārbaude
veikta
jau
2012. gadā, tās laikā noskaidrojot vairākus iekšpagalmus, kur ugunsdzēsēju glābēju transportam nebija iespējams iebraukt. Salīdzinot ar 2012. gadu, Talsu
daļas komanda atzina, ka ir vērojami uzlabojumi, piemēram, Darba ielā 13. Pagalmi ir labiekārtoti un izveidotas atbilstošas automašīnu stāvvietas, tomēr
atsevišķos gadījumos situācija joprojām ir
kritiska. Specializētajam transportam
joprojām ir apgrūtināta un vietām pat ne-

iespējama piekļuve A. Pumpura, Dundagas un Rīgas ielas pagalmiem, jo tuvu
kāpņu telpām tiek novietotas automašīnas. Šādu situāciju rada automašīnu skaita pieaugums un nepietiekamā infrastruktūras sakārtošana.
Pārbaudes laikā uz automašīnām, kas
traucēja piekļuvi ēkām, tika atstāts informatīvs materiāls, lai iedzīvotājus mudinātu aizdomāties par šādu gadījumu iespējamajām sekām.
SIA „Talsu namsaimnieks” dzīvojamo
māju apsaimniekošanas speciāliste Sigita
Mazzariņa piekrita, ka automašīnu stāvlaukumu jautājums ik gadu kļūst aizvien
aktuālāks. To jau trešo gadu daļēji palīdz
risināt Talsu novada pašvaldības izsludinātais daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas konkurss – daļa no
īstenotajiem projektiem attiecas uz auto-

mašīnu stāvlaukumu iekārtošanu.
Arī pašiem iedzīvotājiem jāizprot situācijas nopietnība un jācenšas savu

transporta līdzekli novietot tā, lai krīzes
situācijā tas neradītu nevajadzīgu apdraudējumu.
Inita Fedko
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Talsu novadā gatavojas
pašvaldību vēlēšanām
3. jūnijā Latvijā notiks pašvaldību
vēlēšanas, kurās būs jāievēl 9 republikas pilsētu un 110 novadu domju deputāti. Pašvaldību vēlēšanu kārtība
noteikta „Republikas pilsētas domes
un novada domes vēlēšanu likumā”
Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un
citu ES dalībvalstu pilsoņiem, sākot
no 18 gadu vecuma. ES pilsoņiem, lai
piedalītos Latvijas pašvaldību vēlēšanās, 90 dienas pirms vēlēšanām jābūt
reģistrētiem Latvijas Iedzīvotāju reģistrā.
Talsu novadā, informēja Imants
Adiņš, Talsu novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs, balsošanai atvērts būs 21
iecirknis. Iedzīvotājiem būs no kā izvēlēties – šajā reizē vēlēšanās piedalīsies
astoņi politisko partiju un apvienību
saraksti, jācer, ka, palielinoties partiju
interesei, pieaugs arī vēlētāju aktivitāte.
Tā pagājušajās pašvaldību vēlēšanās
Talsu novadā bija 32,6% apmērā jeb
otra zemākā valstī.
2017. gada pašvaldību vēlēšanu kārtībā
nav gaidāmas būtiskas izmaiņas. Vēlēšanu
komisija strādā ar vairākām elektroniskām
programmām, tādā veidā atvieglojot organizatorisko procesu. Arī kandidātu sarakstu iesniegšana notika, izmantojot attiecīgo
datorprogrammu. Partiju pārstāvjiem tika
izsniegta pieeja un parole, ar ko tālāk strādāja paši sarakstu sastādītāji. „Līdz ar to ir
vienkāršota priekšvēlēšanu programmas
ievadīšana, jo tai ir limitēts zīmju skaits.
Arī kandidātu saraksta apjoms Talsu novadā ir noteikts – 17 un trīs papildu kandidāti. To nosaka, vadoties pēc iedzīvotāju skaita. Lai arī, salīdzinot ar 2013. gadu, kopējais
novada iedzīvotāju skaits ir sarucis no
33 225 līdz 31 255, tomēr esošais deputātu
skaits ir saglabāts. Šogad, ņemot vērā ieteikumus pēc iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām, ir uzlabotas elektroniskās sistēmas
– programma „Balsis 2017”, kur apkopojam vēlēšanu rezultātus,” pastāstīja
I. Adiņš. Iesniegtā informācija par kandidātiem iespēju robežās tiek pārbaudīta, bet
tas neattiecas uz ziņām par izglītību un
darbavietu.
I. Adiņš uzsvēra, ka šajās pašvaldību vēlēšanās ir palielinājusies iedzīvotāju aktivitāte, kuri tieši vēlas piedalīties pašvaldības
darbā. Ja 2013. gadā tika iesniegti seši politisko partiju un apvienību kandidātu saraksti, tad šoreiz – astoņi. „Sarakstu iesniegusi Jaunā konservatīvā partija un „Mēs
– Talsiem un novadam”. Savukārt iepriekšējā reizē kopā startējusī Zaļo un zemnieku
savienība tagad vēlēšanās piedalās atsevišķi: Latvijas Zemnieku savienība un Latvijas Zaļā partija. Šajās vēlēšanās nepiedalīsies Reformu partija. Jāatzīmē, ka
iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās Talsu
novadā vēlētāju aktivitāte bija zemākā
Kurzemē – 32,6%. Tomēr, salīdzinot ar
kaimiņnovadiem, piemēram, Saldu, Kuldīgu un Tukumu, vēlētāju aktivitātes ziņā
esam plecu pie pleca, bet, protams, ka tā ir
ļoti slikta tendence,” teica I. Adiņš.
Vēlēšanu komisija sāks strādāt likumā
paredzētajā kārtībā, iepriekšējā balsošana
iespējama no 31. maija līdz 2. jūnijam.
31. maijā to varēs paveikt no 17.00 līdz
20.00, 1. jūnijā no 9.00 līdz 12.00 un 2. jūnijā no 10.00 līdz 16.00.
2017. gada 17. maijs
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Talsos godina Černobiļas
avārijas seku likvidētājus

Balsstiesīgajiem pilsoņiem ir tiesības vēlēt tajā pašvaldībā, kur ir bijusi
viņu reģistrētā dzīvesvieta 90 dienas
pirms vēlēšanu dienas vai pašvaldībā,
kur viņiem pieder likumā noteiktā
kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.
Talsu novada domē ievēlējamo
deputātu skaits
Pamatojoties uz LR Iedzīvotāju reģistra departamenta datiem Talsu novada pašvaldībā 2017. gada 3. februārī
(vēlēšanu izsludināšanas dienā) reģistrēti 31 255 iedzīvotāji, tādējādi Talsu
novada pašvaldībā paredzēts ievēlēt
17 deputātus.
No 29. maija līdz 3. jūnija 12.00 iedzīvotāji, kuriem grūtības nokļūt līdz balsošanas
vietai, var iesniegt iesniegumus par balsošanu atrašanās vietā, bet atrodoties savā
vēlēšanu teritorijā. Šāda iespēja ir slimiem
un nespēcīgiem cilvēkiem, invalīdiem, šo
cilvēku aprūpētājiem, vēlētājiem slimnīcās, aizdomās turamām personām, kuras
atrodas aizturēšanas vietā, apsūdzētām un
tiesājamām personām. „Tas attiecas tikai
tādos gadījumos, ja šīs personas atrodas
teritorijā, kur ir viņu vēlēšanu iecirknis,”
skaidroja Imants Adiņš.
Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā
www.cvk.lv ir pieejama plašāka informācija par iecirkņiem un to piekļuvi personām
ar kustību traucējumiem, par iesniegtajiem sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām un deputātu kandidātiem.
Saraksti šajā gadā netiks tipogrāfiski
numurēti – tas ir, sarakstu izvietošanas secība, partijām numurus lozējot, ir reglamentēta, bet uz vēlēšanu sarakstiem šie
numuri nebūs redzami. Interesi izrādījuši
arī vēlēšanu procesa novērotāji, Centrālā
vēlēšanu komisija tāpat kā iepriekš arī organizē mācības brīvprātīgo apmācībai. Var
pieteikties tie cilvēki, kuri vēlas mācīties
vēlēšanu gaitu un procesu, kuri pēc tam
saņem norīkojumu strādāt konkrētajā vēlēšanu iecirknī.
„Pēc šādas apmācības persona saņem
arī sertifikātu. Viens jauns puisis iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās veica šo brīvprātīgo darbu Sabiles iecirknī. Šoreiz viņš jau ir
iekļauts iecirkņa pamatsastāvā,” pastāstīja
Talsu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs.
23. maijā Rīgā notiks centralizētā vēlēšanu materiālu sadale. 29. un 30. maijā ikviens var ierasties iecirknī, tie būs atvērti,
un iepazīties ar deputātu kandidātu sarakstiem un priekšvēlēšanu programmām.
Pašvaldību vēlēšanām katrs vēlētājs ir
reģistrēts savā vēlēšanu iecirknī atbilstoši
reģistrētajai dzīvesvietai. Katram vēlētājam
uz deklarētās dzīvesvietas adresi tika izsūtīta vēstule ar informāciju, kurā iecirknī
vēlētājs reģistrēts vēlēšanām, respektīvi –
balsot varēs tikai tajā vēlēšanu iecirknī, kas
norādīts izsūtītajā vēstulē. Līdz 16. maijam
vēlētāji varēja izmantot iespēju iecirkni
mainīt, izvēloties jebkuru citu iecirkni savā
pašvaldībā vai pašvaldībā, kur vēlētājam
pieder nekustamais īpašums.
Imants Adiņš jau tradicionāli balsos
vēlēšanu dienas pēcpusdienā – un jau tagad zina – vēlēšanu naktī darba laiks
beigsies ap četriem no rīta.

131 vīrs no bijušā Talsu rajona savulaik piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanā. Lai
godinātu avārijas seku likvidētājus, jau
gandrīz trīs gadus visā Latvijā periodiski tiek rīkoti svinīgi pasākumi, kuros
černobiliešiem pasniedz piemiņas zīmes. Vairāk nekā 50 vīrus 10. maijā godināja arī Talsos.
Edmunds Asplints bija viens no tiem
70 vīriem, kuru kādā maija svētdienas
naktī pamodināja un kam paziņoja, ka jādodas it kā uz mācībām, uz 15 – 25 dienām. Reālajā situācijā smagā un bīstamā
darbā bija jāpavada teju pusgads. „Mums,
godīgi sakot, tas prātā nevarēja ienākt.
Tad, kad kara komisariātā pateica to, ka
jūs esat tie visi, kas ejat uz Černobiļu, tad
tur palika klusums,” atminas avārijas seku
likvidētājs, ķīmiķis E. Asplints.
Pirmā brigāde, ap 70 cilvēku no Talsiem, uz Ukrainu tika nosūtīti nepilnu
mēnesi pēc notikušā sprādziena. Aptuveni četrus mēnešus, tērpušies vien armijas
militārās formās, viņi veica gan šofera
pienākumus, gan smagus un bīstamus
darbus stacijas tīrīšanā.
„Pirmo nakti mēs pārgulējām uz kailas
zemes. Otrajā dienā tur sacēla teltis. Tā
mēs tajās teltīs nodzīvojām līdz oktobrim.

Mūsu pienākums bija celt filtrējošos dambjus pāri mazajām upītēm, vedām granīta
gabalus, taisījām ceļus pie reaktora,” stāsta Talsu rajona Černobiļiešu biedrības
priekšsēdētājs Arnis Zorģis.
Stāsti par apstākļiem, kādos nācās strādāt, ir dažādi. Pirmajiem aizsūtītajiem cilvēkiem drošības un aizsardzības aprīkojuma pret radiāciju teju praktiski nebija.
Taču tiem, kuri tur tika nosūtīti jau pēc
gada vai diviem, tika nodrošināta rūpīgāka higiēna, dezinfekcija. Bet arī tas nepasargāja no uzņemtā radiācijas daudzuma.
„Radiāciju jutām uzreiz, spieda deniņos. Katru dienu notika izvirdums no reaktora caur filtriem. Bet filtri tika steigā
sagatavoti, tā ka noplūde tur bija. Un galvenais, ka neviens jau par to nezināja,”
atzīst avārijas seku likvidētājs, vada komandieris Visvaldis Vismanis.
Kopš 2015. gada Iekšlietu ministrija
kopā ar pašvaldībām rīko svinīgus pasākumus par godu Černobiļas avārijas seku
likvidēšanas dalībniekiem, pasniedzot viņiem piemiņas zīmes. Trīs gadu laikā ar
īpašajām piemiņas zīmēm apbalvoti ap
6000 Černobiļā strādājušo vīru.
Informācija: Talsu televīzija
Foto: Marta Rake-Lasmane

Piemiņas zīmes Černobiļas avārijas seku likvidēšanas vīriem
pasniedza iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

Inita Fedko
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Līdz Latvijas simtgadei ar
LMT atbalstu plānots īstenot
četrus projektus Talsu novadam

8. maijā, paziņojot četrus uzvarētājus un finansējuma saņēmējus, Talsu
novadā noslēdzās „Latvijas mobilā telefona” (LMT) projektu konkurss „LMT
Latvijai”. Līdz Latvijas simtgadei novadā tiks pilnveidotas aktīva brīvā laika
pavadīšanas iespējas, ieviests jauns tūrisma produkts un uzlabota mūzikas
skolotāju darba vide. Lielāko atsaucību
iedzīvotāju balsojumā guva iecere bērnu rotaļu laukuma izveidei.
Lai klātienē svinīgi apbalvotu finālistus
un paziņotu uzvarētājus, konkursa noslēguma pasākumā Talsu novada pašvaldībā
kopā ar Talsu novada domes priekšsēdētāju Aivaru Lācaru, viesojās LMT prezidents un valdes priekšsēdētājs Juris Binde, kā arī LMT Biznesa klientu centra
„Ventspils” vadītājs Mareks Gibarts.
„Talsu novadā ir otrs lielākais iesniegto
projektu skaits un otrs lielākais savākto
balsu skaits starp astoņiem Latvijas novadiem šī gada „LMT Latvijai” projektu
konkursā. Tas apliecina Talsu novada iedzīvotāju aktivitāti un atbalstu savam novadam. Gandarījums, ka LMT kā Latvijas
uzņēmums var būt līdzās iedzīvotājiem
nozīmīgu ieceru realizēšanā, jo īpaši,
sniedzot atbalstu, lai kopīgi gatavotos Latvijas simtgadei. Priecājamies par ikvienu,
kurš ir apņēmības pilns domāt un darīt
savas valsts attīstībai un viedvalsts stiprināšanai. Paldies katram, kurš uzdrošinājās pieteikt savu ideju konkursam „LMT
Latvijai”, iedrošināja un atbalstīja līdzcilvēkus! Veiksmi un enerģiju projektu pabeigšanā līdz Latvijas simtgadei!” uzsver
LMT prezidents Juris Binde.
No 22 konkursā saņemtajām projektu
idejām Talsu novadā iedzīvotāju balsošanai otrajā kārtā tika izvirzītas 18. Par otrās kārtas projektiem iedzīvotāji kopumā
balsojuši 8208 reizes.
„Pateicoties LMT konkursam, Talsu
novadā radās papildu iespēja (un ļoti ievērojama, lūdzu, novērtējiet!) pilsoniskās
sabiedrības idejas ieviest dzīvē, un tās realizēt visas sabiedrības labā. Šis konkurss
ne vien palīdzēja materiāli, bet arī veicināja novada sabiedriski aktīvos cilvēkus
uzdrīkstēties, vērtēt un atbalstīt, kā arī
strādāt nākotnei!” teica Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus.
Konkursa pirmajā kārtā projektus Talsu novadā vērtēja LMT un novada pārstāvju žūrija. Par otrajā kārtā izvirzītajiem
projektiem balsot varēja novadā klātienē
un interneta vietnes www.lmt.lv sadaļā
„LMT Latvijai”. Savukārt LMT klientiem
bija iespēja balsot arī īsziņas veidā.

Talsu novadā „LMT Latvijai”
uzvarējušie projekti:
Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana
PII „Saulstariņš”
Projekta
ietvaros
bērnudārzā
PII „Saulstariņš” plānots izveidot rotaļu
laukumu, kas paredzēts bērniem vecumā
no trīs līdz septiņiem gadiem. Bērniem
būs iespēja rotaļāties labiekārtotā, vecumam atbilstošā, piemērotā un drošā, kā
arī mūsdienīgā vidē.
Projekta iesniedzējs: Pirmsskolas izglītības iestāde „Saulstariņš”
Piešķirtais finansējums: 2000,00 eiro
Talsu sporta nama trenažieru zāles uzlabošana un komandas „Talsu spēka atlēti” sporta ekipējuma nodrošināšana
Iegādājoties sporta ekipējumu komandai „Talsu spēka atlēti” un mūzikas centru
Talsu sporta nama trenažieru zālei, pilnveidot brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Projekta iesniedzējs: Magnuss Vucāns
Piešķirtais finansējums: 1957,00 eiro
Māksla uzzied Talsos
Jauns tūrisma produkts – „Māksla uzzied Talsos!”. Ar 20 gleznu reprodukciju,
kurās ietverts QR kods, izvietošanu pilsētā tiks radīta iespēja par konkrēto mākslas
darbu un mākslinieku uzzināt latviešu,
angļu un krievu valodā. Tas padarīs pilsētvidi saistošu un interesantu gan iedzīvotājiem, gan viesiem, paplašinot viņu
zināšanas par Latvijas mākslu saistībā ar
Talsu pilsētu.
Projekta iesniedzējs: Talsu novada Tūrisma informācijas centrs
Piešķirtais finansējums: 2000,00 eiro
Spēlmanīšu instrumentu skapis
Ar projektu „Spēlmanīšu instrumentu
skapis”, iegādājoties septiņus jaunus skapjus mūzikas instrumentu un pašu gatavoto skaņu rīku sistematizēšanai, tiks uzlabota mūzikas skolotāju darba vides
apstākļi. „Pīlādzīša” audzēkņi vienmēr
muzicē ar ļoti lielu prieku – to vairot palīdzēs septiņu jaunu mūzikas instrumentu
iegāde.
Projekta iesniedzējs: Pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”
Piešķirtais finansējums: 1990,00 eiro
Valdis Jalinskis,
LMT Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs
Foto: Marta Rake-Lasmane
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Rally Talsi –
starts piektdien,
finišs sestdien
Latvijas rallija čempionāta posms
Rally Talsi, kas šogad iekļauts arī Lietuvas un FIA Baltijas rallija trofejas kalendārā, spējis vienuviet pulcēt ļoti plašu dalībnieku pulku. 83 ekipāžas startēs
rallija un rallijsprinta distancē, kam
piepulcēsies vēl 53 vēsturiskās ekipāžas
– kopumā 136 dalībnieki, kas, pārstāvot
11 dalībvalstis, 19. un 20. maijā, cīnīsies
par Rally Talsi uzvarētāja godu.
Rally Talsi 2017 dalībnieku saraksts šogad sola pamatīgu intrigu par uzvaru ikvienā ieskaites klasē. Ierindā būs Latvijas
rallija čempionāta visu ieskaites klašu līderi, 2016. gada Rally Talsi uzvarētāji lietuvieši Martins Samsons / Mindaugs Varža, kā arī pērnā gada Čempionu Kausa
ieguvēji, vēl viena lietuviešu ekipāža Vitauts Šveds / Žilvins Sakalausks. Pie tam
pašā spēcīgākajā ieskaites klasē LRČ šogad startēs vēl nebijis skaits – sešas – paši
modernākie R5 grupas Škoda Fabia un
Ford Fiesta auto. Ne mazāk spilgts ir arī
vēsturisko automobiļu saraksts – senākais
Regularitātes ieskaites spēkrats būs 1965.
gada MG MGB, bet jaudīgākais sporta ieskaites auto – Audi Quattro A2! Visi dalībnieki skatāmi Latvijas rallija čempionāta mājaslapā www.autorally.lv.
Kvalifikācijas posms un starta pozīciju
izvēle
Rally Talsi turpinās pasaules (WRC) un
Eiropas (ERC) rallija čempionātos izmantotu praksi, sarīkot kvalifikācijas posmu, ar
tam sekojošu starta vietu izvēli. 5,73 km
garais pārbaudījums notiks piektdien,
19. maijā pēcpusdienā un tajā piedalīsies
15 pilnpiedziņas ekipāžas, kurām atbilstoši
dalībnieku starta sarakstam piešķirts augstākais starta numurs. Katra ekipāža kvalifikācijas posmu veiks vienu reizi, un atbilstoši uzrādītajam laikam (sākot ar ātrāko),
Rally Talsi svinīgās atklāšanas laikā varēs
izvēlēties savu starta pozīciju.
Pasaules rallija čempionāta pilotu atvases
– Kalle Rovanpere un Olivers Sūlbergs
Starptautiski kolorīti vaibsti vērojami
arī dalībnieku sastāvā. Tieši Rally Talsi savus pirmos soļus grants rallijos spers trīskārtējā pasaules rallija un rallijkrosa čempiona, leģendārā norvēģa Petera Sūlberga
dēls Olivers Sūlbergs. Talsu rallija apmeklētājiem būs iespēja pašiem pieredzēt vēl
tikai 15 gadus jaunā autosportista pirmos
rallija soļus! Pasaules spozmi un nozīmīgu pieredzes bagāžu jau ieguvis ne mazāk
leģendārā somu pilota Harija Rovanperes
dēls Kalle Rovanpere – ja vēl pērn Kalle
debitēja Rally Talsi (finišēja otrajā vietā)
– tad šogad viņš uzskatāms par neapstrīdamu favorītu jau trīs frontēs – savā ieskaites klasē, rallija kopvērtējumā, gan arī
cīņā par prestižo Čempionu Kausu!
Ātrumposmu kartes
Rally Talsi Skatītāja ceļvedi meklē sacensību interneta mājaslapā www.rallytalsi.lv. Ērti izdrukājamā versijā iekļautas
gan visas rallija norises vietas, gan ātrumposmu skatpunktu atrašanās vietas ar trases pierakstu, gan arī cita skatītājiem lieti
noderīga informāciju!
Tiešraides translācijas Talsu TV un
Re:TV
Rally Talsi arī šogad translēs Talsu TV
un Re:TV. Pirmā pieslēgšanās rallija norisēm būs piektdien, 19. maijā, kad 16.00

Talsu TV
varēsiet vērot Vēsturisko Regularitātes ekipāžu došanos ātrumposmā,
kam sekos atklāšanas ceremonija, Top15
ekipāžu starta pozīciju izvēle, kā arī sacensību pirmā ātrumposma SS1/2 Canon
Biznesa Centrs - IB Serviss starts. 18.15–
19.00 visā Latvijā pirmo sacensību ātrumposmu translēs arī Re:TV!
Rallijs Talsu TV tiešraides translācijā
atgriezīsies sestdien, 20. maijā, kad 17.00
varēsiet sekot līdzi noslēdzošā ātrumposma SS11/12 Talsi City Special startam. Kā
pirmās ātrumposmā dosies Vēsturiskās
sporta ekipāžas, kam sekos Rally Talsi un
arī rallijsprinta dalībnieki. Tiešraides
translācijas Talsu TV interneta mājaslapā
www.talsutv.lv.
Kurzemes Radio reportāžas no rallija
ātrumposmiem
Ja vien jūsu radiouztvērējs būs uzregulēts uz Kurzemes Radio viļņiem, tad piektdien un sestdien varēsiet saklausīt visu jaunāko informāciju par Rally Talsi norisēm.
Rallija radio studijas vadītājs būs Andris
Grīnvalds, kuram asistēs korespondenti
ātrumposmos, servisa parkā un citās rallija
norises vietās. Talsu apkārtnē Kurzemes
Radio raidīšanas frekvence ir 106,4Mhz,
bet to var klausīties arī citviet Latvijā un
internetā – www.kurzemesradio.lv.
Apmaini ieejas biļeti pret aproci
Tāpat Biļešu Servisa tirdzniecības vietās
un interneta vietnē pieejamas arī Rally Talsi ieejas biļetes, kas maksā 15 EUR. Būtiski
atcerēties, ka iegādātās ieejas biļetes pirms
došanās uz ātrumposmiem ir jāapmaina
pret ieejas aproci! Rallija norises dienās
darbosies divi apmaiņas punkti – Talsos,
pie Talsu rotācijas apļa (darba laiks piektdien 10.00–20.00, sestdien 8.00–16.00), un
Cērē, braucot no Talsiem tūlīt aiz dzelzceļa
pārbrauktuves (darba laiks piektdien
12.00–20.00, sestdien 8.00-16.00).
Satiksmes ierobežojumi
Rally Talsi laikā Talsos un pilsētas apkārtnē tiks veiktas izmaiņas satiksmes organizācijā. Lielākā daļa ierobežojumu stāsies spēkā vien rallija norises dienās,
tomēr atsevišķās teritorijās izmaiņas stāsies spēkā arī agrāk. Lūdzam apmeklēt
Rally Talsi interneta mājaslapu www.rallytalsi.lv, lai uzzinātu visas plānotās satiksmes organizācijas izmaiņas.
Esi atbildīgs rallija skatītājs
Rally Talsi rīkotājs RA EVENTS visiem
rallija apmeklētājiem atgādina, ka autosporta sacensības ir paaugstinātas bīstamības pasākums, un Jūsu drošība ir atkarīga tikai un vienīgi no jūsu rīcības
ātrumposmu norises vietā. Rallija vērošanai skatītājus lūdzam izvēlēties īpaši izveidotos skatpunktus, kuros sacensību rīkotājs iespēju robežās būs veicis drošības
un piesardzības pasākumus. Rallija rīkotājs nevar uzņemties nekādu atbildību par
skatītāju drošību vietās, kas atrodas ārpus
izveidotajiem skatpunktiem.
Plašāka informācija www.rallytalsi.lv
un http://autorally.lv.

							

Jānis Unbedahts,
RA EVENTS mediju sekretārs
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Laika rats nerimstoši griežas –
kas šodien jauns, rītu vecs un atkal jauns, un atkal vecs.
Muzeji visā pasaulē, vācot un glabājot, cenšas laika ratu bezcerīgi, ja
ne pagriezt atpakaļ, tad vismaz palēnināt vai apturēt tā gaitu. Tas ir pretēji dabiskajai kārtībai – lietas rada,

lai tās lietotu un visbeidzot izmestu.
Bet mums patīk atskatīties pagātnē,
jo drošāk dzīvot, ja ir uz kā balstīties. Pirms mums daudz kas ir bijis,
pēc mums daudz kas būs. Mēs neesam vieni, lai arī laika rats steidz
uz priekšu.
Muzeju centienus glābt laika rata

Latvijas Lauksaimniecības
muzejā

Sestdien, 20. maijā, 19.00 Latvijas
Lauksaimniecības muzejs aicina apmeklēt tradīcijām bagāto Muzeju nakts
pasākumu Talsos – „Laiks nevienu negaida”.
Šogad pasākumu atklās atraktīvās un
ugunīgās „čigānietes” no amatierteātra
„Ugāles drāma” kopā ar rokdarbu kopas
„Paukers” radošajām dalībniecēm no
Ances, bet 20.00–22.00 jautrās čigānietes
aicinās ikvienu iegriezties „zīlēšanas vagoniņā”, kas būs piestājis mazbānīša stacijā „Talsi”.
20.00 teātra mīļotājus priecēs Valdemārpils amatierteātra „Atspulgs” teatralizēts uzvedums „Laiks ir nauda”.
19.00–24.00 lielgabarīta muzeja krājumu priekšmetu glabātuvē apmeklētājiem
būs iespēja apskatīt laika zoba radītos nedarbus.

Savukārt muzeja telpās darbosies
amatnieku, rokdarbnieču un mājražotāju
tirdziņš „Laiks – izgaršot, izbaudīt un iegādāties”, kā arī būs atvērta pastāvīgā
muzeja ekspozīcija un jaunums – talsenieka Kārļa Volanska traktoru un auto
modelīšu izstāde –„„Izmēram nav nozīmes 2 vai „MAZAIS VĀĢIS” sāk ripot…”.
Otrā stāva zālē mazajiem apmeklētājiem tiks piedāvāta iespēja darboties radošajā darbnīcā „Pulkstenīti tiku taku,
paklausies, ko es tev saku”, bet par muzikālo noskaņu pasākuma laikā gādās muzikanti Indra un Normunds no Popes.
Visos pasākumos ieeja bez maksas. Uz
tikšanos!
Latvijas Lauksaimniecības muzejs
tālr.: 25463748, 29403183,
e-pasts: llm@llm.lv vai www.llm.lv

samalšanai domātās lietas un notikumus var vērtēt dažādi. Piemēram,
dzejnieka Eduarda Veidenbauma uzskati par mantas krāšanu ir strikti
noliedzoši, tomēr tas nav traucējis
dibināt tikai viņam veltītu muzeju
un ar lielu rūpību vākt un glabāt
katru dzejniekam piederējušo man-

tu. Kam taisnība – Veidenbaumam?
Muzejam?
Šogad Muzeju naktī domāsim par
laiku, skaitīsim laiku un vizualizēsim laiku!
Un vienlaikus pieminēsim „mūžīgi jauno” dzejnieku VEIDENBAUMU,
kam apaļi 150.

Talsu novada muzejā
Starptautiskajā muzeju dienā, 18.
maijā, Talsu novada muzejs būs atvērts
apmeklētājiem no plkst. 10.00 līdz
17.00.
Muzejā viesosies Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece, etnoloģe Aija Jansone un uzstāsies ar lekciju „Dvieļu
rotāšanas tradīcijas Latvijā. 19. gadsimta
2. puse – 20. gadsimta sākums”. Etnogrāfisko priekšmetu ekspozīcijā būs
apskatāma jauna izstāde „Monogrammas
tekstilijās un sadzīves priekšmetos Talsu
novada muzeja krājumā”. Izstāžu zāle
sagaidīs ar fotomākslinieka Valtera Poļakova personālizstādi „MĒS esam ŠEIT”.
Ar izstādes autoru būs iespēja tikties
Muzeju nakts pasākumā 20. maijā 19.00.
20. maijā Talsu novada muzejs 12. reizi
piedalīsies akcijā Muzeju nakts. Muzejs
būs atvērts apmeklētājiem 19.00 – 24.00.
Šogad atbilstoši visas Latvijas muzeju
vienojošajam moto: „Laiks ātrāki steidzas
kā vagona rats” esam paredzējuši aktualizēt Talsu novada muzeja ēkas, būvētas
19. gs. beigās neoklasicisma stilā kā Oktes
muižas barona Heinriha fon Firksa pilsētas mājas Villa Hochheim, pastāvēšanas
laikā piedzīvotos notikumus.
Ievērojot moto filozofisko un simbolisko nozīmi, Talsu novada muzejs ieplānojis atvērt savas durvis uz dažādiem
laikmetiem, kādus piedzīvojusi vēsturiskā ēka no 19. gadsimta beigām līdz
mūsdienām. Laikmetu inscenēšanai tiks
izmantotas un „atdzīvinātas” esošās,
pilsētas vēsturi raksturojošās ekspozīcijas, papildinātas ar savā laikā nozīmīgu
personu ierašanos un darbošanos. Tiks
pārstāvēta baronu fon Firksu dzimta
(19.–20. gs. mija) ar smalkām izklaidēm
un tās kalpotāji ar radošo darbnīcu
piedāvājumu – skalu plēšanu un sveču
izgatavošanu. Latvijas brīvvalsts laiku,
kad minētajā ēkā darbojās Talsu Valsts
vidusskola, ieskicēs skolotājs Teodors
Dzintarkalns – nacionāli tautiskā stila

iedibinātājs un muzeja pamatlicējs. Uzrunās ne tikai muzeja darbinieki, bet arī
vairāki talantīgi un savās radošajās izpausmēs dāsni cilvēki, kuri atsaukušies
muzeja aicinājumam piedalīties nakts
pasākumā ar muzikālo sniegumu un
teātra rādīšanu. Paralēli laikmetu ainām
muzeja sarīkojumu zālē secīgi notiks:
Talsu Valsts ģimnāzijas teātra studijas
uzvedums „Pūk, apsoli, ka tu mani
neaizmirsīsi” pēc A. A. Milna grāmatas
„Vinnijs Pūks un viņa draugi” motīviem,
Talsu bērnu un jauniešu vokālās studijas
„Tonis” koncerts „Lai mana balstiņa
skanēja tālu”, tikšanās ar Latvijas Radio
žurnālisti Briselē Inu Strazdiņu un
mūziķi Tomu Juhņeviču, tiks rādīta dokumentāla filma „To atceras tikai vilcieni”. Vakara noslēgumā ar savu ierašanos
pagodinās šī gada jubilārs – simtpiecdesmitgadnieks, visas Latvijas Muzeju nakts moto autors – izcilais latviešu dzejnieks Eduards Veidenbaums. Visiem
notikumiem pāri stāvošā viņa filozofiskā
vārsma par laika straujo ritējumu kulmināciju sasniegs pusnaktī ar gaismu
instalāciju uz Tiguļkalna kokiem un apkārt esošo parku multimediju priekšnesumā.
Muzeju nakts pasākuma laikā ārpusē
pie muzeja darbosies kafejnīca. Ieeja apmeklētājiem abos muzeja svētkos būs bez
maksas.
Gita Japiņa,
Talsu novada muzeja
galvenā speciāliste darbā ar sabiedrību

Cilvēki – Latvijas novadu dārgumi
9. maijā Latvijas Okupācijas muzejā
notika konkursa „Cilvēki – Latvijas novadu dārgumi” fināla pasākums.
Sagaidot Latvijas simtgadi, ir svarīgi
izprast vēstures notikumus un to ietekmi
mūsdienu sabiedrībā. Mūsu vēsturi veido
cilvēki, tāpēc konkursa mērķis ir atklāt un
darīt zināmus plašākai sabiedrībai cilvēkus, kuri devuši ieguldījumu savas ģimenes, pagasta, novada, pilsētas mērogā.
Konkurss norisinājās trīs kārtās, piedaloties vairāk nekā 100 skolēniem no visiem Latvijas novadiem. Kurzemes reģionā tika pieteikti 24 darbi, no kuriem 11
darbi un to autori tika izvirzīti uz 2. kārtu,
kas norisinājās 31. martā Liepājas muzejā.
2017. gada 17. maijs		

Uz konkursa 3. kārtu tika izvirzīti četri autoru darbi. Viens
no tiem bija Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas 11.c klases skolnieks Jēkabs
Brāķeris, kurš veidoja stāstu
un prezentāciju par savu vectēvu Verneru Brāķeri – cienījamu fizikas un matemātikas
skolotāju.
Konkursa finālā tika prezentēti labākie darbi no visiem
Latvijas novadiem. Noslēgumā
dalībniekus sagaidīja pārsteigums. Galveno balvu – braucienu uz Briseli un iepazīšanos

				

ar Eiropas Parlamenta darbu – saņēma
visi fināla dalībnieki. Šo iespēju konkursa
finālistiem sagādāja Eiropas Parlamenta
deputāti: Inese Vaidere, Sandra Kalniete,
Artis Pabriks un Krišjānis Kariņš.
Jēkabu ciemoties un iepazīt Eiropas
Parlamentu uzaicināja deputāts Artis
Pabriks un jau maija beigās Jēkabs dosies
uz Briseli.
Inta Robalde, Talsu novada Vakara un
neklātienes vidusskolas vēstures skolotāja
← Jēkabs Brāķeris, Eiropas Parlamenta
deputāte Inese Vaidere, Verners Brāķeris,
Inta Robalde
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Jaunieši īstenos septiņus
projektus, lai savu vidi
veidotu paši

Aizvadītā gada Rūtas Amsteres projekta „Skanošā siena” atklāšanas pasākums –
jauniešu dāvana bērnudārzam. Foto: Antra Jaunskalže
Jau kopš 2014. gada Talsu novada
pašvaldība piešķir finansējumu novada
Bērnu un jauniešu centra rīkotajam
jauniešu iniciatīvu projektu konkursam. Šogad tiks īstenoti septiņi projekti
par teju 3000 eiro. Jauniešu idejas ir
daudzveidīgas – no ugunskura vietas iekārtošanas līdz pat draudzības maisa
radīšanai.
Šajā gadā tika saņemti deviņi jauniešu
iniciatīvu projektu pieteikumi, no kuriem, ņemot vērā finansējuma apjomu,
bija iespējams atbalstīt septiņus. Projektu
iesniegumus vērtēja Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvā padome, pievēršot
uzmanību nolikumā noteiktajiem 15 vērtēšanas kritērijiem. Tika ņemta vērā idejas un iespējamā izpildījuma oriģinalitāte,
paredzamo izmaksu atbilstība tirgus cenām, nodrošinātā publicitāte, kā arī citi
nosacījumi. Papildu punktus bija iespējams iegūt, ja projekta aktivitātes atbilda
Latvijas simtgades svinību virsmērķim.
Jauniešiem iesniegtā projekta ideja bija
klātienē jāprezentē Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvajai padomei.
„Šogad jauniešu projektus izvērtēt bija
daudz grūtāk, jo tie bija kvalitatīvi sagatavoti un idejas bija aizraujošas un ļoti dažādas. Daži jaunieši vēlējās labiekārtot
skolas apkārtni, citi gribēja organizēt
draudzības un pieredzes apmaiņas aktivitātes, bet vēl citi – radošas aktivitātes un
darbnīcas. Pagājušajā gadā jaunieši koncentrējās uz aktivitātēm, kas bija saistītas
ar iedvesmu un motivāciju, bet šogad –
apkārtnes labiekārtošanas, sadarbības un
piederības izjūtas veicināšanas aktivitātes
savai dzīves vietai,” pastāstīja Līva Maķe,
Talsu novada Bērnu un jauniešu centra
jaunatnes lietu speciāliste.
Viņa uzsvēra gadu gaitā jauniešu uzlaboto prasmi projektu rakstīšanā, kā arī
ideju kvalitātē. Projektu ieceres aizvien
biežāk tiek radītas, domājot par to pievienoto vērtību, tas ir, redzama ne tikai vēlme pēc kāda pasākuma vai konkrētas aktivitātes īstenošanas, bet arī īpaši
pārdomāta paliekošās vērtības radīšana
gan projektu īstenotājiem, gan citiem jauniešiem.
„Pēdējā gada laikā jauniešu pasākumos un apmācībās daudz runājam par
atbildību, iniciatīvas uzņemšanos un pilsonisko apziņu, par to, ka neviens cits, izņemot viņus pašus, nevar mainīt to, kas
viņiem nepatīk. Paši jaunieši vislabāk izjūt to, kā viņiem trūkst vai šķiet nepietie-

kams, un jauniešu iniciatīvu projektu
konkurss ir lieliska iespēja, lai viņi varētu
mainīt situāciju. Tādēļ, vērtējot projektus,
pievērsu uzmanību tam, kas ar šo projektu tiks sasniegts un ko tas nozīmē pašam
jaunietim. Ļoti lepojos ar aktīvajiem Talsu novada jauniešiem, kuri labprāt uzņemas iniciatīvu savas dzīvesvietas un novada vides uzlabošanā un sabiedriskās
dzīves veidošanā. Aicinu arī citus iesaistīties ne tikai šogad īstenotajās aktivitātēs,
bet arī pašiem uzņemties iniciatīvu un
veidot savu vidi tādu, kādu to vēlamies
redzēt,” ieteica L. Maķe.

Talsu Novada Ziņas

					

Zaļie pirkstiņi parūpēsies par
ģimenes pārtikas grozu
Līdzdarbības atbalsta programma
„paši VARAM – paši DARĀM” šogad
piedzīvojusi līdz šim lielāko interesi –
Talsu novada fonds saņēma gandrīz
simts pieteikumu. Sēklu un stādu dāvinājums jau nonācis pie akcijas dalībniekiem, kas visas vasaras garumā rūpēsies
par to, lai viņu ģimenes būtu paēdušas.
Līdzdarbības atbalsta programmā, kas
tiek īstenota ar Borisa un Ināras Teterevu
fonda atbalstu, iesaistījušies 343 cilvēki,
no kuriem 143 ir bērni. Jaunās ģimenes,
kas iesaistījās akcijā, atzina, ka ir ļoti priecīgas par dāvinājumu, jo tā varēs mīlestību pret dārzu parādīt arī bērniem. Akcijā
šogad iesaistījušies dalībnieki no Talsu,
Mērsraga, Rojas un Dundagas novada.
„Mēs cilvēkiem neiedodam jau gatavas
paciņas ar noteiktu sēklu un stādu komplektu, bet aicinām pašus pieteikumā ierakstīt to, ko viņi vēlas audzēt. Tas varbūt
mums pašiem ir sarežģītāks process, bet
tas liek ģimenēm domāt līdzi un vērtēt,
kas ir tas, ko viņi vēlāk vēlēsies likt savas
ģimenes galdā,” saka Talsu novada fonda
valdes priekšsēdētāja Iveta Rorbaha.
Reizē ar sēklu un stādu dāvinājumu
dalībnieki saņēma arī kādu dārzeni – bieti, kāpostu, burkānu, ķirbi, redīsu, tomātu
vai gurķi –, par kuru ir uzdevums rūpē-

ties visas vasaras garumā un atrast papildu informāciju par to kopšanu, kā arī interesantas receptes. Tās noderēs ne tikai,
gatavojot maltītes savai ģimenei, bet dodoties arī uz projekta noslēguma pasākumu „Dzīvo ar garšu!”, kas notiks rudenī.
Pirmo reizi projekta vēsturē iznāks arī
Ziņu lapa, kurā dalībniekiem būs iespēja
pavēstīt par sasniegumiem dārzā, dalīties
ar padomiem un receptēm.
Līdzdarbības atbalsta programma ne
tikai motivē trūcīgos un mazturīgos cilvēkus darboties pašu spēkiem, bet iemāca
no palīdzības ņēmējiem kļūt arī par devējiem. Rudenī simbolisku daļu no izaudzētās ražas akcijas dalībnieki ziedos citām
ģimenēm, kas veselības vai citu iemeslu
dēļ paši savus dārziņus iekopt nevar.
Talsu novada fonda ideja tiek īstenota
ar Borisa un Ināras Teterevu fonda jaunās
programmas „Pats savam saimes galdam”
atbalstu. Tajā vismaz 400 grūtībās nonākušo ģimeņu vairākos Latvijas novados
iegūs papildu iespēju un mudinājumu
pašu rokām veikt zemkopības darbus
pārtikas sagādāšanai savam saimes galdam.
Sanita Liepiņa,
Talsu novada fonda sabiedrisko attiecību
speciāliste

Atbalstītie projekti
„Esi drošs, košs un draudzīgs!” (Marta Prūse) – izveidots riteņbraukšanas laukums ar ceļazīmēm un šķēršļiem, kur
praktiski apgūt ceļu satiksmes noteikumus un drošu braukšanu, kā arī labiekārtota Virbu pamatskolas teritorija (320,20
eiro).
„Saknēs ieausts” (Samanta Zoniņa) –
tiks organizētas piecas radošās darbnīcas
jauniešiem par latviešu mūziku, dančiem,
rakstu zīmēm, tradīcijām un ticējumiem,
tradicionālajiem ēdieniem (448 eiro).
„Talsu 2. vidusskolas SKRIEN-1”
(Gunārs Grīnhofs) – tiks rīkots skrējiens
divās trasēs Talsu 2. vidusskolas skolēniem, vecākiem, skolotājiem, absolventiem, pirmsskolas izglītības iestādes
„Sprīdītis” vecāko grupu bērniem, skolotājiem un vecākiem (490,80 eiro).
„Melniem dūmiem sakām NĒ, ar riteni ir jārullē!” (Evika Freiberga) – eko
dienas organizēšana Valdemārpils vidusskolā: izglītojošas, radošas, videi draudzīgas aktivitātes Talsu novada jauniešiem
(499,05 eiro).
„Daudziem dūmiem jāiziet cauri, lai
uguni redzētu” (Inga Lavrinoviča) – izveidota ugunskura vieta pie Virbu pamatskolas, labiekārtota skolas apkārtne (405
eiro).
„Smaidu placis Dursupes pamatskolā” (Kārlis Jēcis) – izveidota ugunskura
vieta un atpūtas laukums pie Dursupes
pamatskolas, labiekārtota skolas apkārtne
(500 eiro).
„Draudzības maiss” (Sabīne Vīlaka)
– pieredzes apmaiņas pasākumi starp jauniešu organizācijām Talsu novadā (336,82
eiro).
Inita Fedko

Talsu Mūzikas skola informē:
* Izlaidums 26. maijā 16.00 Talsu tautas namā
* Uzņem audzēkņus 2017./2018. mācību gadam
7 – 9 (10) gadus vecus bērnus izglītības programmās:

• Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle un akordeona spēle;
• Stīgu instrumentu spēle – vijoles un čella spēle;
• Pūšaminstrumentu spēle – klarnetes, saksofona, flautas, mežraga, trompetes,
trombona, eifonija un tubas spēle;
• Sitaminstrumentu spēle;
• Vokālā mūzika – Kora klase.
Nepieciešamie dokumenti: iesniegums (speciāla veidlapa); ārsta izziņa par veselības
stāvokli; dzimšanas apliecības kopija; 1 fotogrāfija (3x4cm).
Konsultācijas: 30. un 31. maijā 14.00–18.00; Uzņemšanas eksāmeni: 30. un 31. maijā 16.00–18.00 – Talsu Mūzikas skolā, Lielajā ielā 19/21.
Uzņemšanas eksāmena prasības: nodziedāt brīvi izvēlētu dziesmu; atkārtot ar balsi
3–4 skolotāja spēlētas vai dziedātas melodiskas frāzes (2–4 taktu apjomā); atkārtot
ar plaukstām 3–4 ritma frāzes.
Kontakttālrunis: 63291704
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DOMĒ

Domes sēdē lemtais
27. aprīļa Talsu novada domes sēdē
deputāti lēma par 25 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.9 „Par grozījumiem Talsu novada domes 2016. gada 29. decembra saistošajos
noteikumos Nr.25 „Talsu novada pašvaldības 2017. gada speciālais budžets””.
• Atbrīvot Moniku Vēmani no Talsu
novada bāriņtiesas locekļa amata Valdemārpils pilsētā.
Finanšu jautājumi:
• Piešķirt finansējumu 2180,48 EUR
Laucienes kultūras nama skatuves apgaismojuma iekārtas iegādei.
• Atļaut SIA „Latfra export” noteikto
nomas maksu par laiku no 2017. gada aprīļa līdz 2018. gada martam (ieskaitot)
maksāt laikā no 2018. gada aprīļa līdz
2019. gada martam (ieskaitot), attiecīgi
palielinot kārtējo nomas maksu.
• Apstiprināt Talsu novada pašvaldības
finansējuma piešķiršanu šādu nometņu
organizēšanai 2017. gadā, palielinot attiecīgo izglītības iestāžu budžetus: Lībagu
sākumskolai dienas nometnes „Skudriņas” īstenošanai 1090,81 EUR; Talsu
Valsts ģimnāzijai diennakts nometnes īstenošanai 1679,03 EUR; Balgales sporta
un brīvā laika pavadīšanas centram dienas nometnes īstenošanai 920,85 EUR.

• Atbrīvot nodibinājumu „Talsu novada fonds” no nomas maksas par Talsu tautas nama lielās zāles izmantošanu labdarības pasākumam 26. aprīlī.
• Iznomāt Latvijas Ārstu biedrībai Talsu tautas nama telpas 27. maijā starpdisciplināras konferences rīkošanai Talsu
novada un bijušā Talsu rajona ārstniecības personālam. Atbrīvot Latvijas Ārstu
biedrību no nomas maksas un komunālajiem maksājumiem.
• Atbrīvot biedrību „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” no Talsu
tautas nama telpu nomas maksas 10. maijā pasākuma „Izaugsmes dienas – 2017”
organizēšanai.
• Noteikt pārdošanas cenu grāmatai
„Talsu namu stāsti” 38,65 EUR, ieskaitot
PVN. Noteikt pārdošanas vietas – Talsu
novada muzejs un Talsu tūrisma informācijas centrs.
Nekustamais īpašums:
• Atteikties no pirmpirkuma tiesības
uz nekustamo īpašumu „Senči” Valdgales
pagastā.
• Pieņemt dāvinājumā no Ziedoņa Andersona nekustamo īpašumu Rožu ielā 8
Sabilē.
• Iznomāt SIA „BM-projekts” daļu zemes vienības „Sakņu dārzs 23” Valdgales
pagastā 0,15 ha platībā mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas un sakaru torņa
(augstums 60 m) izvietošanai uz 12 ga-

diem. Noteikt nomas maksu 500 EUR
gadā.
• Apstiprināt 2017. gada 12. aprīļa rīkotās nomas tiesību izsoles rezultātus par
nomas līguma slēgšanu ar Zigurdu Matisonu par nekustamā īpašuma daļas
„Spāres muiža” Spārē ar nomas maksu
109,04 EUR gadā (neieskaitot PVN).
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Iesniegt biedrības „Ziemeļkurzemes
biznesa asociācija” izsludinātajā konkursā
projekta iesniegumu „Atpūtas vietas labiekārtošana Tiņģerē Īves pagastā”. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un līdzfinansēšanu 35 785,04 EUR.
• Atbalstīt Talsu pamatskolas iniciatīvu
piedalīties Latvijas Olimpiskās komitejas
skolu projektu konkursā „Sporto visa klase”. Piešķirt Talsu pamatskolai finansējumu projektu konkursa īstenošanai līdz
2819 EUR.
• Atbalstīt Talsu 2. vidusskolas iniciatīvu piedalīties Latvijas Olimpiskās komitejas skolu projektu konkursā „Sporto visa
klase”. Piešķirt Talsu 2. vidusskolai finansējumu projektu konkursa īstenošanai
līdz 2428 EUR.
• Pilnvarot Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāju Baibu Lorenci īste-

not Interreg Latvijas – Lietuvas programmas projektu „Baltu ceļš”.
• Pilnvarot Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāju Baibu Lorenci īstenot Interreg Latvijas – Lietuvas programmas projektu „Veicināt uzņēmējdarbību
reģionos, attīstot pārrobežas sadarbību”.
• Pilnvarot Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāju Aiju Svarinsku īstenot
projektu „Zivju resursu pavairošana Talsu
novada Sasmakas ezerā un Lubezerā”.
• Apstiprināt Talsu novada jauniešu
iniciatīvu projektu konkursa 2017. gada
rezultātus.
• Atbalstīt Sabiles vidusskolas iniciatīvu piedalīties Latvijas Olimpiskās komitejas skolu projektu konkursā „Sporto visa
klase”. Piešķirt Sabiles vidusskolai finansējumu projektu konkursa īstenošanai
līdz 700 EUR.
Citi jautājumi:
• Organizēt pasākumu „Zemessardzes
patruļa – 2017” un „Nacionālo bruņoto
spēku diena – 2017” Talsos 2. un 3. septembrī.
Marta Rake-Lasmane

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

Saistošie noteikumi
Stājas spēkā 2017. gada 19. aprīlī
2017. gada 16. martā			

Saistošie noteikumi Nr.6
(protokols Nr.5, 18. punkts, lēmums Nr.91)

Grozījumi Talsu novada domes 29.01.2015.
saistošajos noteikumos Nr.4
„Par Talsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 12. pantu, 43. panta trešo daļu
Izdarīt Talsu novada domes 29.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.4 (Talsu novada
domes 29.01.2015. sēdes protokols Nr.2, 35.§, lēmums Nr.63) „Par Talsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu” šādus grozījumus:
Izteikt saistošo noteikumu 7. punktu šādā redakcijā:
„7. Vienā un tai pašā Domes apstiprinātajā atbalstāmajā specialitātē priekšrocība
saņemt studenta stipendiju vai rezidenta stipendiju ir pretendentam, kuram augstāka
vidējā atzīme.”
Izteikt saistošo noteikumu 9.3. punktu šādā redakcijā:
„9.3. sadarbības līgums ar personām, kuras reģistrētas Komercreģistrā vai ārstniecības personu reģistrā un kuru darbības teritorija ir Talsu novads, kurā pēc studiju beigšanas pretendents apņemas nostrādāt pamatdarbā attiecīgajā specialitātē pilnas slodzes
darba laiku saskaņā ar iestādes darba kārtības noteikumiem un maiņu grafikiem turpmākos piecus gadus.”
Izteikt saistošo noteikumu 11.2. punktu šādā redakcijā:
„11.2. ja ir piešķirtas stipendijas 11.1. apakšpunktā noteiktajām personām un paliek
budžeta līdzekļi, pašvaldības stipendiju piešķir studentiem, kuriem ir nepilngadīgi bērni”.
Izteikt saistošo noteikumu 11.3. punktu šādā redakcijā:
„11.3. ja ir piešķirtas stipendijas 11.2. apakšpunktā noteiktajām personām un paliek
budžeta līdzekļi, pašvaldības stipendiju piešķir studentiem, kuriem ir sadarbības līgums ar Talsu novada pašvaldību vai personām, kuras reģistrētas Komercreģistrā vai
ārstniecības personu reģistrā un kuru darbības teritorija ir Talsu novads, kā arī kuri
paredz uzsākt darba attiecības pirms studiju beigu termiņa”.
Izteikt saistošo noteikumu 14.2. punktu šādā redakcijā:
„14.2. ja studentam ir piešķirts akadēmiskais atvaļinājums”.
Izteikt saistošo noteikumu 20. punktu šādā redakcijā:
„20. Studenta stipendiju piešķir 10 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir jūlijā un augustā), bet rezidenta stipendiju piešķir 11 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir augustā).”
Izteikt saistošo noteikumu 28. punktu šādā redakcijā:
„28. Ja students pārtrauc studijas vai nespēj izpildīt šo noteikumu un līguma par
stipendijas izmaksu nosacījumus, Dome vienpusēji lauž līgumu un pieprasa izmaksātās stipendijas atmaksu viena mēneša laikā no Domes lēmuma spēkā stāšanās, ja starp
pusēm netiek panākta vienošanās par citu atmaksas termiņu.”
Izteikt saistošo noteikumu pielikuma 6.4. punktu šādā redakcijā:
„6.4. pārtraukt stipendijas izmaksu, ja Stipendiāts pārtrauc studijas Līguma 1. punktā minētajā specialitātē (akadēmiskais atvaļinājums, bērnu kopšanas atvaļinājums
u. c.). Ja studiju pārtraukums ir ilgāks par pusotru gadu vai studijas netiek atsāktas,
2017. gada 17. maijs

				

Pašvaldībai ir tiesības atprasīt izmaksāto stipendiju, tajā skaitā ieturētos nodokļus, kā
arī līgumsodu 10% apmērā no izmaksātās summas.”
Izteikt saistošo noteikumu pielikuma 9.5. punktu šādā redakcijā:
„9.5. informēt Pašvaldību gadījumā, ja uz laiku tiek pārtrauktas mācības (akadēmiskais atvaļinājums, bērnu kopšanas atvaļinājums u. c.) un iesniegt rakstisku iesniegumu
stipendijas izmaksu pagaidu pārtraukšanai. Mācību pārtraukuma laiks nevar būt garāks par pusotru gadu”.
Izteikt saistošo noteikumu pielikuma 15. punktu šādā redakcijā:
„15. Gadījumā, ja Stipendiāts bez Pašvaldības piekrišanas izvēlas citu darbavietu vai
iestājas kāds no līguma 6.3. vai 6.4. punktā minētajiem gadījumiem, Pašvaldība vienpusēji pārtrauc stipendijas izmaksu, un Stipendiāts viena mēnešu laikā no gadījuma
iestāšanās brīža atmaksā Pašvaldībai izmaksāto stipendiju pilnā apmērā, tajā skaitā aprēķinātos un samaksātos nodokļus, kā arī līgumsodu 10% apmērā no piešķirtās summas, ja starp pusēm netiek panākta vienošanās par citu atmaksas termiņu.”
Paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

Pašvaldību viena no autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
Stipendiju piešķiršanas mērķis ir piesaistīt Talsu no1. Projekta nepieciešamības pa- vada pašvaldībā kvalificētus speciālistus. 2015. gadā
matojums
konkursā noteiktajā termiņā nepieteicās neviens pretendents. Izvērtējot noteikumus, ir secināts, ka jādod
iespēja iesniegt pieteikumus pēc iespējas plašākam
pretendentu lokam. Tāpēc ir nepieciešami grozījumi
noteikumos.
Saistošie noteikumi paplašina personu loku un groza
kārtību, kādā tiek piešķirtas studentu stipendijas un
2. Īss projekta satura izklāsts
stipendijas Medicīnas fakultātes ārsta specialitātes
4. kursa vai rezidentūras studentiem.
3. Informācija par plānoto projekNav attiecināms
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto pro- Stipendiju piešķiršana veicinās kvalificētu speciālistu
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības piesaisti novadam, un iedzīvotājiem nodrošinās kvavidi pašvaldības teritorijā
lificētu veselības aprūpi.
Pretendentiem, lai saņemtu stipendiju, pašvaldībā jāiesniedz pieteikums, izziņa no augstskolas par studiju
faktu un apgūstamo specialitāti, sekmju izraksts par
5. Informācija par administratīvapēdējo noslēgto mācību gadu un citi saistošajos nojām procedūrām
teikumos noteiktie dokumenti. Pieteikumus izskata
Talsu novada domes izveidota komisija, lēmumu par
stipendijas piešķiršanu pieņem Talsu novada dome.
6. Informācija par konsultācijām Konsultācijas veiktas ar SIA „Ziemeļkurzemes reģioar privātpersonām
nālā slimnīca”.

Domes priekšsēdētājs A. Lācarus
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Pensionāri ir aktīvi!
Tik tiešām, Talsu Pensionāru biedrībā pensionāri, vai arī sauktie seniori, ir
ļoti aktīvi, darbīgi un zinātkāri dažādos
jautājumos. Teiciens – „Mūžu dzīvo,
mūžu mācies” – ir aktuāls arī senioru
vidū.
Talsu Pensionāru biedrības atskaites
punkts ir gadskārtējā biedrības kopsapulce, kurā tiek izteikta atzinība, kritika, ierosmes, novērtēts biedrības valdes darbs.
Biedrībai ir laba sadarbība ar Talsu novada pensionāru Dienas centru, tajā mēs
satiekamies un organizējam regulāras valdes sēdes. Jūtams novada pašvaldības atbalsts dažādu jautājumu risināšanā.
2016. gada beigās Talsu Pensionāru
biedrībā bija reģistrēti 190 biedri. Lielākā
daļa ir no Talsu pilsētas, bet ir arī biedri
no novada. Seniori aktīvi iesaistījušies 18
interešu klubos, cits iesaistījies pat vairākos klubiņos, izvēloties darbošanos atbilstoši savām interesēm. Daži klubi organizē regulāras izstādes Dienas centra telpās,
kuras iespējams apskatīt jebkuram apmeklētājam, ne tikai pensionāriem. Klubu nodarbības notiek pensionāru Dienas
centrā, Talsu sporta namā, Talsu tautas
namā, brīvā dabā, kā arī citur.

Jāsaka paldies klubu vadītājiem par šo
brīvprātīgo darbu, ko viņi veic gadiem,
uzturot pensionārus možus, integrējot sabiedrībā invalīdus un vientuļos pensionārus, ceļot viņu izglītības un kultūras līmeni, iesaistot seniorus tūrisma, veselības
veicināšanas, sporta un aktīvās atpūtas
pasākumos, uzlabojot pensionāru dzīves
kvalitāti. Tā 2016. gadā notikušas 180 interešu klubu nodarbības, kurās piedalījušies 2699 pensionāri. Paldies arī brīvprātīgajiem dežurantiem, kuri palīdz Dienas
centrā apkalpot ienākušos seniorus – izmērot asinsspiedienu, izsniedzot brilles,
sniedzot citus pakalpojumus vai vienkārši
parunājot par sasāpējušajiem jautājumiem. Aizvadītajā gadā medicīniskie pakalpojumi (asinsspiediena mērīšana, cukura līmeņa pārbaude, holesterīna līmeņa
noteikšana, kaula blīvuma noteikšana)
sniegti 1820 reizes.
Seniori ir arī aktīvi ceļotāji, iepazīstoties gan ar mūsu novada ievērojamākajām
vietām, gan arī citiem novadiem. Atsevišķie klubi piedalās dažādās sacensībās, pieredzes apmaiņas braucienos atbilstoši
kluba interesēm. Arī šogad ir plānotas
vairākas ekskursijas un klubu izbraucieni

(ar 2017. gada pasākumu plānu var iepazīties pensionāru Dienas centrā).
Gan pagājušajā gadā, gan šogad notika
sadziedāšanās pasākums, kurā piedalījās
senioru kolektīvi, ansambļi gan no mūsu
pašu novada – Pastendes, Vandzenes, Sabiles, Lībagiem, Stendes, Valdemārpils,
Balgales, Pūņām, Talsiem, gan arī no Saldus, Dobeles, Tukuma un Ventspils.
Nevaru nepieminēt pensionāru sporta
dienas sporta namā, vasaras sporta pasākumu Usmā ar citu novadu senioru piedalīšanos, organizētās veselības dienas,
pavasara un rudens balles senioriem.
Organizējot pasākumus, protams, rodas
dažādi izdevumi, bet ar biedru naudām
nevaram nosegt tās vajadzības, kas nepieciešamas klubu aktīvai darbībai – materiālu un mazvērtīgā inventāra, literatūras,
sporta inventāra, tērpu iegādei, transporta
un citiem izdevumiem. 2016. gadā biedrība ieguva sabiedriskā labuma organizācijas
statusu darbības jomās: pilsoniskās sabiedrības attīstība un labdarība ar mērķi ziedojumu veidā piesaistīt līdzekļus no dažādām
organizācijām, piemērojot tām nodokļu
atlaides. Talsu Pensionāru biedrība nosūtīja vēstules novada uzņēmējiem ar lūgumu

Mājaslapas izstrādes pamati

atbalstīt seniorus aktīvākas dzīves veidošanai, un gribu pateikt paldies tiem uzņēmumiem, kuri atsaucās mūsu aicinājumam:
AS „Talsu autotransports’’, SIA „Stats’’, SIA
„Talsu Meliorators’’, SIA „Dumbrāja autoserviss’’ un SIA „Ziemeļkurzemes drošība’’.
Paldies arī Saeimas Sociālo un darba lietu
komisijas priekšsēdētājai Aijai Barčai!
Aicinu seniorus sekot līdzi informācijai un piedalīties Talsu novada pašvaldības organizētajos veselības veicināšanas
projekta pasākumos, kas domāti tieši
pensionāriem.
Aicinu tos pensionārus, kuri vēl kautrējas aktīvi iesaistīties dažādos klubiņos,
sporta un kultūras pasākumos, pārvarēt
sevi, nebaidīties, bet nākt uz Talsu Pensionāru biedrību, lai pilnvērtīgi un interesanti pavadītu brīvo laiku, satiktu savus
domubiedrus. Ar klubu nodarbību grafikiem, kā arī plānotajiem pasākumiem varat iepazīties pensionāru Dienas centrā
Lielajā ielā 27 Talsos. Uz tikšanos!
Arvīds Dailidovičs,
Talsu Pensionāru biedrības
valdes loceklis

PIKC ,,Rīgas Valsts tehnikums”
LAIDZES teritoriālā struktūrvienība

Mācību ilgums: 10 akadēmiskās stundas, 5 darba dienu vakari
Maksa: 25 EUR
Mācību laikā patstāvīgi veidosiet mājas lapu bezmaksas vietnē, saņemot individuālas pasniedzēja konsultācijas.
Tēmas: Idejas un mērķa formulēšana. Izmaksas. Izveides platformas izvēle. Darbs
Mozello platformā. Domēna izvēle. Lapas formāts, saturs, dizains. Apmeklētāju piesaiste, pieejamība un darbības efektivitāte. Mājas lapas pozīcijas noteikšana meklētājos. Drošība un analīze. Praktiskais darba uzdevums.

•
•
•
•
•

Pieteikties pa tālr. 2651 8464
vai e-pastu: inga.sokolova@talsi.lv

Informācija pa tālr. 28740107, 27808440, 63221886 un www.laidze.rvt.lv
Dokumentu iesniegšana no 12. jūnija darba dienās (plkst. 8.30-15.30)

TALSU NOVADA
PIEAUGUŠO
IZGLĪTĪBAS CENTRS

2017./2018. mācību gadā uzņem audzēkņus specialitātēs
Komercpakalpojumu darbinieks
Klientu apkalpošanas speciālists
Ēdināšanas pakalpojumu speciālists
Apdares darbu tehniķis
Mācību ilgums 4 gadi (ar pamatizglītību)

Papildinātas izstāžu norises maijā
Talsu novada muzejā
✳✳Fotomākslinieka Valtera Poļakova
personālizstāde „Mēs esam šeit”
✳✳Monogrammas tekstilijās un sadzīves
priekšmetos muzeja krājumā

Nogales bibliotēkā
✳✳18.–24.05. Norvēģu rakstniecei Sigrijai Unsetei 135
✳✳25.–31.05. Rakstniecei Irmai Grebzdei-105

Talsu Galvenajā bibliotēkā
✳✳4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības diena
✳✳Grāmatu un rokdarbu izstāde „Paceļot pūra lādes vāku”
✳✳„Viss elpo zem saules” – Rūtai Skujiņai 110
✳✳Teātra tēvs – Ādolfs Alunāns
Īves bibliotēkā
✳✳ Līdz 25.05. Izstāde A. Dziļumam 110
✳✳Jaunumi dārzniekiem un dārzkopjiem

Pastendes kultūras namā
✳✳Līvijas Knauķes un Valda Krēgera
krustdūrienā izšūtas gleznas
✳✳TLMK „Kurši” darinājumi „Saules
ceļš rokdarbos”, kamīnzālē
Valdemārpils bibliotēkā
✳✳ No 20.05 Baibas Kalnas izstāde
„Grafikas”
Sagatavoja: Sanita Arciševska

Kinoteātrī „Auseklis”
19., 20., 21. un 24., 25. maijā 18.00
„VIENU BIĻETI, LŪDZU”
Latvijas sadarbībā ar ASV komēdija, dokumentāla filma, biogrāfija.
Dokumentāls stāsts par Nikiju Kokrenu
– pasaulē kaislīgāko teātru apmeklētāju.
Šī indiešu izcelsmes kundze, kurai ir jau
78 gadu, katru dienu pēdējos 25 gadus
noskatās vismaz vienu Ņujorkas teātra
izrādi. Tomēr ne visi ir sajūsmā par viņas kaislību – Brodvejas teātru darbiniekiem viņa ir īstais bieds. Pazīstama
kā nekārtību cēlāja.
Bērniem līdz 12 gadiem neiesakām!

26., 27., 28. un 31. maijā 18.00; 20.00
„KĀDA MĀTE, TĀDA MEITA!”
Komēdija, ko radījusi filmas ,,Siržu lauzēja – Parīzes padauza” režisore Noemi
Saglio.
47 gadus vecā Mado dzīvo kopā ar meitu Avrilu. Viņas ir pavisam atšķirīgas,
vienīgā kopīga lieta ir tas, ka viņas vienlaicīgi ir stāvokli. Kad Avrila savai mātei
paziņo, ka gaida bērnu, Mado uzvedas
kā izlutināts bērns un kategoriski atsakās pieņemt savu nākamo statusu „vecmāmiņa”.
Bērniem līdz 12 gadiem neiesakām!

DZĪVESZIŅAS
Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2017. gada
26. aprīlim līdz 11. maijam

•••

Reģistrēti jaundzimušie

Renārs Alhasovs
Annija Birzleja
Adrians Martins
Dambergs
Nora Dulberga
Heinrihs Fībigs

•••

Rihards Grabe
Kitija Kalniņa
Aurora Amēlija Nordena
Ernests Ozolnieks
Martins Petrovskis

•••

Kārlis Preticis
Kristians Priede
Mairis Rimovičs
Laima Vizuma
Haris Vīnerts

Laulību noslēguši

•••

Edgars Buls un Līga Kviese
Roberts Reinholds un Viktorija Dreimane
Aivis Ževņa un Daiga Strādere

Reģistrēti mirušie
(atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai)

Talsi
Valentīns Legzdiņš
(1928)
Dzidra Timma (1933)
Sabile
Lidija Ādamsone (1930)
Ainis Līdaka (1933)
Fricis Vicinskis (1929)
Ģibuļu pagasts
Stepans Filipovezovs
(1938)

Jānis Madis Freimanis
(1939)
Laimonis Plikgalvis
(1953)
Ķūļciema pagasts
Zenta Stefanovska
(1939)
Arnolds Helvigs (1948)
Laidzes pagasts
Aldis Lejasmeiers (1960)
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Laucienes pagasts
Mudra Spade (1933)
Rasma Kristberga
(1934)
Velta Freipiča (1928)
Lībagu pagasts
Osvalds Priževoits
(1936)
Rojas novads
Ēriks Graudiņš (1942)

2017. gada 17. maijs

Talsu Novada Ziņas															
27. maijā Talsu Sauleskalna estrādē notiks XXVI Vispārējo Dziesmu un XVI Deju svētku modelēšanas koncerts. Visas dienas garumā gaidāmi satiksmes ierobežojumi Saules,
Fabrikas un K. Mīlenbaha ielā (teritorijā ap Sauleskalnu). Sekojiet informācijai www.talsi.lv.

DER ZINĀT

Kultūras norises maijā
Kad? Cikos?

18.05. 11.00

20.05. 19.00
20.05. 14.00
20.05. 19.00
27.05. 19.00
19.05. 17.00
23.05. 13.30

2.06.

17.50

26.05. 19.00

19.05. 11.00
26.05. 17.00
29.05. 10.00

18.05. 12.00
26.05. 13.00
1.06.

18.00

29.05. 12.00
20.05. 13.00

Kas?
Kur?
TALSOS
Starptautiskā muzeju diena
Izstādes „Monogrammas tekstilijās un sadzīves
priekšmetos Talsu novada muzeja krājumā”
atklāšana un Latvijas vēstures institūta vadoTalsu novada muzejā
šās pētnieces, etnoloģes Aijas Jansones lekcija „Dvieļu rotāšanas tradīcijas Latvijā. 19. gs.
2. puse – 20. gs. sāk.”
Muzeja apmeklējums bez maksas
Muzeju nakts pasākums „Laikmetu satikšanās
Talsu novada muzejā
fon Firksu savrupnamā”. Ieeja: bez maksas
„Lielais blieziens Talsos”
Sauleskalna estrādē
Latvijas
Muzeju nakts pasākums
Lauksaimniecības
„Laiks nevienu negaida”
muzejā Talsos
XXVI Vispārējo Dziesmu un XVI Deju svētku
Sauleskalna estrādē
modelēšanas koncerts
STENDĒ
Stendes pamatskolas koncertuzvedums
Stendes tautas namā
„Esi, kas vēlies būt!”
Stendes bibliotēkas
Tematisks pasākums „Ko lasīsim vasarā?”
bērnu nodaļā
VALDEMĀRPILĪ
Baznīcu nakts. D. Kārkluvalka fotostāsts par
Valdemārpils
Izraēlu, filma „Jēzus” (pēc Lūkas evaņģēlija) u.c.
luterāņu baznīcā
aktivitātes
LAUCIENES PAGASTĀ
Jauktā kora „Lauciene” draudzības koncerts
kopā ar Igaunijas (Muhu) jaukto kori un vie- Laucienes estrādē
siem. Ieeja: bez maksas
LĪBAGU PAGASTĀ
Vokālā ansambļa „Prātnieki” pavasara koncerts
Lībagu BLPC
„Gliemezīša ceļojums”
Interešu izglītības pulciņu koncerts „Vasaru sagaidot!”. Lietus gadījumā BLPC telpās
Dižstendes estrādē
Ieeja: bez maksas
Veselības nedēļas ietvaros Lībagu sākumskolas
Lībagu BLPC
audzēkņu sporta diena „Sporto visi!”
ĢIBUĻU PAGASTĀ
Pensionāru kluba „Irbenājs” sarīkojums
Pastendes pamatskolas teātra pulciņa „Dzīvsudrabs” izrāde I. Šteinberga „Maināmies”
Pastendes
PII „Ķipars” izlaidums
kultūras namā
Sporta deju kluba „Sara” sezonas noslēguma
koncerts
ĪVES PAGASTĀ
Lasītāju klubā saruna par Irmas Grebzdes
Īves bibliotēkā
daiļradi
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
Senioru pavasara balle „Satiekas kaimiņi”

Ķūļciema BLPC

LAIDZES PAGASTĀ
26.–27.05. Laidzes pagasta svētki „Laidzes pagastam 150”

20.05. 18.00
26.05. 18.00
28.05. 14.00
19.05. 17.00
20.05. 13.00

VANDZENES PAGASTĀ
Neatkarīgais teātris – Talsu teātra kopa ar izrādi
Režisors I. Grozbergs „Laiks precēties”
Ieeja: 1 EUR
PII „Zīlīte” absolventu izlaidums

Vandzenes
tautas namā

Bērnu ansambļa „Zemenītes” pavasara koncerts
VIRBU PAGASTĀ
Ziedu veidošanas meistarklase no polimērmāla
Virbu kultūras namā
Dalības maksa: 20 EUR
Senioru balle „Kad pavasara vējš matos…”
Virbu kultūras namā
Spēlēs Edgars Ziņģe no Kuldīgas. Ieeja: 2 EUR

Sagatavoja: Sanita Arciševska
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TALSOS
SAULESKALNA ESTRĀDĒ

XXVI VISPĀRĒJO LATVIEŠU DZIESMU UN XVI DEJU SVĒTKU

IESKAŅAS KONCERTS
Koncertā piedalās

100 Latvijas kori, 2500 dziedātāji
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas zēnu koris
Nacionālo bruņoto spēku orķestris
Pavadošā grupa Raimonda Macata vadībā

Mākslinieciskais vadītājs Mārtiņš Klišāns
Režisors

Uģis Brikmanis

Biļetes nopērkamas pasākuma dienā pie ieejas estrādē.
Biļešu cena – 2 EUR.

RĪKO:

ATBALSTA:

#DzSv

