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Apkopoti iedzīvotāju aptaujas rezultāti
2016. gada decembrī tirgus un sabiedriskās
domas pētījuma centrs SKDS veica Talsu novada iedzīvotāju aptauju. Aptaujas ietvaros iedzīvotājiem tika lūgts novērtēt novada domes
darbu kopumā un dažādās jomās, kā arī paust
viedokli par aktuālākajām problēmām, kas
būtu jārisina.

„Kā Jūs vērtējat Talsu novada domes darbību kopumā?”

Izmantojot telefona intervijas, aptaujāti 600
novada iedzīvotāji, sākot no 18 gadu vecuma,
no kuriem 47,7% dzīvo novada pilsētās, bet
52,3% – novada pagastos un lauku teritorijās.
Pateicamies iedzīvotājiem, kuri bija atsaucīgi un dalījās ar viedokli par Talsu novada domes un pašvaldības darbu!
Talsu novada domes darbības vērtējums
Talsu novada iedzīvotāju telefonaptaujā respondentiem lūdza novērtēt Talsu novada domes
darbu kopumā. Lielākā daļa jeb 70% novada iedzīvotāju pašvaldības darbu vērtē kopumā pozitīvi (tajā skaitā 3% „ļoti pozitīvi” un 67% „drīzāk
pozitīvi”), bet kopumā negatīvi to vērtē 21% aptaujāto (tajā skaitā 4% „ļoti negatīvi” un 17%
„drīzāk negatīvi”).
Analizējot aptaujas datus par dažādu sociāldemogrāfisko grupu attieksmi pret Talsu novada
domes darbu, jāatzīmē, ka kopumā atzinīgus
vērtējumus (atbildes „ļoti” un „drīzāk” pozitīvi)
biežāk sniedza sievietes, jaunieši vecumā un 18
līdz 24 gadiem, kā arī iedzīvotāji, kuri vecāki par
64 gadiem, respondenti ar augstāko izglītību,
valsts, pašvaldības sektorā nodarbinātie, nestrādājošie, aptaujātie ar vidēji zemiem ienākumiem.
Negatīvu attieksmi (atbildes „drīzāk” un „ļoti”
negatīvi) pret Talsu novada domes darbu biežāk
pauduši vīrieši, aptaujātie vecumā no 25 līdz 44
gadiem, privātajā sektorā nodarbinātie, strādājošie, kuru pamata darbavieta atrodas Talsu pilsētā, respondenti ar augstiem ienākumiem, kā arī
Talsos un Stendē dzīvojošie.
Talsu novada domes labie darbi
Atbildot uz jautājumu „Lūdzu, nosauciet 3,
pēc Jūs domām, labākos darbus, ko Talsu novada
dome paveikusi pēdējā gada laikā”, iedzīvotāji
visbiežāk (65%) minējuši dažādus labiekārtošanas darbus, tajā skaitā 37% norādīja uz ielu, ceļu
stāvokļa uzlabošanu (minēta ceļu, ielu sakārtošana kopumā, grants ceļu asfaltēšana, ielu remonts Talsos, Valdemārpilī, Sabilē u.c.), 7% – uz
pilsētu, pagastu izdekorēšanu svētkos (biežāk

atzinīgi vērtēts Ziemassvētku noformējums Talsos), 7% kā labo darbu minēja to, ka pilsētas, pagasti ir sakopti, tīri, skaisti, 7% arī minēja apgaismojuma uzlabošanu, 6% nosauca promenādes
izveidošanu pie ezera Talsos, un 6% norādīja uz
peldvietu, ezermalu, krastmalu labiekārtošanu.
Vairāk nekā 5% aptaujāto kā pašvaldības labos
darbus nosauca arī kultūras pasākumu, objektu
atbalstīšanu (pilsētas svētku, citu pasākumu rīkošanu, estrādes labiekārtošanu), 6% nosauca
sporta pasākumu, objektu atbalstīšanu (t.sk. minēts Talsu rallijs, Vandzenes tenisa korti, sporta
laukumu sakārtošana u.c.), un 6% minēja arī komunālo pakalpojumu attīstību (t.sk. uzlabojumus ūdenssaimniecības jomā, ūdensvadu, kanalizācijas sistēmas).
Raksturojot lielākās atšķirības atbildēs grupās
ar atšķirīgu dzīvesvietu, jāatzīmē, ka ielu, ceļu sakārtošanu biežāk nekā caurmērā minēja Sabilē
un Valdemārpilī dzīvojošie; pilsētu, pagastu izdekorēšanu svētkos, promenādes izveidošanu
pie ezera – Talsu pilsētā dzīvojošie; peldvietu,
ezermalu, krastmalu labiekārtošanu, kā arī estrādes labiekārtošanu – Valdemārpilī dzīvojošie;
apgaismojuma uzlabošanu – Sabilē un Stendē
dzīvojošie; pilsētas svētku, citu pasākumu rīkošanu – Sabilē dzīvojošie; gājēju infrastruktūras

Ieaud savu stāstu
Talsu n vadā

uzlabošanu – Stendē dzīvojošie.
Talsu novada domes neveiksmīgie darbi
Lūgti nosaukt trīs neveiksmīgākos darbus, ko
Talsu novada dome paveikusi pēdējā gada laikā,
aptuveni puse no aptaujātajiem Talsu novada iedzīvotājiem (51%) atturējās tādus minēt – t.i.,
atbildēja, ka neveiksmīgu darbu nav vai arī tādus
nezina, nevar nosaukt.
No tiem, kuri atbildēja, visbiežāk (17%) norādīja uz dažādām neveiksmēm saistībā ar pilsētas
labiekārtošanu, tajā skaitā visbiežāk uzsverts
ielu, ceļu sliktais stāvoklis, aicināts uzlabot apgaismojumu (1%), uzlabot tīrību, sakoptību, sētnieku darbu (1%), kā arī rūpēties par infrastruktūru gājējiem (1%) un velosipēdistiem (1%) u.c.
Vairāk nekā 5% aptaujāto kā neveiksmes minējuši arī problēmas komunālo pakalpojumu
jomā, 11% nosauca dažādus ar novada pašvaldības darbu saistītus aspektus (norādīts, ka deputāti neieklausās iedzīvotājos, strīdas savā starpā),
6% minēja problēmas, kas saistītas ar veselības
aprūpi, tajā skaitā ar pakalpojumu nepieejamību
Talsu slimnīcā u.c.
(Turpinājums 3. lpp.)
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No taustīšanās tumsā līdz efektīvam pārvalžu modelim
Pēc administratīvi teritoriālās reformas, izveidojoties Talsu novadam, viens
no lielākajiem izaicinājumiem bija vietējās pārvaldības organizēšana. Tas ir,
piemērotākā modeļa atrašana, kā organizēt darbu teritorijās uz vietas – katrā
pilsētu un pagastu pārvaldē. Šobrīd –
septiņus gadus pēc reformas – var teikt,
ka Talsu novadam ir izdevies atrast atbilstošāko modeli, kas nu ļauj mērķtiecīgi strādāt katras teritorijas interesēs.
Ja iepriekš pārvalžu vadītāju pilnvaras
nereti aprobežojās tikai ar dokumentu
pārvadāšanu, tagad viņi savās teritorijās ir
kā glābējkomanda. Tieši pārvalžu vadītājiem un darbiniekiem jārisina ne tikai
saimnieciskie un sociālie jautājumi, bet
reizēm pat jābūt par vidutāju ģimeņu strīdu laikā. Tā ir ritējusi pārvalžu modeļa
izveide no 2009. līdz 2014. gadam.
Iesākumā – taustīšanās tumsā
Pēc 2009. gada 1. jūlija pagastu un pilsētu padomju un domju funkcijas pārņēma pagastu un pilsētu pārvaldes. Savu
darbu beidza to deputāti, bet darbinieki
turpināja veikt tos pašus pienākumus ko
līdz šim. Izņēmums bija Talsu pilsēta, jo
uz bijušās pilsētas domes bāzes tika izveidota novada pašvaldības administrācija,
kas apkalpoja gan Talsu pilsētu, gan novadu kopumā.
,,Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto
pakalpojumu pieejamību novada pagastos un novada pilsētās, kurās neatrodas
pašvaldības administratīvais centrs, pašvaldības dome izveido pagasta vai pilsētas
pārvaldi,” to nosaka likums ,,Par pašvaldībām”.
2009. gada 23. jūlijā Talsu novada
dome apstiprināja Talsu novada pilsētu
un pagastu pārvalžu nolikumu – katrai no
administratīvajām teritorijām savu.
Savukārt 2009. gada 1. novembrī pirmais Talsu novada domes sasaukums
lēma par deviņu Talsu novada pilsētu un
pagastu pārvalžu vadītāju amata vietu izveidošanu: Vandzenes, Ģibuļu un Laidzes
pagasta pārvaldes vadītājs, Sabiles pilsētas
un Abavas pagasta pārvaldes vadītājs,
Laucienes, Balgales un Ķūļciema pagasta
pārvaldes vadītājs, Stendes pilsētas un
Virbu pagasta pārvaldes vadītājs, Strazdes
un Lībagu pagasta pārvaldes vadītājs, Valdgales un Īves pagasta pārvaldes vadītājs,
Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta
un Lubes pagasta pārvaldes vadītājs. Toreiz deputāti izšķīrās neveidot atsevišķu
Talsu pilsētas pārvaldi.
Daļai no pārvalžu vadītāju amatiem
tika izvērtēti bijušie pilsētu domju un pagastu padomju izpilddirektori, bet 2009.
gada 30. septembra ārkārtas domes sēdē
tika lemts par atklāta konkursa izsludināšanu, tādā veidā atrodot trūkstošos amata
veicējus.
Pārvalžu modelis – tālāk tā vairs nevarēja
2013. gadā, pirms gaidāmajām vēlēšanām, lielākā daļa politisko spēku uzskatīja,
ka pārvalžu modeli ir nepieciešams pārskatīt, neapmierinātība bija arī par neesošu
pārvaldes vadītāju tieši Talsu pilsētā, tādējādi radot bažas, ka šī teritorija palikusi novārtā. Līdzīgi pārmetumi tika dzirdēti arī
no Ķūļciema pagasta iedzīvotājiem.
2013. gada oktobrī tika uzsāktas disku-

Toreiz
Vandzenes pagasta pārvaldes vadītājs
Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītājs
Laidzes pagasta pārvaldes vadītājs
Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes
vadītājs
Laucienes, Balgales un Ķūļciema pagasta
pārvaldes vadītājs
Stendes pilsētas un Virbu pagasta pārvaldes
vadītājs
Strazdes un Lībagu pagasta pārvaldes vadītājs
Valdgales un Īves pagasta pārvaldes vadītājs
Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta un
Lubes pagasta pārvaldes vadītājs
–
–

sijas par diviem jautājumiem: par atsevišķu pārvaldes vadītāju Talsu pilsētā un par
atsevišķu pārvaldes vadītāju katrā pagastā
– mazākajos pagastos pārvaldes vadītājs
pildītu arī komunālā speciālista pienākumus.
Solis uz priekšu bija 2013. gada 7. oktobra domes sēdē apstiprinātais Talsu pilsētas
pārvaldes nolikums, kas skaidri apliecināja
deputātu vairākuma nostāju – atsevišķs
saimnieks nepieciešams arī novada administratīvajam centram – Talsu pilsētai.
Domājot par jauna pārvalžu modeļa
izveidi, Talsu novada domes izpilddirektors Aldis Vilsons nosauca galvenos akcentus: augstākā izglītība, pieredze darbā
ar cilvēkiem, laba reputācija, vismaz 50
vietējo iedzīvotāju paraksti par atbalsta
izteikšanu konkrētajam kandidātam.
,,Arī tagad pārvaldes vadītājs nav katrā
teritorijā, bet, veidojot šo modeli, vērtējām teritoriju vēsturisko situāciju. Piemēram, Virbus un Strazdi pārvalda viens
cilvēks, Strazdes bērni dodas mācīties uz
Virbu pamatskolu un pirmsskolas izglītības iestādi, izmanto vienotu infrastruktūru. Šāda situācija ir arī Balgales un Laucienes pagastā – Balgalē atrodas Laucienes
pamatskolas filiāle, kā arī Lubes un Īves
pagastā – bērni dodas mācīties uz Valdemārpils vidusskolu, bet Tiņģerē atrodas
Valdemārpils pirmsskolas izglītības iestādes ,,Saulstariņš” filiāle. Savukārt Lubē ir
liels kultūras nams, ko, apvienojot vairākas teritorijas, cilvēki izmanto daudz
efektīvāk. Kultūras dzīve veidojas tieši
Anužos, kas pierāda vienmērīgu teritoriju
attīstību. Veidojot pārvalžu modeli, ņēmām vērā tieši šādus kritērijus, tad arī
pārvaldes vadītājam, kam ir vietējo iedzīvotāju atbalsts, ir lielāka izpratne par visu
iesaistīto pušu problēmām,” pastāstīja
A. Vilsons. Viņš uzsvēra, ka iepriekšējais
modelis tika veidots bez dziļākas saimnieciskās izpratnes – ja viena cilvēka pārraudzībā ir divas lielas pārvaldes un kāda
nelielāka, tad pēdējai ir lielāks risks palikt
novārtā.
Reformu rezultātā daļa no jau esošajiem pārvalžu vadītājiem pienākumus
sāka pildīt citās pārvaldēs – tajās, kur arī
dzīvoja. Ieguvējs bija arī viens no nelielākajiem un arī attālinātākajiem Talsu novada pagastiem – Ķūļciema pagasts. Tagadējā šī pagasta pārvaldes vadītāja Inga
Kadiķe-Skadiņa uzsver, ka ieguvums vismaz šim pagastam, ir jūtams: ,,Ieguvums
ir tad, ja vadītājs ir savs cilvēks, kurš pazīst katru pagasta iedzīvotāju, zina kopējo

Tagad
Vandzenes pagasta pārvaldes vadītājs
Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītājs
Laidzes pagasta pārvaldes vadītājs
Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājs
Stendes pilsētas pārvaldes vadītājs
Lībagu pagasta pārvaldes vadītājs
Strazdes un Virbu pagasta pārvaldes vadītājs
Valdgales pagasta pārvaldes vadītājs
Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta,
Īves un Lubes pagasta pārvaldes vadītājs
Balgales un Laucienes pagasta pārvaldes
vadītājs
Ķūļciema pagasta pārvaldes vadītājs

situāciju pagastā, pārzina tajā esošās sociālās problēmas, arī visattālākajos nostūros. Dzīvojot uz vietas un esot starp cilvēkiem, ļoti ātri var apzināt problēmu pašā
saknē, ja tāda rodas, un ātri novērst, sevišķi mazā pagastā. Ķūļciemam ir šī ģeogrāfiskā īpatnība – mēs esam tālu prom no
Talsiem, pašā novada pierobežā. Bet arī
šeit dzīvo cilvēki, tādi paši kā novada centrā, un arī viņiem ir savas idejas, problēmas un vajadzības. Noteikti ieguvējs ir
pagasta iedzīvotājs, jo viņam ir dota iespēja tūlīt un tagad griezties pie pārvaldes
vadītāja, ne tikai darba laikā, un teikt:
,,Zini – lieta tāda un apstākļi šādi” vai
,,Man prātā iešāvās doma – kā būtu, ja
mēs darītu šādi?” Tādā veidā pārvaldes
vadītājs var nekavējoties rīkoties un risināt esošo situāciju. Ja pārvaldē nav uz vietas šī cilvēka, tad nu ir, kā ir – problēmas
saasinās, samilst, un tad ir grūtāk ar tām
tikt galā. Ir situācijas, kad arī pārvaldes
vadītājs nevar neko darīt, bet viņš var padot ,,SOS” signālu ne tikai pašvaldības,
bet arī valsts institūcijām un arī tādējādi
izgaismot problēmu.”
Savukārt pašvaldības izpilddirektors
Aldis Vilsons akcentē, ka pirmā Talsu novada domes sasaukuma laikā novārtā bija
atstāts novada centrs. Šobrīd iniciatīvas
Talsu pilsētā ir pārdomātas, sākot no papildu soliņu izvietošanas pēc iedzīvotāju
ieteikumiem līdz pat Deviņu pakalnu
koncepcijai, sakopjot Leču kalnu un pievēršoties Krievragkalna labiekārtošanai.
Pārvalžu atslēgas pārvaldnieku rokās
Šī brīža pārvaldes modeļa priekšrocības ir vairākas, bet viena no svarīgākajām:
ja iepriekš pārvalžu vadītāji nereti tika uzskatīti tikai par papīru pārnēsātājiem, tagad viņu pilnvaras ir paplašinātas. Katra
no pārvaldēm kopš 2015. gada veido
prioritāro darbu sarakstu. Kopumā trīs
gadu laikā pārvaldēs atsevišķi no ikdienas
uzturēšanas izmaksām ieguldīts aptuveni
miljons eiro. Turklāt nepieciešamos darbus noteikuši pārvalžu vadītāji, sadarbojoties ar attiecīgajā teritorijā esošajām iestādēm un reaģējot uz iedzīvotāju
izteiktajām vajadzībām. Paveiktā ir daudz
– to vislabāk, piebilda A. Vilsons, var novērtēt, piedaloties iedzīvotāju sapulcēs
dažādās novada vietās. Tur izskan: sakārtots apgaismojums, uzlabots skolu tehniskais stāvoklis, attīstīta ceļu infrastruktūra,
ielikti pamatakmeņi dažādiem nozīmīgiem attīstības projektiem. ,,Piešķirto līdzekļu apmērā varam paši izvērtēt situā-
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ciju un ieguldīt tos pēc pagastu vai pilsētu
vajadzībām,” pozitīvu tendenci ieskicēja
Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja Kitija
Vecmane.
To, ka iedzīvotājiem pārvalde un cilvēki uz vietas, ir vajadzīgi, apliecina pašu
pārvalžu pieredzētais darbā – visbiežāk
tie ir telefona zvani vai ierašanās klātbūtnē, retāk elektroniskā pasta vēstule vai
rakstisks iesniegums. Pārvalžu vadītāji
savā teritorijā nereti ir kā glābējkomanda,
kam jāatbild par dažādiem iedzīvotājus
interesējošiem jautājumiem. Lielākoties
tie ir saimnieciskie un sociālie jautājumi.
,,Visbiežāk nākas risināt jautājumus ar
pašvaldībai un valstij piederošajiem ceļiem, koku zāģēšanu. Aktuāli ir ar Dzīvokļu komisiju saistīti jautājumi,” atzina
Laucienes un Balgales pagasta pārvaldes
vadītājs Juris Upmalis. Virbu pagasta pārvaldes vadītājs Egils Alsbergs nosaukto
sarakstu papildina ar komunālo pakalpojumu jautājumiem, klīstošo suņu un kaķu
ierobežošanu, kā arī sabiedriskās kārtības
nodrošināšanu. K. Vecmane min arī kaimiņu nesaskaņas, kur nereti par vidutāju
jābūt tieši pārvaldei.
Sāpīgākie jautājumi katrā pārvaldē ir
gan līdzīgi, gan atšķirīgi. Piemēram, Lībagos joprojām iedzīvotājus satrauc neuzbūvētās sporta zāles jautājums – šo darbu
kādreizējā Lībagu pagasta padome atstāja
nepabeigtu, par ko liecina vēl tagad uz
vietas rūsējošās metāla konstrukcijas.
Tādā veidā pārvaldei joprojām nav piemērotu telpu kultūras pasākumiem. Savukārt Andis Āboliņš, Stendes pilsētas pārvaldes vadītājs, norāda, ka ,,Stendes
pilsētā problemātiska ir autoceļu segumu
uzturēšana. Divas lielākās ielas – Brīvības
(kas ir arī tranzīta iela) un Stacijas iela –
ikdienā tiek ļoti intensīvi noslogota, turklāt nepastāv nekāds transporta līdzekļu
svara ierobežojums. Tā kā asfaltbetona
segums šajās ielās ir jau savu laiku nokalpojis, pēc intensīvāka lietus un temperatūras svārstībām ap 0 grādiem pastiprināti veidojas bedres asfalta segumā. To
novēršana prasa salīdzinoši daudz līdzekļu.” Savukārt Vandzenē, teic pārvaldes vadītāja Iveta Jansone, daudz resursu tiek
ieguldīts tieši skolas uzturēšanā un atbalstīšanā.
,,Svarīgs ir ne tikai stratēģiskais modelis, bet arī konkrēto cilvēkresursu faktors.
Mūsu novada pārvaldēs strādā profesionāli un spējīgi speciālisti, ko atbalsta arī
vietējie iedzīvotāji. Piemēram, Valdgales
pagasta pārvaldes vadītāja Jana Robalde
salīdzinoši neilgā laikā panāca to, ko iepriekšējais pārvaldes vadītājs neizdarīja,
– nojauca lielo bišu ceha graustu, kas apdraudēja drošību. Un tas ir tikai viens no
redzamākajiem darbiem. Savukārt Ģibuļu
pagasta pārvaldes vadītāja Kitija Vecmane
atbalstīja ēdināšanas sistēmas maiņu Pastendes pamatskolā un pirmsskolas izglītības iestādē, domājot par bērnu ieguvumu un spējot atrisināt pēkšņo situāciju,
kad privātais ēdinātājs pēkšņi atteica savu
pakalpojumu. Šādā veidā – apņēmīgi un
drosmīgi, esot īstajā vietā – strādā visi
pārvalžu vadītāji, tā attīstot visu novadu
vienmērīgi. To novada iedzīvotāji arī novērtē,” sacīja A. Vilsons.
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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Apkopoti iedzīvotāju aptaujas rezultāti
(Turpinājums no 1. lpp.)
Pētījuma rezultāti liecina, ka
uz ielu, ceļu slikto stāvokli, problēmām uz remontiem salīdzinoši
biežāk norādīja Talsu pilsētā un
novada pagastos dzīvojošie.
Uzskati par aktuālākajām
problēmām
2016. gada decembrī veiktajā
Talsu novada iedzīvotāju aptaujā
iedzīvotāji visbiežāk (26%) par
vispirms risināmām atzina dažādas ar labiekārtošanu saistītas
problēmas (t.sk. 14% aicināja uzlabot ielu, ceļu stāvokli, turpināt
remontus, 4% norādīja uz nepieciešamību labiekārtot bērnu laukumus, 3% – uzlabot gājēju infrastruktūru, 2% – uzlabot
apgaismojumu, 2% – uzlabot velosipēdistiem domāto infrastruktūru u.c.)
Otra biežāk minētā joma, kur
problēmas jārisina steidzami,
bija nodarbinātība, bezdarba
mazināšana, jaunu darbavietu
radīšana (17%), ar to saistīts arī
aicinājums sniegt lielāku atbalstu uzņēmējiem, ražotājiem,
zemniekiem (lai viņi varētu darboties, radīt darbavietas), ko izteica 7% aptaujāto.
Ne mazāk kā 5% aptaujāto
nosauca arī problēmas, kas saistītas ar veselības aprūpi (aicināts
uzlabot pakalpojumu pieejamību, piesaistīt vairāk speciālistu
Talsu slimnīcā), 8% uzsvēra ar
sociālo jomu saistītas problēmas
(aicināts vairāk atbalstīt invalīdus, pensionārus, vecos cilvēkus,
ģimenes), 8% – komunālo pakalpojumu jautājumus (aicināts pazemināt komunālo pakalpojumu
cenas, uzlabot ūdenssaimniecību, mājokļu apsaimniekošanu
u.c.), 6% aicināja uzlabot Domes, pašvaldības darbu (aicināts
mazināt birokrātiju, uzlabot savu
darbu, nestrīdēties savā starpā
u.c.), kā arī risināt problēmas,
kas saistītas ar kultūras pasākumiem, objektiem (5%, t.sk. aicināts rīkot vairāk pasākumu pagastos, piešķirt telpas bibliotēkai,
remontēt kultūras, tautas namus,
atjaunot kinoteātri u.c.).
Pētījuma rezultāti liecina, ka
uz bezdarba problēmām visbiežāk norādīja Sabilē dzīvojošie,
bet aicinājumu uzlabot ielu, ceļu
stāvokli, turpināt remontus vis-

„Kā, Jūsuprāt, kopumā pēdējo trīs gadu laikā ir
mainījusies dzīve Talsu novadā – vai dzīvot Talsu
novadā ir kļuvis daudz labāk, nedaudz labāk,
nedaudz sliktāk vai daudz sliktāk?”

Ielu, ceļu stāvokļa uzlabšana
Pilsētu, pagastu izdekorēšana svētkos
Sakoptas, tīras, skaistas pilsētas, pagasti
Apgaismojuma uzlabošana
Promenādes izveidošana pie Talsu ezera
Labiekārtošanas
darbi

Peldvietu, ezermalu, krastmalu labiekārtošana
Apzaļumošana, zaļās zonas, parku laukumu labiekārtošana
Gājēju infrastruktūras uzlabošana (ietves, pārejas,
soliņi u.c.)
Bērnu laukumu ierīkošana, labiekārtošana
Māju, ēku remonti, rekonstrukcijas, siltināšana
Infrastruktūras sakārtošana
Graustu novākšana, nesakoptu teritoriju sakopšana

biežāk izteica novada pagastos
dzīvojošie.
Vērtējums Talsu novada domes darbam dažādās jomās
Aptaujas ietvaros iedzīvotājus
lūdza novērtēt Talsu novada pašvaldības darbu dažādās jomās,
norādot, cik lielā mērā viņus tas
apmierina.
Saskaņā ar aptaujas rezultātiem vairāk nekā 4/5 aptaujāto ir
kopumā apmierināti (atbildes
„pilnīgi apmierina” un „drīzāk
apmierina”) ar pašvaldības darbu pašvaldības pārziņā esošās
teritorijas labiekārtošanas un tīrības nodrošināšanā (88% tas
apmierina), sadzīves atkritumu
apsaimniekošanā (84% apmierina) un ielu apgaismojuma nodrošināšanā (84% apmierina).
Salīdzinoši bieži apmierinātība pausta ar tādām jomām kā
iedzīvotāju veselīga dzīvesveida
un sporta veicināšana (75%), rūpes par kultūras dzīvi (74%), sabiedriskās kārtības un drošības
nodrošināšana novadā (71%).
Pirmsskolas izglītības iestāžu
uzturēšana atzinīgi tiek vērtēta
nedaudz biežāk (66%) nekā skolu ēku uzturēšana (64%).
Neapmierinātību novada iedzīvotāji visbiežāk pauduši, vērtējot pašvaldības darbu tādās jomās kā veselības aprūpes iestāžu
pieejamības nodrošināšana (apmierināti 57%, neapmierināti
40%), ielu, ceļu stāvoklis (apmierināti 67%, neapmierināti 32%)
un uzņēmējdarbības sekmēšana
(apmierināti 20%, neapmierināti

„Kādas, jūsuprāt, aktuālas problēmas Talsu
novada domei būtu jārisina tuvākajā laikā?”
Uzlabot ielu, ceļu stāvokli, turpināt
remontus
Turpināt veikt labiekārtošanas Uzlabot gājēju infrastruktūru
darbus
Uzlabot velosipēdistiem paredzēto
infrastruktūru
Sabiles tilta rekonstrukcija
Nodarbinātības problēma, bezdarba mazināšana
Problēmas, kas saistītas ar veselības aprūpi
Problēmas sociālajā jomā – atbalstīt invalīdus
Problēmas ar komunālajiem pakalpojumiem (ūdenssaimniecība, kanalizācija, mājokļu apsaimniekošana)
Nepietiekams atbalsts uzņēmējiem, ražotājiem, zemniekiem
Jaunatnes problēmas – nodarbinātība, brīvais laiks

2017. gada 15. marts

„Nosauciet labākos darbus, ko Talsu novada
dome paveikusi pēdējo trīs gadu laikā”

				

Atbalsts kultūras

Pilsētas svētku, citu pasākumu rīkošana

35%).
pasākumiem,
Estrāžu labiekārtošana
objektiem
Salīdzinot Talsos, Sabilē,
Kultūras, tautas namu labiekārtošana
Stendē, Valdemārpilī un novada
Atbalsts sporta pasākumiem
pagastos dzīvojošo atbildes, var
Komunālo pakalpojumu attīstība
secināt, ka Talsos dzīvojošie atzinīgāk nekā citās novada pilsētās
Atbalsts izglītībai – skolām, bērnudārziem
un pagastos vērtēja ūdenssaimSociālo jautājumu risināšana – atbalsts ģimenēm, pensionāriem
niecības pakalpojumu un siltumapgādes nodrošināšanu, bet
kritiskāk vērtēja veselības aprū- tojuši nemaz.
kuru ģimenes locekļi ir ārstējupes iestāžu pieejamības nodrošiAnalizējot veselības aprūpes šies, neapmierinātību ar veselīnāšanu.
pakalpojumu vērtējumu, jāatzī- bas aprūpes iestāžu pieejamības
Sabilē atzinīgāk nekā citur mē, ka kopumā 73% aptaujāto nodrošināšanu pauda biežāk
vērtēts pašvaldības darbs kultū- atbildēja, ka paši un/vai ģimenes nekā tie, kuriem nav bijusi saras jomā un veselības aprūpes locekļi pēdējā gada laikā ir ārstē- skarsme ar šo jomu (Talsu novaiestāžu pieejamības nodrošinā- jušies medicīnas iestādēs Talsu dā nav ārstējušies ne paši, ne ģišanā, bet kritiskāk nekā citur novadā. Pētījuma rezultāti lieci- menes locekļi).
vērtēta novada attīstība kopumā na, ka aptaujātie, kuri paši un/vai
un novada lauku teritoriju
attīstība kopš novada izveides 2009. gadā, kā arī
bērnudārzu uzturēšana
„Kā vērtējat Talsu novada domes deputātu darbu?”
un ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana. Stendē atzinīgāk nekā
citur vērtēta sabiedriskās
kārtības un drošības nodrošināšana, bet salīdzinoši
kritiskāk vērtēta veselības
aprūpes iestāžu pieejamība. Savukārt Valdemārpilī
atzinīgāk nekā citās pilsētās un novada pagastos
vērtēta skolu ēku uzturēšana, bet kritiskākie vērtējumi sniegti par kultūras
dzīvi.
Saskaņā ar aptaujas datiem pēdējā gada laikā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus
izmantojuši 93%, centralizētos ūdenssaimniecības
pakalpojumus 63%, dzīvojamo māju apsaimniekotāju pakalpojumus 41%
un centralizēto siltumapgādi izmantojuši 34% Talsu novada iedzīvotāju.
Pēdējā gada laikā Talsu
novada domes sniegtos
sociālos pakalpojumus izmantojuši 11% novada iedzīvotāju (paši vai ģimenes locekļi), un tie
respondenti, kuri paši vai
kuru ģimenes locekļi šos
pakalpojumus ir izmantojuši, apmierināti ar pašvaldības darbu šajā jomā
ir biežāk nekā tie, kas šos
pakalpojumus nav izmanTirgus un sabiedriskās domas pētījuma centrs SKDS
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Piesaistot ES finansējumu, uzlabos lielāko novada skolu mācību vidi
Saskaņā ar Talsu novada domes lēmumu Talsu Valsts ģimnāzija, Talsu 2. vidusskola, Sabiles vidusskola un Talsu
pamatskola īstenos Eiropas Savienības (ES) specifiskā atbalsta mērķa programmu „Vispārējās izglītības mācību iestāžu
vides uzlabošana Talsu novadā”. Četru Talsu novada skolu
mācību vides uzlabošanā tiks
ieguldīti 4 580 520 eiro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) finansējums: 3 673 940
eiro, valsts finansējums: 97 251
eiro, pašvaldības finansējums:
809 329 eiro).
Ergonomiskas mācību vides izveide
Talsu Valsts ģimnāzijā un Talsu 2. vidusskolā paredzēts pārbūvēt ventilācijas sistēmu, visās
skolās tiks uzlabota skaņas izolācija klašu telpās, mācību telpās
izveidot ergonomisku apgaismojumu, iegādāties ergonomiskas
un viegli pārvietojamas mēbeles.
Esošā ventilācijas sistēma skolās
ir neefektīva un pilnībā nedarbojas, nav veikta apgaismojuma
sistēmas atjaunošana skolā, mēbeles ir nolietojušās un neatbilst
ergonomiskai mācību videi.
Informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde
Izvērtējot katras skolas indivi-

duālās vajadzības, tiks iegādāta
jauna datortehnika, skārienjūtīgi
displeji, 3D printeri, planšetdatori, digitālie mikroskopi, projektori un cita veida aprīkojums
mūsdienīgas mācību vides nodrošināšanai.
Dabaszinātņu (fizika, ķīmija,
bioloģija) un matemātikas kabinetu iekārtošana
Talsu Valsts ģimnāzijā paredzēts izveidot trīs jaunus kabinetus fizikas, ķīmijas, bioloģijas
apguvei, izveidot eksperimentālās laboratorijas telpu, iegādāties
aprīkojumu. Talsu 2. vidusskolā
plānota divu kabinetu atjaunošana dabaszinātņu apguvei, izveidojot mūsdienīgu dabaszinātņu
klasi, iegādāties aprīkojumu.
Talsu pamatskolā tiks izveidots
jauns kabinets fizikas, ķīmijas,
bioloģijas apguvei, plānots iegādāties mācību procesam vajadzīgo aprīkojumu.
Izglītības iestādes sporta infrastruktūras būvniecība
Plānota Talsu Valsts ģimnāzijas sporta laukuma pārbūve. Šajā
laukumā sporta nodarbības tiek
rīkotas gan Talsu Valsts ģimnāzijas, gan Talsu sākumskolas skolēniem. Esošā sporta laukuma
infrastruktūra ir nolietojusies,
gumijas segums skrejceliņos ir
nodilis un saplīsis, nav atbilstoša
lieluma basketbola un futbola

Kultūras, sporta un
tūrisma centrā darbu
uzsākuši jauni speciālisti
No 1. marta Kultūras, tūrisma un sporta centrā darbu uzsākusi vadītājas vietniece, vecākais sporta speciālists un
māksliniece.
Vadītājas vietnieces amatu ieņēmusi Tatjana Kviese, kura iepriekš strādājusi Laidzes pagasta
pārvaldē. Veiksmīgi izturot konkursu, par pilsētas mākslinieci
kļuvusi Inese Bērziņa, kurai ir
Liepājas Universitātes bakalaura
grāds mākslā. Šobrīd vecākais
sporta speciālists ir Andris Kriš-

jānis, kurš jau ilgu laiku ir iesaistījies dažādos sporta notikumos
un ir telpu futbola treneris.

Dana Vecmane,
Sabiedrisko attiecību nodaļas
komunikācijas speciāliste

laukuma. Jaunais sporta laukuma projekts paredz pilnīgu sporta laukuma atjaunošanu – tiks
ieklāts mākslīgais futbola segums, izveidoti skrejceļi, trīs
basketbola laukumiem paredzēts
gumijots segums, savukārt skolas sporta zālē plānots nomainīt
grīdu.
Reģionālā metodiskā centra attīstība (attiecināms tikai uz
valsts ģimnāzijām)
Pašlaik Talsu Valsts ģimnāzijā
nav atsevišķu telpu, lai nodrošinātu metodisko darbu – semināri tiek organizēti skolas aktu zālē,
nav atsevišķa kabineta, kur izvietot nepieciešamo aprīkojumu un
metodiskos materiālus. Projekta
ietvaros plānots pārbūvēt telpas
metodiskā centra vajadzībām,
iegādāties nepieciešamo aprīkojumu – skārienjūtīgu displeju,
multimediju satura un iekārtu
menedžmenta sistēmu, videokonferenču sistēmu.
Projekta īstenošanas gaita:
26.11.2015. Talsu novada
domē apstiprināts Talsu novada
attīstības programmas aktualizētais investīciju plāns, tajā skaitā
projekta ideja: Mācību vides uzlabošana Talsu novada skolās;
28.01.2016. Talsu novada domes lēmums par vispārējās izglītības iestādēm, kuras iekļautas
projektā;

25.01.2017. Reģionālas attīstības koordinācijas sēdē izskatīta
un apstiprināta projekta ideja
„Vispārējās izglītības mācību iestāžu vides uzlabošana Talsu novadā”;
17.02.2017. Saņemts CFLA
uzaicinājums iesniegt projekta
iesniegumu, ko Talsu novada
pašvaldība iesniegs līdz maijam.
Jau vēstīts, ka Talsu novada
skolas, kas iekļautas šajā programmā, izvēlētas, pamatojoties
uz Ministru kabineta noteikumiem. Tie nosaka, ka uz pieejamo finansējumu var pretendēt
izglītības iestādes ar valsts ģimnāzijas statusu; vidusskolas, kurās izglītojamo skaits 7.–12. kla-

sēs ir vismaz 240 un tiek īstenotas
vismaz divas vispārējās vidējās
izglītības programmas, no kurām viena ir STEM (matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma); pamatskolas,
kurās izglītojamo skaits ir vismaz 200 un 7.–9. klasē tiek īstenota STEM programma; pamatskola, kas izveidota, pārveidojot
vidusskolu par pamatskolu (Sabiles vidusskola no šā gada 1.
septembra darbosies kā pamatskola); sākumskola – izveidota
pamatskolas vai vidusskolas reorganizācijas rezultātā.
Ivonna Vicinska
Foto: Marta Rake-Lasmane

Aicina ieteikt pretendentus
Žaņa Sūniņa prēmijai
Kopš 2004. gada ir iedibināta
tradīcija apbalvot Talsu novada
māksliniekus, tāpēc arī šogad,
kad Talsu pilsētai apritēs 100.
dzimšana diena un norisināsies
Mākslas dienas, plānots pasniegt mākslinieka Žaņa Sūniņa
vārdā nosaukto prēmiju. To pasniedz māksliniekiem par
augstvērtīgiem sasniegumiem,
spilgtu un radošu devumu vizuālajā mākslā prēmiju.
Pretendentus prēmijas piešķiršanai var ieteikt Talsu novada domes deputāti, pilsētu un
pagastu pārvalžu vadītāji, paš-

valdības izpilddirektors, Talsu
novada muzeja direktors, novada kultūras biedrības vai nodibinājumi un Latvijas Mākslinieku
savienības biedri – līdz 1. aprīlim rakstveidā iesniedzot Pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas
centrā Kareivju ielā 7, Talsos,
šādu informāciju:
• ziņas par mākslinieku vai

mākslinieku grupu: vārds, uzvārds; darba vieta, amats vai dzīves vieta un nodarbošanās; juridiskām personām – nosaukums
un vadītāja vārds;
• īsu mākslinieka vai mākslinieku grupas radošās darbības
aprakstu, t.sk. informāciju, kad
un kur mākslinieka darbs vai
darbi ir parādīti publiskā telpā,
un precīzu formulējumu, par ko
prēmija piešķirama.
Dana Vecmane,
Sabiedrisko attiecību nodaļas
komunikācijas speciāliste

Sācies Talsu Biznesa inkubatoram paredzēto telpu remonts
Patlaban Talsu biznesa inkubators izvietots Talsos, K. Valdemāra ielā 17a, kinoteātra
„Auseklis” ēkā. Šī ir pagaidu atrašanās vieta līdz brīdim, kad
inkubatora vajadzībām tiks pielāgota ēka Talsu vecpilsētas
daļā, Kalna ielā 4.
Talsu novada pašvaldība 26.
janvārī izsludināja iepirkumu šīs
ēkas telpu un fasādes vienkāršotai
atjaunošanai. Iepirkumā uzvarēja
SIA ,,Stats” un par būvuzraugu nolīgts SIA ,,Andri SG”. Projekta ko-

pējās izmaksas – 82 992,82 eiro.
Saskaņā ar 2016. gada 27. jūnija
noslēgto Sadarbības līgumu starp
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūru un Talsu novada pašvaldību, kura mērķis ir reģionālā biznesa inkubatora izveide Talsos,
pašvaldībai ir pienākums līdzfinansēt inkubatora telpas. Talsu
novada pašvaldības līdzfinansējums Biznesa inkubatoram būs telpu un fasādes atjaunošana.
Paredzamais būvniecības darbu izpildes termiņš atbilstoši ie-

pirkumam ir 1. jūlijs. Jaunās Talsu Biznesa inkubatora telpas tiks
atklātas augusta sākumā.
Talsu Biznesa inkubators ir iespēja novada uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem saņemt atbalstu biznesa idejas
attīstībai, biznesa plāna izstrādei
vai jau esoša jauna uzņēmuma
darbības veicināšanai.
Atbalsts, ko inkubators sniedz,
ir ar mērķi attīstīt uzņēmējam tādas prasmes, lai pēc izstāšanās no
inkubatora tas spētu patstāvīgi

būt konkurētspējīgs un pelnošs.
Biznesa inkubators piedāvā konsultācijas, mācības un pasākumus
par vispārīgiem uzņēmējdarbības
jautājumiem, mentoru atbalstu
un grantu līdzfinansējumu.
→ Talsu biznesa inkubators
sākot no augusta atradīsies
Kalna ielā 4
Dana Vecmane,
Sabiedrisko attiecību nodaļas
komunikācijas speciāliste
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Talsu novada amatierteātri gandarīti
par paveikto
No 24. līdz 26. februārim
Ventspils kultūras centrā norisinājās Latvijas amatierteātru
iestudējumu „Gada izrāde
2016” Kurzemes reģiona skate.
Tajā piedalījās arī K. Valdemāra
Talsu teātris ar Aleksandra
Vampilova izrādi „Vasaras rītā”,
režisore Jolanta Skujeniece un
Valdemārpils
amatierteātris
„Atspulgs” ar Paula Putniņa izrādi „Ar būdu uz baznīcu”,
režisore Signe Līdaka.
Abi Talsu novada amatierteātru kolektīvi, atgriezušies
no Ventspils, bija priecīgi un
gandarīti par padarīto – un ar
nepacietību gaida rezultātu
paziņošanu.
Valdemārpils amatierteātra
„Atspulgs” režisore S. Līdaka ir
pozitīvi noskaņota, jo uzskata, ka
aktieri izdarīja visu, ko varēja, un
daži – pat neiespējamo. Lielu atbalstu sniedza skatītāji, no kuriem
daži pat noskatījušies visus 17 iestudējumus. Valdemārpils amatierteātris priecājas, ka skatē
viņiem bijis tas gods uzstāties pirmajiem, jo tad vēl neesot bijis
nogurums un pēc izrādes varēja
vērot citu amatierteātru uzstāšanos.
Izrāde „Vasaras rītā” tapusi
pagājušajā sezonā, taču darbs
neesot bijis viegls un varbūt pat
nedaudz riskants. Jolanta Skujeniece, K. Valdemāra Talsu teātra
režisore, uzskata, ka šoreiz zvaigznes esot bijušas viņu pusē. Arī
aktieri pēc izrādes jutušies
pacilāti un zinājuši, ka izdarījuši

Valdemārpils amatierteātris „Atspulgs”

K. Valdemāra Talsu teātris
visu, ko varēja. Pasaules klases
dramaturgs un katra aktiera
gandrīz perfektā atbilstība konkrētajai lomai – tā, iespējams, bija
viņu stiprā puse, uzskata
režisore. J. Skujeniece, motivējot
dalībniekus, pirms izrādes sacīja:
„Mēģinām izdarīt visu par 100%
un izdzīvojam tēlus.”
Ar nepacietību gaidām rezu-

ltātus un ceram, ka abiem mūsu
amatierteātriem
izdosies
turpināt dalību fināla skatē 22.
un 23. aprīlī Dailes teātrī.
Dana Vecmane,
Sabiedrisko attiecību nodaļas
komunikācijas speciāliste
Publicitātes foto

No aprīļa iedzīvotājiem Lubē,
Valdemārpilī un Valdgalē samazināsies
ūdenssaimniecības tarifs
No 1. aprīļa SIA „Talsu
ūdens” paplašinās apkalpes
zonu, turpmāk nodrošinot
ūdenssaimniecības pakalpojumus ne tikai Anužos Lubes pagastā, bet arī Valdemārpils
pilsētā, Ārlavas un Valdgales
pagastā. Tā tiek turpināta Talsu
novada domes iecere visā novada teritorijā nodrošināt vienotu
ūdenssaimniecības pakalpojumu klāstu par kopēju tarifu. SIA
„Talsu ūdens” lūdz iedzīvotājus
būt saprotošiem, redzot uzņēmuma darbiniekus apsekojam
šo teritoriju ūdenssaimniecības
un kanalizācijas sistēmas.
2016. gada 12. maijā Talsu
novada dome pieņēma lēmumu
par Īves pagasta pārvaldes, Lubes
pagasta pārvaldes, Valdemārpils
pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes un Valdgales pagasta pārvaldes ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas
un attīrīšanas funkciju nodošanu SIA „Talsu ūdens” pārziņā.
Izmaiņas skars visus šo teritoriju iedzīvotājus, kuriem līdz
šim pakalpojumu nodrošināja
pagasta pārvalde. Skaitītāju rādī2017. gada 15. marts

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

		

		

telpās būs iespējams 4. aprīlī un
11. aprīlī no 14.00 līdz 18.30.
Valdemārpilī to varēs izdarīt arī
4. aprīlī no 14.00 līdz 18.00 un
12. aprīlī no 9.00 līdz 13.00.
Valdgalē līgumu pārslēgšana
pārvaldes telpās būs iespējama 7.
aprīlī no 9.00 līdz 13.00 un 11.
aprīlī no 14.00 līdz 18.00.
Pārslēdzot līgumu, līdzi
jāņem personu apliecinošs dokuments un īpašuma tiesību dokuments (Zemesgrāmata un zemes robežu plāns).
Līdz ar jaunās kārtības ieviešanu iedzīvotājiem samazināsies ūdenssaimniecības un
kanalizācijas pakalpojumu tarifs. Pēc pārņemšanas tas būs 2,10
eiro (bez PVN) par kubikmetru
jeb 2,54 eiro (ar PVN).
Rēķini iedzīvotājiem tiks
piegādāti norādītajā adresē (no
1. aprīļa tas būs maksas pakalpojums) vai arī nosūtīti elektroniski (bez papildu maksas).
Inita Fedko
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Pirmās 500 Rally Talsi ieejas
biļetes par īpašu cenu
Martā ir sākta biļešu tirdzniecība Latvijas rallija čempionāta posmam Rally Talsi, kas
šogad sāksies piektdien, 19.
maijā, bet noslēgsies sestdien,
20. maijā. Pirmajām 500 ieejas
biļetēm noteikta īpaša, pazemināta cena – 10 EUR. Pēc tam
ieejas biļetes, kas ļaus apmeklēt
visus rallija ātrumposmus,
maksās 12 EUR. Sacensību norises nedēļā, sākot no 15. maija,
ieejas biļešu cena tiks paaugstināta līdz 15 EUR.
Rally Talsi šogad būs pirmais
Latvijas rallija čempionāta kalendārā iekļautais posms, kurā
dalībnieki izmantos vasaras apstākļiem paredzētas grunts seguma riepas. Rallijs būs arī pilnvērtīgs
Lietuvas
rallija
čempionāta, FIA Baltijas rallija
trofejas un Latvijas rallijsprinta
čempionāta posms, kā arī vēsturisko automašīnu regularitātes
sacensību Youngtimer Rally Talsi
mājvieta, tādējādi gādājot par
plašu un tehniski kolorītu dalībnieku pulku.
Sestdien, 20. maijā, Talsos,
Sauleskalna estrādē, notiks vēl
nebijis vasaras atklāšanas lielkoncerts Lielais blieziens Talsos 2017,
kurā uzstāsies 10 Latvijā populāras grupas, mūziķi un dīdžeji. Arī
koncertbiļetes varēs iegādāties
Biļešu Servisa tirdzniecības vietās, un to cena iepriekšpārdošanā
būs 7 EUR. Informējam, ka uz
katras iegādātās Rally Talsi ieejas
biļetes atradīsiet unikālu kodu,
kuru izmantojot koncertbiļeti varēs iegādāties par samazinātu
cenu – 5 EUR!
Rally Talsi apmeklētājiem
svarīgi atcerēties, ka Biļešu Servisā iegādātās ieejas biļetes pirms
došanās uz ātrumposmiem būs
jāapmaina pret aprocēm. Visu
informāciju par ieejas biļešu apmaiņas punktiem atradīsiet interneta mājaslapā www.rallytalsi.

lv. Bērniem līdz 10 gadu vecumam un invalīdiem ieeja sacensībās būs bez maksas.
„Sarīkojot Rally Talsi allaž
cenšamies ieviest jaunus risinājumus, lai sacensības padarītu
pārdomātākas un apmeklētājiem
ērtākas. Ļoti ceru, ka skatītāji
novērtēs šogad rasto iespēju ieejas biļetes iegādāties Biļešu Servisa tirdzniecības vietās, kas atrodamas visā Latvijā! Tieši Rally
Talsi lojālākajiem draugiem, kas
gadu no gada jau laikus ieplāno
apmeklēt ralliju Talsos kā tradīciju, esam paredzējuši pirmās
500 ieejas biļetes, kuru cena būs
pazemināta līdz 10 eiro!” stāsta
RA EVENTS direktors, Rally Talsi rīkotājs Raimonds Strokšs.
Rally Talsi nebūtu iespējams sarīkot bez sadarbības partneru atbalsta. Paldies rallija pilsētai starp
deviņiem pakalniem – Talsiem un
Talsu novada pašvaldībai!
Plašāka informācija:
www.rallytalsi.lv un www.autorally.lv, sociālajos tīklos Twitter@
RallyTalsi, Facebook/RallyTalsi,
Draugiem.lv / RallyTalsi un YouTube /RallyTalsi.
Jānis Unbedahts, mediju
sekretārs, RA EVENTS

Turpinās Sociālā dienesta
sapulces iedzīvotājiem
Talsu novada pašvaldības
Sociālais dienests aicina iedzīvotājus piedalīties sapulcēs,
kurās tiks sniegta informācija
par pašvaldības sociālās un
materiālās palīdzības veidiem.
Cik liels ir pašvaldības materiālais pabalsts, ja piedzimis
bērns; cik liels pabalsts pienākas
80 un vairāk gadu sasniegušām
personām; no cik laulībā pavadītiem gadiem pārim pienākas
vienreizējs pabalsts apaļās kāzu
jubilejās; kādu atbalstu pašvaldība sniedz daudzbērnu ģimenēm
– uz šiem un citiem jautājumiem
klātienē atbildēs Sociālā dienesta
speciālisti.
Tikšanās laiks visās norises
vietās 16.00–17.00:
• 21. martā Laidzes pagasta
pārvaldē;

		

• 28. martā Lībagu pagasta
pārvaldē;
• 4. aprīlī Valdemārpils izstāžu zālē, Raiņa ielā 14a;
• 11. aprīlī Pastendes kultūras nama mazajā zālē;
• 12. aprīlī Laucienes kultūras nama mazajā zālē;
• 18. aprīlī Stendes tautas
namā;
• 25. aprīlī Sabiles kultūras
nama mazajā zālē.
Lai veicinātu sabiedrības informētību par pašvaldības sociālās un materiālās palīdzības
veidiem, Sociālais dienests šogad ir sagatavojis informatīvu
bukletu, kas ikvienam būs pieejams pilsētu un pagastu pārvaldēs.
Ivonna Vicinska
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Aptauja: Atkritumu
apsaimniekošana
Talsu novadā
Talsu novada pašvaldība
veic aptauju, lai noskaidrotu
iedzīvotāju viedokli par atkritumu apsaimniekošanu Talsu
novadā.
Aicinām iedzīvotājus izteikt
viedokli par to, kādi risinājumi
nepieciešami atkritumu šķirošanas veicināšanai un kā uzlabot

atkritumu
apsaimniekošanu.
Aptauja pieejama pašvaldības
mājaslapā www.talsi.lv. Talsu novadā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu iepirkuma
konkursa rezultātā nodrošina
SIA „Eco Baltia vide” (2013.
gada 23. martā noslēgts līgums,
kura termiņš ir pieci gadi).

Bezmaksas informatīvie
semināri „Lauku attīstības
programmas aktualitātes
un pasākumi”
• Lauku atbalsta dienesta aktualitātes: izmaiņas Ministru kabinetanoteikumos par platību maksājumiem; elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietošana; ELFLA pasākumu aktualitātes
un galvenās kļūdas iesniegtajos projektos;
• Valsts augu aizsardzības dienesta aktuālā informācija;
• Pārtikas veterinārā dienesta aktuālā informācija;
• Valsts tehnikas uzraudzības aģentūras aktuālā informācija.

Semināru norises laiks un vietas:

Jaunieši aicināti piedalīties Talsu
novada jauniešu iniciatīvu projektu
konkursā
Talsu novada jaunatnes lietu
konsultatīvā padome izsludina
Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu. Tā mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Talsu
novada jauniešu iekļaušanos
kultūras, sporta un izglītības
procesos, sekmējot viņu vērtību orientāciju, aktīvu līdzdalību un fiziskās aktivitātes.
Konkursā var piedalīties Talsu novada jaunietis vai jauniešu
grupa vecumā no 13 līdz 25 gadiem (ieskaitot). Pieejamais pašvaldības kopējais finansējums ir
līdz 3000 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas ir projekta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai nepieciešamās izmaksas līdz
500 EUR vienam projektam.
Atbilstoši konkursa nolikumam finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:
• Latvijas simtgades svinību
aktivitātēm;
• Neformālās mācīšanās aktivitātēm un pasākumiem;
• Āra dzīves aktivitātēm;

20. martā 10.00 Valdemārpils bibliotēkā Raiņa ielā 14a
23. martā 10.00 Dundagas pilī, Pils ielā 14
29. martā 10.00 Laucienes „Pagastmājā”
30. martā 10.00, Talsos K. Valdemāra ielā 21a
Plašāka informācija un pieteikšanās: Katrīna Kļimovska, tālr.
27511117, 63291906, e-pasts: katrina.klimovska@llkc.lv
Semināru organizē Latvijas lauku
konsultāciju un izglītības centra
Talsu nodaļa sadarbībā ar Ziemeļkurzemes reģionālo lauksaimniecības pārvaldi, Valsts augu aizsardzības dienestu, Pārtikas un veterināro dienestu un Valsts Tehniskās
uzraudzības aģentūru.

Orientēšanās sacensības
„Kurzemes pavasaris”
– Talsos
8.–9. aprīlī gaidāmas gadskārtējās, lielākās Latvijas
orientēšanās sezonas atklāšanas sacensības „Kurzemes pavasaris”, kas šogad norisināsies
Talsos.
8. aprīlī plānota vidējā distance, savukārt 9. aprīlī – garā
distance. Orientēšanās sacensību apvidus - jaukta tipa mežs,
purvi un purviņi ar dažādu
skriešanas pakāpi.

8.-9.04.2017.

Pieteikšanās sacensībām līdz 26.
martam.
Sacensības organizē Latvijas
Orientēšanās Federācija, Orientēšanās klubi „Saldus” un „Ziemeļkurzeme” sadarbībā ar Talsu
novada pašvaldību.
Vairāk informācija:
Oskars Zērnis, e-pasts: oskars9@
inbox.lv; talr. 29455360
www.pavasaris.lv

WWW.PAVASARIS.LV

SEASON OPENING IN THE BALTIC STATES
WITH MORE THAN 800 COMPETITORS!

2017
LATVIA CUP - 2017

Talsi, Latvia, Kamparkalns, Sukturi

SIA MAILEKS
kokapstrāde
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• Jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;
• Fiziskām aktivitātēm, kas
neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu
iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā;
• Radošai pašizpausmei.
Pieteikums iesniedzams papīra formā – vienā eksemplārā, latviešu valodā, datorsalikumā Talsu novada Bērnu un jauniešu
centrā, Talsos, Brīvības ielā 17a
un elektroniskā versijā – nosūtot
uz Talsu novada Bērnu un jauniešu centru pa e-pastu uz adresi
bjc@talsi.lv, e-pasta nosaukumā
norādot „Pieteikums konkursam”. Visiem, kuri pieteikumu

sūtīs elektroniski, tiks nosūtīts
apstiprinājums par pieteikuma
saņemšanu.
Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 4. aprīlim 17.00. Projekti, kas tiks iesniegti pēc norādītā laika, netiks izskatīti. Pēc
projektu pieteikumu saņemšanas komisija uzaicinās klātienē
prezentēt projekta ideju un īstenošanas gaitu. Konkurss izsludināts, pamatojoties uz Talsu novada domes lēmumu Nr.36 2017.
gada 9. februārī.
Konkursa nolikums, pieteikuma anketa un tāmes pieejamas
www.talsi.lv.
Konsultāciju klātienē par iniciatīvu projektu veidlapu aizpildīšanu vai citiem ar konkursu
saistītiem jautājumiem pieteikt
individuāli, zvanot pa tālruni
22345998 vai rakstot pa e-pastu
uz adresi: liva.make@talsi.lv (Līvai Maķei, Talsu novada Bērnu
un jauniešu centra jaunatnes lietu speciālistei).

Traktortehnikas un tās piekabju
tehniskās apskates
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina: lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk. arī
pirms pavasara darbu sākšanas, traktortehnika un tās piekabes tehniski jāsagatavo un jāiziet ikgadējā tehniskā apskate.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai
atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja
apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un
derīgai OCTA polisei. No 2017. gada 30. jūnija
par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras
sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt tikai
ar bezskaidras naudas maksājumu.
Uzziņām tālrunis 29341374; 26139989 vai
www.vtua.gov.lv
Vieta
Abavas
pagasts

Datums

Laiks

Datums

Laiks

Kur?

12. aprīlis

10.15

22. maijs

10.15

Valgales centrā, pirms angāra „Vecvalgale 1”

Balgale

10. aprīlis

10.15

24. maijs

10.15

Darbnīcās pie autobusu pieturas „Liesma”

Pastende

20. aprīlis

10.15

31. maijs

10.15

SIA „Kalnnieki” teritorijā, Darba ielā 2

Ģibuļi

20. aprīlis

12.00

31. maijs

12.00

Pie „Kalēju” darbnīcām

Uzvara

21. aprīlis

10.15

2. jūnijs

10.15

„Uzvaras” darbnīcās

Spāre

21. aprīlis

11.00

2. jūnijs

11.00

„Spāres mehāniskajās darbnīcās”

Īve

3. maijs

10.15

7. jūnijs

13.00

Tiņģeres centrā, bijušās katlumājas teritorijā

Ķūļciems

7. aprīlis

10.15

19. maijs

10.15

Pie „Pienotavas”

Laidze

26. aprīlis

13.00

26. maijs

14.00

Pie centra katlumājas, pie tehnikuma

Lauciene

13. aprīlis

10.15

26. maijs

10.15

Pie centra katlumājas

Lībagi

31. marts

10.15

15. maijs

10.15

Dižstendeē, „Dižzemēs”

Lube

24. aprīlis

10.15

29. maijs

13.00

Anužu tehnikas servisā

Virbi

3. aprīlis

10.15

13. maijs

10.15

Pie Virbu pagasta pārvaldes

Valdgale

26. aprīlis

10.15

7. jūnijs

10.15

Centrā pie „Pūņu kroga”

Vandzene

5. aprīlis

10.15

17. maijs

10.15

Pie „Dispečerdienesta”

Strazde

3. aprīlis

11.00

13. maijs

11.00

Darbnīcu teritorijā

Valdemārpils

28. aprīlis

10.15

5. jūnijs

10.15

Raiņa ielā 8c

Lubezere

28. aprīlis

11.00

5. jūnijs

11.00

Centra alejā 17

Nogale

28. aprīlis

12.00

5. jūnijs

12.00

Nogales darbnīcās „Ošlejas”

Stende

11. maijs

10.15

14. jūnijs

10.15

Kasparu ielā 8
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Galvenais dzinulis: pats sev varu būt vadītājs
Tikpat smaidīgi un pozitīvi kā pagājušā gada konkursā ,,Talsu novada sakoptākā pilsēta vai pagasts 2016” savā
piemājas dārzniecībā Sabilē saimnieko
Rasma un Ēriks Šterni. Apmēram pirms
20 gadiem abi sākuši attīstīt savu uzņēmējdarbību.
,,Sākumā mums bija paliela piemājas
siltumnīca,
kur audzējām gurķus un tomātus. Pašiem
bija par daudz, un laikā, kad bērnudārzā
strādāju par medicīnas māsiņu, cienāju ar
labumiem arī kolēģus. Viņi iedrošināja
veidot dārzniecību, lai izaudzēto produkciju varētu pie mums iegādāties,” stāsta
Rasma Šterna. Viņa, jaunībā izmācījusies
par medicīnas māsiņu, tagad smej, ka nu
dakterē tomātus.
Ēriks Šterns piebilst, ka padomju laikā
Stendes dārzniecībā remontējis visu nepieciešamo un varējis šo to pamācīties.
,,Pašam ir meži, līdz ar to nepieciešamie
kokmateriāli, kā arī neliels gateris. Varu
sagatavot materiālus siltumnīcām, un darām tik, cik pašu spēkos. Vienmēr ir gribējies strādāt sev. Galvenais dzinulis: pats
sev varu būt vadītājs,” atzīst Ēriks.
,,Tā kā materiāli bija un Ēriks pats māk
būvēt un metināt, tapa vēl viena siltumnīca, vēlāk vēl,” smaidot stāsta Rasma. Pirms
kāda laika sāktas audzēt puķes. Protams,
ar kaimiņiem padalījušies, kuri ieteikuši
arī tās tirgot, jo visiem patīkot. Atceroties
ceļojumu uz Austriju, abi stāsta: ,,Pirmie
iespaidi laikam radās Austrijā, varētu
teikt: iedvesma kaut ko sākt darīt. Nezinām, kāpēc agrāk neaudzējām puķes, neiedomājāmies.”
Ēriks piebilst: ,,Mums patīk audzēt
visu, ko cilvēki pērk, jo tas sagādā prieku.
Dīgst salāti, ap 20. aprīli būs šī gada pirmā
gurķu raža, jāstāda tomāti un zemenes, lai
maija beigās būtu gatavi.”
Galvenais esot zināt šķirnes, kuras cilvēki iecienījuši; šogad būs jaunas tomātu
šķirnes. Šterna kundze atzīst, ka atšķirībā
no vīra, kuram patīk audzēt visu, viņai tuvāk sirdij esot zemenes un ziedi. Sieviete
smej, ka tagad visu viegli internetā varot
atrast. ,,Protams, braucam arī uz semināriem un konferencēm. Paši iepodojam,
šogad būs jaunas kompozīcijas. Mācāmies, jo visu laiku kaut kas mainās, tajā
skaitā pieprasījums.”
Šogad pietrūkstot saulītes, tādēļ saimnieki izmanto gaismas lampas, lai viss laikus būtu gatavs. Drīz pabeigšot stādu
māju un būs vairāk vietas, jo tagad puķu
un tomātu stādi siltumnīcās ir izvietoti
vairākos stāvos.
Starp gurķiem un tomātiem siltumnīcā
aug arī vīnogas. Sākumā tās joka pēc tikušas audzētas uz Sabiles Vīna svētkiem, tad
iestādītas vēl dažas, kāds uzdāvinājis pa
stādiņam. Tagad dzīvesbiedriem ir ideja
par vīnogu māju.
Tāpat kā par vīnogām, arī par zemenēm nemaz nebija domāts. Abi smej, ka
paskatījušies internetā fotogrāfijas, palasījuši informāciju un nolēmuši audzēt. Šis
būs trešais gads, kad siltumnīcās smaržos
pēc zemenēm.
,,Saliekam pa trīs zemeņu stādiņiem,
lai maija sākumā, Māmiņu dienā, ir gatavas. Pārsvarā cilvēki šos podiņus izmanto
dāvināšanai, jo skaisti izskatās un lieliski
garšo,” stāsta Ēriks un Rasma.

jau tad man teica, lai kredītus neņemu.
Paklausīju un nu vismaz varu mierīgi gulēt. Šogad tika apstiprināts projekts – atbalsts mazām lauku saimniecībām 15 000
eiro apmērā. Iegādājāmies nepieciešamās
papildu caurules un apkures katlu siltumnīcām. Protams, arī bērni tagad palīdz, ja
nepieciešams,” saka Ēriks.
Papildinot Rasmas kundze stāsta: ,,Bagāti neesam, bet cenšamies neapstāties.
Pie bērniem sanāk aizbraukt ciemos, un
viņi pie mums atbrauc. Kamēr mazāk
darbu, oktobrī un novembrī, aizbraucam
ciemos pie meitām: reizi divos gados dodamies pie meitas uz Ameriku, arī pie otras meitas uz Īriju.”
Kad bērni atbraucot ciemos, viņi labprāt palīdz vecākiem dārzniecībā. ,,Bērni
un mazbērni arī nāk uz siltumnīcu gurķīšus ēst – norauj, noslauka un ēd. Nelietojam nekādu ķīmiju, tāpēc tā droši var darīt. Protams, mēslojumam liekam klāt
kāliju, fosforu, jo dārzeņiem, tāpat kā cilvēkiem, nepieciešami vitamīni. Mums
nav eko saimniecības, un varam izmantot
minerālmēslus. Vajadzīgi 2,5 mēneši, lai
izaugtu skaisti un garšīgi tomāti. Lai zinu,
ka stādi kārtīgi aplaistīti, to daru ar šļūteni, laikietilpīgi, toties viss izdarīts kārtīgi,”
smaidot saka Ērika kungs.
Pēc produkcijas brauc no Talsiem,
Rīgas
Cilvēki redz, patausta, pasmaržot vēla-

Šternu dārzniecības veiksme
varētu būt tas, ka bankās nav ņemti kredīti. Daudzi uzskata: lai uzsāktu biznesu un
paplašinātos, nepieciešams kredīts. Tam,
ka tā nav, pierādījums ir šī dārzniecība.
,,Padomju laikā biju Austrijā, un draugs
2017. gada 15. marts		

				

mo produkciju. Abi smaidot saka, ka pat
pusdesmitos vakarā braucot pircēji.
,,Kandavā esmu ap pusastoņiem no rīta,
un tad jau cilvēki mūs gaida. Visi zina, ka
vēlamais jānopērk no rīta, jo vēlāk var nebūt,” smej Šterna kungs. ,,Reizi nedēļā
dēls preci ved uz Rīgu. Mums facebook ir
izveidota anketa, kur var pieteikties, lai
aptuveni zinām, cik daudz jāved, bet vienmēr pietrūkst, jo atrodas vēl kāds pircējs.
Saliekam tomātus, gurķus, zemenes pa
kilogramam vai diviem, lai vieglāk.”
Kas saglabā mundrumu un prieku
darboties?
,,Jāstrādā, kur tad skriesim mūsu vecumā. Cilvēkiem garšo, patīk, tas noteikti
priecē un dod enerģiju turpināt,” viens
otru papildinot, saka saimnieki. ,,Mums ir
lieliska kaimiņiene, kura nāk palīgā, kad
nepieciešams, jo mums nav tik lielas
saimniecības, lai ņemtu strādnieku. Palīgu vajag tikai pāris dienu, piemēram, pazarītes palauzt un sapiķēt.”
,,Mums patīk citiem palīdzēt, katru
gadu Sabilei dāvinām puķes; ir izveidojusies lieliska sadarbība ar Sabiles pārvaldi.
Pašiem prieks, ka Sabilē ir skaisti. Pilsētas
iedzīvotāji ir palīdzējuši un atbalstījuši, jo
vēlas, lai pilsēta ir ziedoša un izskatās košāka. Vīna svētkos mums ir tradicionālie
mazsālītie gurķīši, kas ir iecienīti. Pārdodam arī pašu audzētās vīnogas,” stāsta
Ēriks.
Ir izveidojusies tradīcija aprīlī Šternu

dārzniecībā svinēt Pavasara svētkus, kur
piedalās arī Sabiles amatierteātris. Ēriks
un Rasma māca interesentus lauzt pazarītes un baziliku piķēt, vienu gadu esot mācījušies stādīt puķes. Jau iepriekš sagatavota bedrīte un mēslojums, lai viss veiktos
raitāk. Pagājušajā gadā vārīta tēja, iepriekš
– zupa. Vai šogad būs svētki, rādīšot laiks.
Kā pavasarī uzņemt vitamīnus?
,,Protams, jāēd gurķi, tomāti, salāti.
Mums ir sava recepte – sagriež lociņus,
sarīvē sieru un pievieno olu, to sajauc ar
majonēzi vai krējumu, kā nu kuram labāk
garšo, un smērē uz rupjmaizes. Tās ir lieliskas brokastis!” ar ģimenes recepti dalās
Rasmas kundze.
Teksts un foto: Dana Vecmane
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Noslēdzies Talsu novada
pašvaldības sporta spēļu
ziemas posms
No 26. februāra līdz 11. martam norisinājās Talsu novada pašvaldības
sporta spēļu ziemas posms, kurā piedalījās Talsu novada pārvalžu komandas, kā arī sportisti no Mērsraga, Rojas, Dundagas. Ziemas posmā tika
iekļautas šādas disciplīnas – novuss,
zoles spēle, atkal tika iekļauts telpu
futbols, dambrete, šahs, svara stieņa
spiešana guļus, galda teniss, šautriņu
mešana un nobeigumā pārvalžu vadītāju trīscīņa.
Pirmajā spēļu dienā piedalījās 14 komandas, kas izlozes kārtībā tika iedalītas
4 grupās, lai sāktu sacensības novusā.
Pēc pirmās kārtas katrā grupā tika noskaidrotas labākās komandas, lai sacensības turpinātos ar izslēgšanas spēlēm un
vietu iedalījumu. Novusā bronzas godalgu ieguva Laidzes komanda, otro vietu
ieņēma Vandzene, bet godpilno pirmo –
Rojas komanda.
Jau nākamajā sestdienā, 4. martā, dalībnieki aktīvi rosījās gan Talsu sporta
namā, gan Talsu 2. vidusskolas un Talsu
Valsts ģimnāzijas sporta hallēs. Talsu
sporta namā notika zoles spēle, kurā piedalījās komandas trīs cilvēku sastāvā.
Šajā prāta spēlē, lai uzvarētu, vairāk par
veiksmi nepieciešamas prasmes un ass
prāts. 1. vietu ieguva Valdgales komandai, Balgale ierindojās 2. vietā un Mērsraga komanda – 3. vietā.
Kamēr zoles spēlētāji asināja prātus,
tikmēr sporta hallēs notika spēles telpu
futbolā. Tāpat kā novusā arī šoreiz notika izloze, kurā komandas tika iedalītas 4
grupās. Telpu futbolā tika pārstāvētas 12
pārvaldes no Talsu novada, to skaitā arī

Īves un Lubes apvienotā komanda, kā arī
Mērsraga, Dundagas un Rojas pārstāvji.
Pirmās izspēles bija starp komandām
noteiktajā grupā. Kad vietu sadalījums
grupā tika noteikts, notika izslēgšanas
spēles. Lai noskaidrotu uzvarētājus, ar
azartisku komandu iesaistīšanos gandrīz
astoņu stundu laikā tika izspēlētas 54
spēles. Spēlē par 3. un 4. vietu tikās Laidzes un Ģibuļu pārvalžu komandas, šoreiz pārāka izrādījās Ģibuļu pagasta
pārvaldes komanda, kura ar rezultātu
4:1 izcīnīja 3. vietu. Fināla spēlē spēcīgāka izrādījās Mērsraga komanda, atstājot
Vandzenei godpilno 2. vietu.
11. martā notika Talsu novada pašvaldības sporta spēļu ziemas posma noslēgums ar dambretes, šaha, galda tenisa
spēli, šautriņu mešanu un svara stieņa
spiešanu no guļus stāvokļa. Nobeigumā
veiklību trīscīņā pārbaudīja pārvalžu vadītāji, sacenšoties šautriņu mešanā sēdus, lidojošo šķīvīšu mešanā mērķī un
pāra bumbiņu mešanā. Izveicīgākā bija
Rojas novada pašvaldības vadītāja Eva
Kārkliņa, 2. vietu ieguva Stendes pilsētas
pārvaldes vadītājs Andis Āboliņš, bet
3. vietā ierindojās Kitija Vecmane, Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja.
Ziemas posma kopvērtējumā 1. vietu
izcīnīja Rojas novada pašvaldība, 2. vietā
– Mērsraga novada pašvaldība un 3. vietā – Talsu pilsētas pārvaldes pārstāvji.
Dana Vecmane,
Sabiedrisko attiecību nodaļas
komunikācijas speciāliste
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Marts – Plaušu veselības
mēnesis Talsu novadā
24. marts ir Pasaules Tuberkulozes
diena, kad sabiedrība arvien neatlaidīgāk tiek aicināta pievērst lielāku uzmanību plaušu veselībai un tuberkulozes
profilaksei. Šī bīstamā slimība var skart
ikvienu no mums – īpaši, ja organisms
ir novājināts.
Tuberkuloze ir infekcijas slimība, kas
visbiežāk skar plaušas, bet tuberkulozes
nūjiņa pa asins straumi un limfātisko sistēmu var izplatīties visā organismā un bojāt jebkuru orgānu vai sistēmu – mugurkaulu, nieres, gūžas kaulus, smadzenes,
dzimumorgānus u.c. Tuberkuloze izplatās
pa gaisu – pilienu ceļā. To izplata tikai tie
cilvēki, kuri ir slimi ar plaušu tuberkulozi,
kuri šķaudot, klepojot vai runājot ar elpceļu sekrētu apkārtējā vidē izdala tuberkulozes izraisītāju baktēriju. Ja slimais
cilvēks neārstējas, tad viņš var inficēt
daudz cilvēku.
Tuberkuloze mūsdienās gandrīz vienmēr ir izārstējama. Ārstēšanas ilgums atkarīgs no slimības formas, bet tas nav īsāks
par sešiem mēnešiem. Latvijā ārstēšana
visiem pacientiem pieejama bez maksas.
Raksturīgākās tuberkulozes saslimšanas pazīmes ir klepus (ar vai bez krēpām),
kas ilgst vairākas nedēļas, paaugstināta
ķermeņa temperatūra, svara zudums, pastiprināta svīšana naktīs, sāpes krūtīs.
Ņemot vērā, ka tuberkulozes simptomi
var būt arī praktiski nemanāmi, nepieciešams rūpīgi sekot līdzi savai veselībai un
veikt profilaktiskās veselības pārbaudes
pie ģimenes ārsta reizi gadā, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt plaušu rentgenoloģisko izmeklēšanu.
Talsu veselības centrs (Ruģēna ielā 4)
Talsu novada iedzīvotājiem Plaušu veselī-

bas mēnesī piedāvā:
Bezmaksas tuberkulozes pārbaudes,
kas ietver pneimonologa konsultāciju un
nepieciešamības gadījumā pneimonologa
nozīmētu plaušu rentgenogrammu;
Spirometriju ar 20% atlaidi – pensionāriem un daudzbērnu ģimenēm.
Spirometrija ir plaši pieejama plaušu
funkcionālās diagnostikas metode. Tā ir
nesāpīga, vienkārša, neinvazīva izmeklēšanas metode – pacientam ir spēcīgi jāiepūš īpašā aparātā (spirogrāfā). Uzreiz pēc
pārbaudes veikšanas tiek iegūta informācija par to, cik daudz un cik ātri var ieelpot un izelpot, kāds ir plaušu bioloģiskais
vecums, kāds ir elpošanas sistēmas veselības stāvoklis. Vienam testam ir nepieciešamas 5–15 minūtes.
Spirometriju īpaši ieteicams veikt, ja:
• esi vai kādreiz esi bijis smēķētājs;
• parādījušās iepriekš nepieredzētas
epošanas grūtības, sportojot vai fiziski
strādājot;
• ir sajūta, ka trūkst elpas, trūkst gaisa;
• ir ilgstošs klepus;
• ir bijušas plaušu slimības.
Savukārt Ziemeļkurzemes reģionālā
slimnīca plaušu veselības mēnesī ir radusi
iespēju Talsu novada paaugstināta riska
grupas personām (bez noteiktas dzīvesvietas un kuras dzīvo antisociālos apstākļos) izmantot bezmaksas plaušu rentgena
izmeklējumus martā – piektdienās –, diagnostikas nodaļas noteiktajā darba laikā.
Šis pasākums tiek organizēts sadarbībā ar
Talsu novada domes Sociālo dienestu.
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Tatjana Neilande,
Talsu novada pašvaldības sabiedrības
veselības speciāliste

2017. gada 15. marts
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Domes sēdē lemtais
23. februāra Talsu novada domes
sēdē deputāti lēma par 19 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt Talsu novada pašvaldības
institūciju amatpersonu un darbinieku
darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu.
• Grozīt Talsu novada dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas nolikumu. Iecelt
Daci Spadi par Talsu novada dzīvojamo
māju komisijas priekšsēdētāju.
Finanšu jautājumi:
• Atbrīvot Ilzi Pumpuri no Talsu novada muzeja telpu pirmajā stāvā nomas, apkures un signalizācijas maksas no
02.03.2017. līdz 01.03.2018. Klaunu muzeja darbībai.
• Nepiešķirt Jāņa Lapsas piemiņas
biedrībai Talsu novada pašvaldības finansējumu 2000 EUR apmērā filmas „Latvijas 100 gadnieki (Piedzimt kopā ar Latviju)” uzņemšanai.
• Noteikt dalības maksu 45 EUR par
vienu komandu ziemas posmā pašvaldības komandām no Dundagas, Rojas,
Mērsraga novada pašvaldības dalībai Talsu novada pašvaldības sporta spēlēs 4. un

11. martā Talsu sporta namā.
• Apstiprināt dalības maksu Talsu novada Bērnu un jauniešu centra organizētajā Jauniešu dienā 2017. gada 18. martā
vienai komandai 8,00 EUR (aprēķins pielikumā Nr.1);
• Apstiprināt biļešu cenu Talsu novada
Bērnu un jauniešu centra organizētajā
Jauniešu dienā 18. martā vienai personai
līdz plkst.15.30 – 2,50 EUR, no plkst.15.30
– 3,50 EUR. Atbrīvot no Jauniešu dienas
dalības maksas komandas, kuras piedalās
konkursā „Labākā jauniešu organizācija”.
Apstiprināt dalības maksu Talsu novada
Bērnu un jauniešu centra organizētajā radošajā vasaras nometnē „Raibā nedēļa”
vienai personai 45 EUR.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Atbalstīt Valdemārpils vidusskolas
piedalīšanos „Erasmus+” programmas
pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Mācību mobilitāte” projekta 2017. gada konkursā.
• Atbalstīt Valdemārpils vidusskolas
projekta „Viss mainās – nekas nezūd!” īstenošanu nodibinājuma „CEMEX Iespēju
fonds”. Nodrošināt projekta līdzfinansējumu 199,96 EUR apmērā.
• Atbalstīt Talsu 2.vidusskolas piedalīšanos „Erasmus+” programmas pamat-

darbības Nr.1 (KA1) „Mācību mobilitāte”
projekta 2017. gada konkursā.
• Iesniegt Zivju fonda finansēto projektu atklātajā konkursā projekta pieteikumu
„Zivju resursu pavairošana Talsu novada
Sasmakas ezerā un Lubezerā”. Atbalstīt
projekta kopējās izmaksas 5143,71 EUR,
t.sk. Zivju fonda finansējums 4719 EUR
un pašvaldības finansējums 424,71 EUR.
Nekustamais īpašums:
• Neapstiprināt 22.12.2016. izsoles rezultātus nekustamajam īpašumam dzīvoklim Nr. 1 „Zvejas” Laidzes pagastā.
• Atzīt par nenotikušu 04.04.2014. nekustamā īpašuma „Arāji”– 6, Spārē izsoli.
Rīkot atkārtotu nekustamā īpašuma izsoli. Noteikt nosacīto cenu – 3400 EUR.
• Rīkot atkārtotu izsoli nekustamajam
īpašumam dzīvoklim Nr. 1, „Zvejas” Laidzes pagastā. Noteikt atsavināšanas veidu
– pārdošana izsolē. Noteikt cenu –
3000 EUR.
• Noteikt Talsu novada pašvaldībai piederošajam daļēji labiekārtotajam divistabu dzīvoklim Ventspils ielā 21–2, Sabilē

dienesta viesnīcas statusu Sabiles vidusskolas skolotājam.
• Atbrīvot SIA „Dziesmu skola” no telpu nomas par Talsu tautas nama lielās zāles izmantošanu 11. martā komponista
Jāņa Lūsēna un interešu izglītības iestādes
„Dziesmu skola” solistu, vokālo ansambļu
koncerta organizēšanai.
Citi jautājumi:
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldības īpašumā esošo lidmašīnu W35A „Wilga”. Noteikt atsavināšanas veidu
– pārdošana izsolē. Izsoles sākumcenu
noteikt 1000 EUR.
• Ar 31.12.2016. izslēgt no Talsu novada pašvaldības bilances pamatlīdzekļus
1 186 299,01 EUR apmērā.
• Ar 2017. gada 1. septembri pievienot
Talsu novada pašvaldības iestādi Valdgales pirmsskolas izglītības iestāde „Kamenīte” Pūņu pamatskolai.
Marta Rake-Lasmane

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

Jaunieti, maini dzīvi, piedalies projektā
„PROTI un DARI!”
Ja esi jaunietis vecumā no 15
līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts
Nodarbinātības valsts aģentūrā
(NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam projektā „PROTI un DARI!”.
Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts ir unikāls ar to, ka ikvienam projektā iesaistītajam jaunietim tiek sniegts individuāls,
tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām, jaunietim
tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus, kas
var ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas mācīšanās,
speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u.c., izņemot ārstniecības personālu),
dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras
pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un
jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas
specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai
apgūt arodu pie amata meistara,
iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti. Katrs jaunietis, īstenojot savu
individuālo pasākumu programmu, var tikt iesaistīts projektā līdz
9 mēnešiem.

2017. gada 15. marts

Novadu 16. Grāmatu svētki
31. martā Talsos
10.00–15.00 Grāmatu komercizstāde, piedalās izdevniecības: Zvaigzne ABC, Lauku Avīze, Jumava, Avots, Kontinents, Divpadsmit – Talsu novada pašvaldības foajē, Kareivju ielā 7.
10.00–15.00 Izstādes: „Grāmatu godinātāja – Biruta Eglīte”;
„Neskaitīsim gadus. Anatolijs Danilāns”; „Dēkainais ceļotājs
Pēteris Strubergs”

Ikvienu jaunieti, kas vēlas saņemt individuālu atbalstu un
piedalīties projektā „PROTI un
DARI!”, aicinām griezties savā
pašvaldībā.
Katru jaunieti ikdienas gaitās
atbalstīs programmas vadītāji un
mentori – izglītības un jaunatnes
lietu speciālisti, jauniešu biedrību pārstāvji, dažādu izglītības
iestāžu darbinieki, karjeras konsultanti un citu jomu un nozaru
pārstāvji un speciālisti. Tas nozīmē: katrs jaunietis varēs ne tikai
līdzdarboties ar interesantiem
un daudzveidīgiem cilvēkiem,
bet arī pārņemt pieredzi un sev
vērtīgas zināšanas turpmākajiem
dzīves panākumiem. Aicinām
ikvienu nodot šo ziņu jauniešiem, kuri var piedalīties projektā, tādējādi palīdzot viņiem spert
pirmo soli un mainīt savu dzīvi.
Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un
veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai
skaitā aroda apguvē pie amata
meistara, Nodarbinātības valsts

				

aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts
aģentūras īstenotajos aktīvajos
nodarbinātības vai preventīvajos
bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Sīkāku informāciju par iespēju piedalīties projektā var iegūt,
zvanot programmas vadītājai –
Inai Dreimanei, mob. 26310126.
Projekta Nr.8.3.3.0/15/I/001.
Vairāk informācijas par projektu
www.jaunatne.gov.lv.
„PROTI un DARI!” ir Eiropas
Savienības fondu 2014.–2020. gada
plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa
„Attīstīt NVA nereģistrēto NEET
jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai
jauniešu centru darbībā” projekts,
kuru īsteno Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra sadarbībā ar
Latvijas pašvaldībām.

Pieaugušajiem
Administratīvā centra lielajā zālē
10.00 Grāmatu svētku atklāšana
10.20 Laikraksta Latvijas Avīze publiskā diskusija „Novadu sadarbības teritorijas vai Talsu apriņķis”.
Piedalās: Jānis Eglītis, VARAM parlamentārais sekretārs;
Talsu novada domes priekšēdētāja 1. vietnieks Normunds
Tropiņš, Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa,
Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns,
Mērsraga novada domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons
12.30 Pusdienas kurzemnieku gaumē
13.00 „Kā mēs dzīvojam 100 gados” – virtuāls ceļojums laikā kopā ar grāmatas „Ceturtais bauslis” (Lauku Avīze) autori
Birutu Eglīti
14.00 Lauku Avīzes un Jumavas dižošanās (jaunumi)
14.40 „Vecums mīkstpēdiņiem nav domāts” – saruna ar dakteri Anatoliju Danilānu un rakstnieku un ceļotāju Pēteri
Strubergu (Jumava)
Bērniem un jauniešiem
10.30„Lai top skaists mūsu mežs” – tikšanās ar jauno autoru
Tomu Kalninski un mākslinieci Natāliju Kugajevsku (Zvaigzne
ABC) – Talsu bērnu bibliotēkā 3. klasei
10.40 Tikšanās ar fantastikas rakstnieci un tulkotāju Lauru
Dreiži (Zvaigzne ABC) – Talsu pamatskolā 7. un 8. klasei
12.00 „Sveicināti zaķa Garauša laimes zemē” – tikšanās ar
jauno autoru Tomu Kalninski un mākslinieci Natāliju Kugajevsku (Zvaigzne ABC) – Valdemārpils bibliotēkā 3. un 4. klasei
13.00 Fantastika, fantāzija, romantika un tulkošana– rakstnieces Lauras Dreižes vizītkarte (Zvaigzne ABC) – tikšanās Talsu bērnu bibliotēkā 7. un 8. klasei
Svētku atbalstītāji: Latvijas Avīze, Talsu novada pašvaldība
Informatīvie atbalstītāji: Latvijas Avīze, Talsu Vēstis, Talsu
Novada Ziņas, Banga, Dundadznieks, Mērsraga Avīze, Talsu TV,
www.talsubiblioteka.lv, www.talsi.lv, www.roja.lv, www.dundaga.lv,
www.mersrags.lv
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Pensionār, klāt pavasaris!
Līdz ar pavasari, arī pensionārs ir pavisam pamodies.
Vai tas tā ar visiem, to redzēsim lielajās senioru pavasara
sanākšanās reizēs.
Ceturtdien, 30. martā
plkst. 10.00 Talsu Tautas
namā Talsu pensionāru biedrības gada
pārskata sanāksme. Aicinām piedalīties
ne vien biedrus, bet arī ikvienu interesentu. Sanāksmes sākumā mūs visus
iepriecinās arī ģitāristu ansamblis
N. Priednieka vadībā.
Trešdien, 5. aprīlī plkst.14.00 Talsu
Tautas namā Senioru sadziedāšanās
svētki, kur ceram redzēt un dzirdēt gan

mūsu novada ansambļus,
gan ciemiņus no kaimiņu
novadiem. Informāciju par
vēlamo repertuāru un gaidāmo pasākumu var meklēt
pagasta pārvaldēs, kurām
tika izsūtīti uzaicinājumi
ņemt dalību šajā pasākumā,
kā arī Talsu pensionāru biedrībā pa tālr.
28692688.
Protams, gaidām arī klausītājus!
Baudīsim atkalsatikšanās un sadraudzības prieku!

vecākus pieteikt bērnus mācībām 1. klasē 2017./ 2018. mācību
gadam – katru darba dienu 9.00–16.00 skolas kancelejā.
Skola nodrošina:
• radošu, uz sadarbību vērstu mācību procesu;
• datorikas apguvi no 1. klases;
• iespēju darboties dažādos interešu izglītības pulciņos;
• pagarināto dienas grupu;
• aktivitātes brīvā laika pavadīšanas centrā līdz 17.30;
• radošo nedēļu topošajiem
pirmklasniekiem jūnijā.
Nāciet un iepazīstiet skolu!
Informācija pa tālr. 63291102
www.valdemarpilsvsk.lv

DZĪVESZIŅAS
Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2017. gada
27. februāra līdz 12. martam

•••

Reģistrēti jaundzimušie

•••

Andris Kristapsons
Melānija Seidija Zazīte
Laine Evelīna Zumberga

•••

Laulību noslēguši

•••

Jānis Rudzītis un Sabīne Niedola

Aivars Šķuburs,
Dienas centra un Talsu pensionāru
biedrības vadītājs

Valdemārpils vidusskola aicina:

Talsu Novada Ziņas

Reģistrēti mirušie
(atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai)

Talsi
Gunards Morics (1936)
Marija Vēbere (1920)
Vilma Ieviņa (1934)
Valdemārpils
Valentīna Beļeviča
(1958)
Hugo Leitis (1942)

Ārlavas pagasts
Ilga Tija Kore (1932)
Ausma Reboka (1925)
Ģibuļu pagasts
Guntars Rozentāls
(1949)
Laucienes pagasts
Velta Stupenko (1941)

Daina Kārkliņa (1944)
Aivars Pliukše (1939)
Laidzes pagasts
Jānis Priedītis (1952)
Lībagu pagasts
Aivars Dansons (1937)

PIKC ,,Rīgas Valsts tehnikums” LAIDZES teritoriālā
struktūrvienība 2017./ 2018. mācību gadā
uzņem audzēkņus specialitātēs:
•
•
•
•

komercpakalpojumu darbinieks;
klientu apkalpošanas speciālists;
ēdināšanas pakalpojumu speciālists;
apdares darbu tehniķis.

Mācību ilgums 4 gadi (ar pamatizglītību), 2 gadi (ar vidējo izglītību).
Informācija pa tālr. 28740107, 27808440, 63221886 un www.laidze.rvt.lv.
Dokumentu iesniegšana no 12. jūnija darba dienās (plkst. 8.30-15.30).
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Meiteņu telpu futbola vecākās
grupas otrās divīzijas uzvarētājas
noskaidrojas pēcspēles sitienos

Papildinātas izstāžu norises martā
Talsu Galvenajā bibliotēkā
✳✳15.–31.03. Tālu no Dzimtenes. 25.
marts Latvijas vēsturē
✳✳15.–31.03. Diēta – jūsu jaunais dzīves veids

Vandzenes bibliotēkā
✳✳Veltas Kociņas radošo darbu izstāde
Lībagu bibliotēka
✳✳No 13.03. J. Dolbes darbu izstāde
„Un ko redzi tu?”

Sabiles bērnu bibliotēkā
✳✳20.03. Putni dabā – grāmatu izstāde
par dažādiem putniem

Īves bibliotēkā
✳✳No 20.03. 1895.–1940. gadu mode
fotogrāfijās „Sendienu šiks”

Sabiles bibliotēkā
✳✳Sabiles amatierteātra mirkļi bildēs
✳✳Aktieru dzīvesstāsti grāmatās. Raksta Līga Blaua

Pastendes bibliotēkā
✳✳Andra Vikaiņa zīmējumu izstāde
Spāres muižas izstāžu zālē
✳✳No 30.03. TLMK „Nāmetiņš” cimdu
izstāde „Pirkstainie stāsti”

Stendes bibliotēkā
✳✳Izstāde par biedrībām „Pulkā man
labi bija”

Dalību Latvijas meiteņu telpu futbola čempionāta 2017. gada sezonā noslēgušas turnīra vecākās grupas otrās divīzijas komandas, kur līdz finālam Talsos
tika Rīgas Futbola skolas 2 un FK Laidze/Talsu NSS futbolistes, treneris Aivars Eņģelis. Aizraujošā cīņā zelta medaļas ar uzvaru pēcspēles sitienu sērijā sev
nodrošināja rīdzinieces.
26. februārī Talsu sporta hallē notika
turnīrs par 1.–8. vietu. Sabraukums sākās
ar nominālajām ceturtdaļfināla spēlēm,
kurās FK Laidze/Talsu NSS ar 3:1 uzvarēja
SK Imanta, Rīgas Futbola skola 3 ar 2:0
pārspēja FK Iecava, Rīgas Futbola skola 2
ar 2:1 apspēlēja AFA Olaine, bet Riga United FC 2 pēc 0:0 neizšķirta pēcspēles sitienos ar 3:2 uzvarēja Lucavsala/LSAB.
Pēcāk pusfinālos FK Laidze/Talsu NSS
pārspēja Rīgas Futbola skolas 3 komandu
ar 2:1, bet Rīgas Futbola skola 2 ar 4:0 uzvarēja Riga United FC 2. Divu Rīgas komandu duelī par trešo vietu Rīgas Futbola
skola 3 pārspēja Riga United FC 2 ar 2:0,

DER ZINĀT

Sagatavoja: Sanita Arciševska

Kinoteātrī „Auseklis”
savukārt finālā 1:1 neizšķirtam sekoja
pēcspēles sitienu sērija, kurā Rīgas Futbola skola 2 ar 2:1 apspēlēja pērnās sezonas
šī turnīra uzvarētājas no FK Laidze/Talsu
NSS vienības.
Pirmo trīs vietu sadalījums: 1. vietā –
Rīgas Futbola skola 2, 2. vietā ierindojās
Talsu komanda FK Laidze/Talsu NSS un
bronzas godalgu ieguva – Rīgas Futbola
skola 3.
Turnīra noslēgumā tika noteiktas arī
komandu labākās spēlētājas, kuras kopā
ar godalgoto vietu ieguvējām tika pie īpašām balvām no Latvijas sieviešu futbola
patrona Bella. Par visa turnīra labāko futbolisti tika atzīta Asnate Lindermane no
FK Laidze/Talsu NSS komandas. Individuāli komandu labāko spēlētāju vidū bija
arī Līga Brigmane (FK Laidze/Talsu NSS).

17., 18., 19. un 22., 23. martā
18.00; 20.00
,,AIZSTĀVJI”
Piedzīvojumu filma, asa sižeta. Fantastiska filma par supervaroņiem. Organizācija ,,Patriots” stingrā slepenībā no
visiem lielās valsts nostūriem pulcē
cilvēkus, kuriem piemīt superspējas,
lai radītu supervaroņu vienību. Viņi
bijuši spiesti slēpties un dzīvot parastu
cilvēku dzīvi daudzus gadus, bet tagad
ir pienākuši grūti laiki, un viņi nolemj
iesaistīties.

Drosmīgi, pārdroši, unikāli – kopā viņi
ir neuzvarama komanda!
Bērniem līdz 12 gadiem neiesakām!
24., 25., 26. un 29., 30. martā 18.00
,,SVINGERI”
SVINGERI ir viegla komēdija par attiecību veidošanu, greizsirdību un kaisli.
Visus filmas personāžus vieno vēlme
pēc flirta, vai tas būtu svingeru vakarā,
vai nejauši sastapts svešinieks uz balkona.
Bērniem līdz 16 gadiem neiesakām!

Toms Ārmanis,
Latvijas Futbola federācijas sabiedrisko
attiecību speciālists
Publicitātes foto

Balgales observatorija
atklāj sezonu!
Observatorija Balgales pagasta „Lielzeltiņos” uzsāk
2017. gada novērojumu sezonu ar pasākumu 18. martā
15.00.
Pasākuma gaitā plānotas
trīs lekcijas, kā arī fizikas eksperimenti ar gaismu un skaņu.
Vienā no lekcijām varēs uzzināt par Lībagu pagastā dzimušo, izcilo latviešu astronomu Frici Blumbahu, lekciju
vadīs Ilgonis Vilks (LU Fridriha Candera muzeja vadītājs).
Ar foto atskaiti no ceļojuma
uz Kaukāzā esošo Zeļenčuku
observatoriju dalīsies Sergejs
Klimanskis, kā arī informēs
par teleskopiem BTA un RATAN-600.
„Stargate Observatories” pārstāvis
Mārtiņš Eihvalds iepazīstinās ar dažādām
astronomiskām parādībām.
Pēc lekcijām paredzēti fizikas eksperimenti; demonstrācijas ar gaismu un
skaņu veiks LU zinātniskais līdzstrādnieks A. Meijers.
Ja laika apstākļi būs labvēlīgi, paralēli
notiks debess objektu vērojumi ar saules
teleskopu, 50 cm Dobsonu un 30 cm
RC12 GSO.

		

2017. gada 15. marts

Ieeja: par ziedojumiem.
Laipni lūgti ,,Lielzeltiņu” observatorijā!
Observatorija „Lielzeltiņos” ir lauku
teritorijai savdabīgs objekts, kura iniciators ir Sergejs Kļimanskis, uzņēmējs no
Rīgas, kam astronomija ir vaļasprieks jau
no skolas gadiem. Astronomijas popularizēšana Kurzemē un Latvijā ir jaunuzceltās observatorijas mērķis.
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Kultūras norises martā
Kad? Cikos?
17.03. 19.00

Kas?
TALSOS
Izrāde „Mēs un mūsu sieva”. Ieeja: 4, 6, 8 EUR

19.03. 11.00

Talsu novada vokālo ansambļu skate

19.03. 14.00
20.03. 19.00
25.03. 11.00
26.03. 18.00

28.03. 15.00
30.03. 10.00
31.03. 10.00
31.03. 15.00
31.03. 10.00
25.03. 14.00
01.04. 20.00

17.03. 19.00
18.03. 12.00
25.03. 14.00
19.03. 15.00
25.03. 19.00
19.00
1.04.

22.00

17.03. 13.00
20.00
17.03. 21.30

25.03. 13.00

30.03. 18.00
31.03. 18.00
20.03. 12.00
23.03. 18.00
24.03. 19.00

27.03. 18.00

16.03. 12.00
18.03. 18.00
24.03. 11.00
25.03. 15.00

Kur?
Talsu tautas namā
Lubes kultūras
namā

Pūtēju orķestra „Talsi” koncerts „Pavasaris tauru
Talsu tautas namā
skaņās”. Ieeja: bez maksas
Lielā diena. Pavasara saulstāvji kopā ar folkloras Tiguļkalna ozolu
kopu „Talsi”
aplī
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai velPie pieminekļa
tīts pasākums
„Koklētājs”
Klasiskās mūzikas koncerts „Orlando teiksmainā
dzīve”, piedalās Sergejs Jēgers, Jolanta Strikaite-La- Talsu tautas namā
piņa u.c. Ieeja: 4, 5 EUR
Starptautiskajai teātra dienai veltīts sarīkojums
„Vienoti mīlestībā uz teātri” ar K. Valdemāra Talsu
Talsu novada
teātra bijušo, esošo aktieru un režisoru piedalīšanos
muzejā
Ieeja: bez maksas
Talsu pensionāru biedrības kopsapulce
Talsu tautas namā
Administratīvā
Novadu 16. Grāmatu svētki
centra lielajā zālē
„Satiec savu meistaru!”. Audēju kopa „Talse”, LMS
Talsu tautas nama
„Dzīpars”, folkloras kopa „Talsi”, tautas muzikanti
Radošās sētas
„Tals’ trimiš”, māksliniece, dizainere Baiba Rulle, amatdarbnīcās
nieks Kārlis Ziediņš
Kurzemes reģiona skolu mazo formu uzvedumu
Talsu tautas namā
konkursa 2. kārta
STENDĒ
Pie Stendes dzelzKomunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis
ceļa stacijas
„Komēta nāk” – Stendes tautas namā atgriežas ,,PoStendes tautas
piela 18+”. Piesaki savu priekšnesumu līdz 20. marnamā
tam pa tālr.26433010 vai aija.silina2@inbox.lv
SABILĒ
STAND-UP izrāde ar komiķi Maksimu Trivaškevi- Sabiles kultūras
ču. Ieeja: 2 EUR
namā
Mazo dziedātāju salidojums „Sadziedam, mazput- Sabiles kultūras
niņi!”. Ieeja: 1 EUR
namā
VALDEMĀRPILĪ
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas paValdemārpils
sākums „Stāsti par Sibīriju”
izstāžu zālē
BALGALES PAGASTĀ
Muzikāli atraktīva pēcpusdiena bērniem kopā ar
Balgales SBLPC
klauniem. Ieeja: bez maksas
Valdemārpils amatierteātra „Atspulgs” viesizrāde
– Pauls Putniņš „Ar būdu uz baznīcu”. Ieeja: bez Balgales SBLPC
maksas
Balgales tautas nama jubilejas pasākums „Vai atnāksi, kad man vairs nebūs 16”
Balgales SBLPC
Balle ar grupu „Lustīgais blūmīzers”. Galdiņu rezervācija pa tālr. 22148536. Ieeja: 3 EUR
LAUCIENES PAGASTĀ
Bērnu un jauniešu vokālās studijas „Tonis” koncerts
„Pavasari gaidot” un radošās darbnīcas
Laucienes BLPC
Ieeja: bez maksas
,,Popiela”. Ieeja: bez maksas
Pļavmuižas
Diskoballīte „Stilīgie 2000-šie”. Ieeja: 2 EUR
saieta namā
Galdiņus rezervēt pa tālr. 26559775
Indijas klasisko deju meistarklases, indiešu deju
studija „Bharata” piedāvā:4 nodarbību ciklu „Mācos
dejot tā kā Indijā”, pasniedzēja: Larisa Podskočaja.
Laucienes BLPC
Dalības maksa: 3 EUR
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 28683771
Laucienes
Rokdarbmīļu tikšanās kopā ar meistari Inu Valteri
kultūras namā
Pļavmuižas
Jauno vokālistu koncerts „Es TĀ dziedu”
saieta namā
LĪBAGU PAGASTĀ
Radošā darbnīca „Dekupāžas stunda”
Lībagu bibliotēkā
Radošā novakare „Savu sapni azotē nēsājot”
Lībagu BLPC
Sapņu ķērāju gatavošanas meistarklase. Ieeja: 2 EUR
Nikolas Tkačenko solokoncerts „Katru vārdu”
Lībagu BLPC
Ieeja: bez maksas
LAIDZES PAGASTĀ
Teātra diena ar fotomākslinieces Gunas OškalnasVējiņas izstādes „Gunas sešdesmit foto spēles ar
Laidzes BLPC
aktieriem” atklāšanu un tikšanās ar aktieri Daini
Ozoliņu. Ieeja: bez maksas
ĢIBUĻU PAGASTĀ
Pensionāru kluba „Irbenājs” sarīkojums
Pastendes
Aicina seniorus pievienoties!
kultūras namā
Koncerts „Pastendes raksti”, piedalās visu paaudžu
Pastendes
Pastendes deju kolektīvi. Ieeja: bez maksas
kultūras namā
Starpnovadu pirmsskolas bērnu un skolu jaunatnes
Pastendes
tautas deju kolektīvu skate
kultūras namā
„Muzikālais randiņš Spāres muižā”. Rojas sieviešu
kora „Kalva” un Rīgas jauktā kora „Motus” koncerts
Spāres muižā
Ieeja: 1,50 EUR
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27.03. 14.00
1.04.

10.00

31.03.
10.00
01.04.

17.03. 19.00

„Profesija – aktieris. Gatavs strādāt!”. Tikšanās ar
aktieri Daini Ozoliņu – Jančuku. Ieeja: 1,50 EUR
Eiropas prasmju diena „Satiec savu meistaru!”
STRAZDES PAGASTĀ
„Satiec savu meistaru!”. Strazdes audējas rāda, kā
top darbi „Puspersiešu tehnikā” un ziemas sezonas
darbu izstāde
LUBES PAGASTĀ
Valdemārpils, Lubes un Tiņģeres amatiermākslas
kolektīvu pavasara koncerts „Sadziedam, sadancojam, saspēlējam”. Ieeja: 1 EUR
VALDGALES PAGASTĀ

Spāres muižā
Strazdes BLPC
„Aptiekas mājā”

Lubes kultūras
namā
Valdgales
tautas namā

31.03. 17.00

,,Popiela” – Jautrie ritmi

18.03. 17.00

VANDZENES PAGASTĀ
Talsu koru apriņķa Sieviešu koru VII saiets koncerts
„Lai ripo dziesmu prieks!”
Gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, tikšanās
„Saimnieku laiku mājas un iedzīvotāji”

21.03. 17.00

Spāres muižā

Vandzenes tautas
namā

Sagatavoja: Sanita Arciševska

24. martā plkst.17.00 Talsu Mūzikas skolas kamerzālē
skanēs koncerts, kurā muzicēs skolas topošie absolventi.
Zālē būs iespēja apskatīt Talsu novada muzeja speciālistu
veidotu izstādi „To dienu acīm”. Tajā apkopoti no Stendes
stacijas izsūtītā zēna Daumanta Birznieka zīmējumi,
kas veltīti uz Sibīriju izsūtītajiem
Talsu novada iedzīvotājiem.
Ieeja: bez maksas.
Visi interesenti laipni aicināti!

								

2017. gada 15. marts

