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Kāpēc Talsu novadam ir vajadzīgs zīmols?
Kā lielajam Talsu novadam kļūt par dižu novadu?

Vai tiešām visi latvieši ir tikai no Cēsīm, Liepājas vai Latgales?” man reiz jautāja igauņu
kursabiedrs. Fonā skanot bezrūpīgai baltiešu
studentu ballītei, mēģināju koncentrēti izstāstīt mūsu piederības izjūtu un citas lokālpatriotisma detaļas, taču nākamais dziesmas
vilnis visus iemeta dejā. „No, no, I am from
Kurzem’ ” igaunim manā vietā skaļi galvu turpināja jaukt cits studiju biedrs un iepazīstināja ar galotņu noraušanas skunsti arī angliski.
Viņš bija jaunais tallinietis no Talsiem.
„Romantiski kā Parīzē”, „pūš kā Liepājā” – zīmolu
veidošana jau sen nedzīvo tikai patēriņa preču pasaulē. Pilsētas, reģioni un valstis veido savus zīmolus, lai veiksmīgi uzrunātu tūristus, piesaistītu investorus, kā arī ļautu iedzīvotājiem lepoties ar savu
dzīves vietu – jo veiksmīgi zīmoli ir pieredzami,
viegli izstāstāmi un trāpīgi. Zīmols ļauj veidot un
stāstīt savu – novada – stāstu. Tas ir viens no gudras vadības instrumentiem, palīdz sistematizēt un
būt pamanītiem, atšķirīgiem un unikāliem, attīstīt
pakalpojumus un vēstījumus visdažādākajām grupām – iedzīvotājiem, viesiem, investoriem. Mūsdienīgi veidots un gudri vadīts zīmols nav tikai
jauns logo vai mājaslapas dizains: tas maina domāšanu un darīšanu, zīmols stāsta par vērtībām un
kopīgiem principiem, par organizācijas kultūru. Zīmols ir pieredzams – norādes, apkalpošana, notikumi, idejas. Zīmols ir izstāstāms, tas dzīvo tepat
un notiek starp cilvēkiem: ne vien deputātu sanāksmēs, bet arī atbildēs uz jautājumiem, e-pastu
vēstulēs un telefona zvanos vai īsziņās. Zīmols nav

tikai godu drānas, ko izrādīt citiem, tā ir ikdiena visas diennakts garumā un visās sezonās, tas atbild
uz tik īsajiem, bet ietilpīgajiem – „kas mēs esam” un
„kur mēs ejam” jautājumiem.
Veidojot zīmolu Talsu novadam, bija svarīgi izprast notiekošo un arī pamainīt perspektīvu, pacelties virs ikdienības, lai atrastu, ieraudzītu, sistematizētu vienojošās vērtības, kuras neapzināti, bet
klātesoši veido domāšanu un darīšanu Talsu novadā; vērtības, kuras varam izstāstīt citiem – viesiem,
sadarbības partneriem, investoriem, potenciālajiem iedzīvotājiem –, un vērtības, kuras spēj celt
augšup, vienot, lai kopīgi veidotu labāku savu dzīvi
savā novadā.
Pozitīvi pārsteidza novada cilvēku vajadzība vērtīgi pavadīt savu laiku – lielais dalībnieku skaits pašdarbības kolektīvos, „teicamnieku un huligānu” plašā izlase bērnu un jauniešu sportā, daudzie spožie
radošie cilvēki – mākslinieki, dzejnieki, fotogrāfi, audēji, podnieki, dārznieki, kultūras dzīves un notikumu kūrētāji, arhitekti – visi, kas ciena vēsturi un
redz nākotni. Šeit sprēgā radoša enerģija, darītgriba un ievērības cienīga ir arī koptā un sargātā garīgā
dzīve draudzēs, vertikāle, kas ļauj allaž paturēt sirdī
lielākas idejas un pacelties virs sevis.
Talsu novada jaunajam zīmolam ir trīs spēcīgi
balsti, esošu un stiprināmu īpašību kopums,
kas kopā ar košo Talsu brunci, svītrkodu ir labi
ieraugāms:
Drosme. Gribēšana un varēšana izvirzīt augstus mērķus. Katram sev un visiem kopā, kā arī
sadarboties to sasniegšanā;
Jēgpilnums – novada dzīves un pašvaldības
darba jēgpilna organizācija, vērtīgi un pārdomāti pakalpojumi, skaidrība, raksturīgais un tiešais „sak’ kā i”.
Cilvēcība – būt tuviem, saprotamiem ikvienam.
Iekļaut, cienīt un izprast dažādo, atšķirīgo, rīkoties precīzi un gudri.

Tik lielam un daudzveidīgam novadam gadās fokusēt visu spēku centrā un pazaudēt mazākos – tāpēc, veidojot jauno zīmolu, atradām veidus, kā mazākie pagasti, pilsētas, katra ar savu raksturu veido
jauno novada audeklu. Piešķirot katram savu krāsu
kodu un raksta elementu varam parādīt novadu kā
vienotu sistēmu, komunikācijā vienoti iekļaujot arī
visas atbildības jomas: izglītību, kultūru, sportu,
transportu un citas, kuras ikdienā sastop katrs Talsu
novada iedzīvotājs vai viesis. Šādi jau zināmais sauklis „Ieaud savu stāstu Talsu novadā” ir kļuvis mūsdienīgāks un dinamiskāks un to būs viegli iekļaut ēku
noformējumos, norādēs, grafiskajos materiālos.
Talsu novads ir košs un krāsains: Tiņģeres muižas
dzeltenais, Talsu sarkanie jumti un logi, Sabiles vīnogu purpurs, Stendes mežu zaļais – Talsu krāsu kodu
pazinām pēc košā, stilizētā etnogrāfiskā brunča,
taču, lai sistematizētu un vienotu novadu visā tā dažādībā, kā galveno krāsu izvēlējāmies modernu zaļu
toni, kas simbolizē drošību, mieru, dabas tuvumu,
sapratni. Jaunā zīmola grafiskais tēls ir saules elements: spēcīgs, ietilpīgs un Talsu novada etnogrāfiskajos rakstos atpazīstams simbols. Saules siltums
un gaisma vairos enerģiju dižiem darbiem un ļaus
visiem kopā ik dienas veidot sava novada labāko
versiju – jo, kā rakstīja Imants Ziedonis – „Latvijā
skaistais ir visapkārt, ir tikai jāpalīdz to ieraudzīt”.
„Te ir manas mājas. Te man patīk” – tā visbiežāk
atbildēja daudzie Talsu novadā dzīvojošie, agrāk
dzīvojušie un tie, kas ilgojas pēc brīvdienām dzimtajā pusē. Neskaitāmie stāsti lielākoties raisījās ap mājīgumu, savējīgumu, sev vien zināmām un kartēs
neatrodamām vietām („sestais veikals”) un katram
savu individuālo drošības saliņu: mājām, ģimeni un
siltām atmiņām. Tāpēc ir svarīgi, lai Talsu novada
zīmols ne vien godina spēcīgās saknes, bet dod
spārnus – lai atgrieztos tie, kuri ir prom, – mācīties
vai tapt gudrāki un varošāki citur Latvijā vai ārpus
tās un iegrieztos tie, kuriem dižā novada atklāšana
vēl ir priekšā. Jo Talsu novadam ir, ko teikt un rādīt.
Liene Kupča,
komunikācijas stratēģe
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Ikvienai izvēlei jābūt
atbildīgai un izsvērtai

Mums dienu no dienas ir iespēja izvēlēties, ar kādām
acīm redzēt pasauli un līdzcilvēkus un ar kādu attieksmi
darīt darbus. Mūsu sabiedrībā
izvēles iespēja ir būtisks ikdienas pamats, tādēļ pret katru
no tām jāizturas īpaši rūpīgi.
Arī Talsu novada domes deputātiem bija iespēja izvēlēties,
kāds būs mūsu kopīgo māju,
mūsu novada jaunais grafiskais
veidols – Talsu novada vienojošais simbols. Esam pieņēmuši
lēmumu, ka tā būs stilizēta Talsu saulītes zīme.
Manuprāt, nepārspīlējot varam sacīt, ka ikvienam no mums
dota iespēja turpināt radīt savu
Talsu novada labāko staru, savu
saules dienu. Zīmolam ir trīs
spēcīgi balsti – drosme, jēgpilnums un cilvēcība. Nevis ko
jaukt vai ārdīt, bet gan sakārtot,
izgaismot, saulē celt un sasildīt,
lai palēnām ieviestu to mūsu
dzīvē – tāds ir šī jaunā zīmola
uzdevums. To apliecina arī jaunais informatīvā izdevuma „Talsu Novada Ziņas” dizains.
Šī Talsu saulītes zīme, ceru,
ar laiku kļūs tikpat mīļota kā
Talsu brunču raksts – mūsu
Talsu svītrkods.
Ik dienu pieņemam lēmumu
darīt vai nedarīt labus un jēgpilnus darbus. Darītāji – tādi ir viņi
visi – pašvaldības konkursa „Talsu
bruncī ieaustie 2018” 53 dalībnieki. 53 uzņēmīgi, drosmīgi, iedvesmojoši un neatlaidīgi nominanti,
kuri ik brīdi gādā par to, lai mēs
dzīvotu mūsu novada labākajā
versijā un lai šeit vienmēr būtu ko
ieraudzīt un novērtēt. Viņi ir izvēlējušies dzīvot gaismā un radīt
gaismu, pat ja tā būtu mazas liesmiņas noturēšana aizvējā. Man
viņi katrs staro un mirdz – savā
sevišķā un darbīgā gaismā.
Reizēm lietu kārtība dzīvē
sarindojas tā, ka izvēles iespējas tiek liegtas, un tad jau līdzcilvēkiem ir jādomā, kā palīdzēt,
kā iedrošināt un uzmundrināt.
Neatsveramu ieguldījumu šajā

darbā Talsu novadā dod ģimeņu un attīstības centrs „Brīnumiņš”. Tas ik dienu nodrošina
sociālā atbalsta funkciju bērniem ar invaliditāti un bērniem
ar prognozējamu invaliditāti.
Šogad esam nolēmuši ar centru slēgt līgumu par pakalpojumu pirkšanu uz trīs gadiem, tā
radot lielāku drošību gan iestādei, gan pakalpojumu saņēmējiem. Lepojos ar mūsu „Brīnumiņa” panākumiem ik dienas,
darot viņu izvēlēto sirdsdarbu.
Iespēja izvēlēties redzēt vai
neredzēt ne vienmēr ir viegli pieņemama. Esam izvēlējušies redzēt un liet gaismu tur, kur dažs
novadā tiecas „pūst miglu”. Pēc
vairākkārtējiem auditiem pašvaldības kapitāldaļu uzņēmums SIA
„Talsu namsaimnieks” vērsies
Valsts policijā, lai reizi par visām
reizēm noskaidrotu, vai uzņēmumam bezatbildīgas vai ļaunprātīgas rīcības rezultātā ir radīti
zaudējumi. Dzīvojam tiesiskā valstī, tādēļ atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā un
uzlikt kriminālsodu var ar tiesas
spriedumu un saskaņā ar likumu. Esam izvēlējušies nevis tukši
klaigāt un izteikt populistiskus
apgalvojumus, bet gan noskaidrot patiesību veidā, kā to dara
demokrātiskā un tiesiskā valstī.
Būtiska izvēle mums būs jāizdara 6. oktobrī, 13. Saeimas vēlēšanās. Ir dažādi ceļi, pa kuriem
varam iet un tikpat dažādi veidi,
kā pieņemt lēmumus un tos īstenot. Svarīgi ir katram izšķirties par
mūsu valsts attīstības virzienu,
par darbiem – par spēju solījumus pildīt un ieceres īstenot. Es
aicinu doties uz vēlēšanu iecirkņiem, paust savu pārliecību un
nepalikt vienaldzīgiem pat tad, ja
šķiet, ka izvēles nemaz nav.
Esmu pārliecināts – vienmēr
pastāv izvēles iespēja. Ja kāds
nemainīgi nolemj stāvēt tumsā,
tad cits allaž izvēlas gaismu.
Dainis Karols,
Talsu novada domes
priekšsēdētājs

Piešķir papildu brīvpusdienas
Talsu novada skolēniem
Jaunajā mācību gadā
Talsu novada izglītības iestādēs ir nodrošināta pašvaldības apmaksāta ēdināšana arī sešgadniekiem
un 7. klašu audzēkņiem.
Līdz šim apmaksāta ēdināšana bija nodrošināta no
1. līdz 4. klašu audzēkņiem –
šīs izmaksas sedz valsts, bet
Talsu novada pašvaldība,
domājot par atbalstu ģimenēm ar bērniem, ēdināšanu
apmaksāja visiem 5. un 6.
klašu skolēniem.
Jaunajā mācību gadā ir
sperts solis tālāk, piešķirot
finansējumu ēdināšanas izdevumu apmaksai sešgadniekiem (brokastis, pusdienas, launags) un 7. klašu
skolēniem, nepārsniedzot
1,60 eiro. Ēdināšanas izdevumu apmaksa ir garantēta
11 pirmsskolas izglītības
iestādēm un 15 pašvaldības skolām.

Ja valsts līdz šim sedza
ēdināšanas izdevumus 1,42
eiro apmērā dienā, bet citās
izglītības iestādēs tie bija lielāki, tad tagad esošo starpību segs pašvaldība un to
nenāksies darīt vecākiem.
Ēdināšanas izdevumu segšanai no 1. līdz 7. klašu skolēniem Talsu novada dome
piešķīra 8000 eiro, kas veido
113 860 eiro kopā ar jau
esošo finansējumu, bet sešgadnieku ēdināšanai bija nepieciešami 27 664 eiro. No
1. līdz 7. klasei apmaksāto
ēdināšanu provizoriski izmantos 1758 skolēni un 273
sešus gadus vecie bērniņi.
Tās izglītības iestādes, kurām ir salīdzinoši neliels izglītojamo skaits, var pārdalīt
valsts piešķirto finansējumu
arī citu klašu skolēnu ēdināšanai. Šādu iespēju izmanto
arī mūsu skolas, citviet nodrošinot bezmaksas ēdinā-

šanu līdz 9. klasei.
Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuru bērns
apmeklē bērnudārzu vai
skolu un kuru ēdināšanas izdevumus neapmaksā valsts
vai pašvaldība, pamatojoties
uz iesniegumu, tiek piešķirts
pabalsts bērnu ēdināšanas
izdevumu apmaksai. Pabalsta apmērs nevar pārsniegt
1,42 eiro dienā vienam bērnam. Pašvaldība ir noteikusi
pabalsta piešķiršanas iespējamību bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai atsevišķos gadījumos, piemēram,
bērniem, kuriem noteikta
invaliditāte, kuriem ir atsevišķi veselības traucējumi vai
funkcionēšanas ierobežojumi, kā arī pēc sociālā darbinieka izvērtējuma, ja ģimenē
ir bērna attīstībai nelabvēlīgi
apstākļi.
Inita Fedko

Izveidos darba grupu, lai diskutētu
par skeitparka attīstības virzienu
Skeitparka atjaunošana
Talsos ir aktuāla jau ilgu laiku. To, ka šis jautājums ir
svarīgs, liecina arī sociālajā
vietnē facebook talsenieka
Aināra Mazjāņa izveidotā
grupa „Skeitparks Talsos
būs!” un par labu šai iniciatīvai savāktie 1227 paraksti.
Lai jautājumu virzītu uz
priekšu, ar A. Mazjāni tikās
Talsu
novada
domes
priekšsēdētājs Dainis Karols, viņa 1. vietnieks Ģirts
Kalnbirze, vietnieks Normunds Tropiņš un Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja
Jolanta Skujeniece.
Jautājums par skeitparku
iet roku rokā ar veloparka
koncepcijas izstrādi Vilkmuižas ezera apkārtnē, kas iesākta pirms vairākiem gadiem. Tā paredz asfaltētas
velotrases un skeitparka izveidi, iekļaujot papildu atsevišķus aktīvās atpūtas elementus. Tomēr arī uzņēmēji
nākuši ar iniciatīvu uzcelt ledus halli un peldbaseinu,
par vienu no kompleksa atrašanās vietām minot tieši
bijušā skeitparka teritoriju.
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„Tiklīdz zināsim, kas notiks
tālāk ar šīm sporta būvēm, tā
veloparka izveide ir jāturpina.
Bijām piesaistījuši pieredzējušus speciālistus, bet iesāktais tika apturēts,” informēja
J. Skujeniece. Viņasprāt, attīstība būtu jāsāk ar velotrases
izveidi, ko izmantotu plašāks
iedzīvotāju kopums, secīgi
virzoties uz skeitparka ierīkošanu. „Uzskatu, ka jāattīsta
esošā vieta, jo tur ir bērnu
laukums, velotrenažieri, netālu ir stāvlaukums, taka ap
Vilkmuižas ezeru. Šajā vietā ir
visi nepieciešamie nosacījumi,” papildināja Ģ. Kalnbirze.
„Velotrase ir ļoti forša ideja, tā ir plašākam mērogam,
bet tur nav iespējams attīstīt
sporta virzienu. Attīstot
skeitparku, var attīstīties
sporta veids, kas piesaistītu

vairāk jauniešu. Ir labi, ja
skeitparks ir tā vērts, lai to
apmeklētu arī cilvēki ārpus
Talsiem. Iepriekšējais nebija
izmantojams nopietnākam
braucējam, neradīja interesi
citiem šeit atbraukt,” viedokli
pauda A. Mazjānis.
„Būtisks ir izpētes darbs,
pēc rūpīgas analīzes varēs izdarīt secinājumus. Šī ir pirmā
tikšanās, bet esam vienisprātis, ka jāvirzās tālāk un jāatjauno darbs, kas agrāk iesākts. Lai precizētu visus
neskaidros jautājumus, jāturpina veloparka koncepcijas
izstrāde, skatot arī skeitparka
attīstību. Tālāk varēsim vērsties izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejā,
kā arī lemt par šī jautājuma
finansiālā aspekta iekļaušanu
nākamā gada budžetā,” teica
D. Karols, ierosinot izveidot
darba grupu, lai noskaidrotu
visus jautājumus un iesaistītu
ne tikai pašvaldības speciālistus, bet arī aktīvās sabiedrības grupas pārstāvjus. „Gan
veloparks, gan skeitparks var
attīstīties līdztekus,” piebilda
D. Karols.
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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SIA „Talsu namsaimnieks”
vēršas Valsts policijā
Iepriekšējā periodā pašvaldības
kapitāldaļu uzņēmums SIA „Talsu
namsaimnieks” piedzīvojis nopietnu reputācijas krīzi, kas saistīta ar
iespējamo uzņēmuma naudas līdzekļu izšķērdēšanu. Šajā laikā
veiktas vairākas pamatīgas pārbaudes, un uzņēmuma valde šī
gada augustā vērsusies Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes
kriminālpolicijas birojā organizētās noziedzības un noziegumu
ekonomikas jomā apkarošanas
nodaļā.
Lai noskaidrotu, kas īsti notiek uzņēmumā un kur ir tā vājie punkti, SIA
„Talsu namsaimnieks” notikušas vairākas apjomīgas pārbaudes.
Vispirms revīziju veica Valsts kontrole par laika periodu no 2013. līdz
2015. gada 30. jūnijam. Tā izvērtēja
uzņēmuma darbību daudzdzīvokļu
māju pārvaldīšanā un iekasēto komunālo maksājumu pamatotību.
Tika saņemti un ieviesti 12 ieteikumi
darba uzlabošanai.
Arī Talsu novada pašvaldība veica
četrus atsevišķus auditus par laika
periodu no 2015. gada 1. janvāra līdz
2016. gada 30. jūnijam. Tajos izvērtēja materiālu un darbaspēka resursu
izlietojumu dzīvojamo māju remontos pēc dokumentiem un faktiski; kalkulāciju atbilstību faktiskajiem izdevumiem pļaušanas un sētnieku
pakalpojumiem; malkas sagatavošanu – pašu spēkiem vai ārpakalpojums; atalgojuma sistēmu.
Šī gada janvārī kapitāldaļu turētāja
pārstāvis Dainis Karols uzdeva uzņēmuma valdes priekšsēdētājam Egilam
Barisam parakstīt trīspusēju līgumu ar
SIA „Zaļie dārzi”, pašvaldību un SIA
„Talsu namsaimnieks” par uzņēmuma
saimnieciskās darbības analīzi no
2014. līdz 2017. gadam. Savukārt, lai
pilnībā likvidētu šaubas, šī gada martā
D. Karols izdeva rīkojumu, kas paredzēja pašvaldības auditorei Solvitai Zemītei veikt auditu par uzņēmuma rīcību ar finanšu līdzekļiem. Pēdējās
pārbaudes mērķis, norāda tagadējais
domes priekšsēdētājs D. Karols, bija
gūt pārliecību par normatīviem aktiem
atbilstošu rīcību ar uzņēmuma finanšu līdzekļiem. Tās laikā pārbaudīti grāmatvedības uzskaites izdevumu pamatojošie attaisnojuma dokumenti no
2014. gada 1. janvāra līdz 2017. gada
31. decembrim.
Neuzrādāmi dokumenti un apšaubāmi komandējumi
Auditā konstatēts, ka uzņēmums
nevarēja uzrādīt 11 izdevumus pamatojošus grāmatvedības attaisnojuma dokumentus par kopējo summu
21 544,70 eiro. Šī iemesla dēļ nebija
iespējams iegūt patiesu un skaidru
priekšstatu par uzņēmuma finanšu
līdzekļu pamatotu izlietošanu. Tāpat
pastāv risks, ka no 2014. līdz 2017.
gadam vairāk nekā 35 000 eiro izlietoti neizsekojamiem vai apšaubāmiem
pakalpojumiem.
Līdz 2017. gada aprīlim uzņēmuma izveidotā transportlīdzekļu izmantošanas kontroles sistēma nav bijusi
efektīva, noteiktas ekonomiski nepa3

matotas degvielas patēriņa normas
un nav izvērtēts automašīnu uzturēšanas saimnieciskais izdevīgums.
Šaubas rada arī atsevišķu komandējumu izdevumu lietderība un vairāk nekā 13 000 eiro izlietojums sodu
un kavējumu segšanai.
Deputātus 5. septembrī ar auditā
konstatēto iepazīstināja Tautsaimniecības komitejas slēgtajā daļā.
Vēršas Valsts policijā
Šī gada augustā, kad uzņēmuma
kapitāldaļu turētāja pārstāvis ir Ģirts
Kalnbirze, domes priekšsēdētāja 1.
vietnieks, SIA „Talsu namsaimnieks”
vērsies Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes kriminālpolicijas birojā organizētās noziedzības un noziegumu
ekonomikas
jomā
apkarošanas nodaļā, lūdzot organizēt pārbaudi par Talsu novada pašvaldības auditora ziņojumā konstatētajiem faktiem, kas rada aizdomas
par pašvaldības kapitālsabiedrības
bijušo atbildīgo personu ļaunprātīgu
rīcību ar uzņēmuma finanšu līdzekļiem. Valdes priekšsēdētājs Egils Bariss paskaidro, ka iesniegums tapis,
lai izvērtētu iespējamo zaudējumu
nodarīšanu 20 044,70 eiro apmērā
– par it kā sniegtajiem pakalpojumiem, par ko nav iespējams pārliecināties. Vienlaikus viņš atzīst – nepārtrauktās uzņēmuma pārbaudes
darbiniekus ir nogurdinājušas, tomēr tās devušas arī pozitīvu efektu
uzņēmuma darbības sakārtošanā.
Šajā laikā ieviesta Valsts kontroles
ieteiktā grāmatvedības programma
„Horizont”, veikta uzņēmuma sētnieku
tīrāmo teritoriju topogrāfiskā pārmērīšana un jaunas aprēķinu metodikas
izstrāde pēc vienotiem kritērijiem, ieviests vienotais klientu apkalpošanas
tālrunis, kas ikvienam ļauj vienkāršāk
sazināties ar nepieciešamajiem uzņēmuma speciālistiem, regulāri ieguldīts
apsaimniekojamo īpašumu tehniskā
stāvokļa uzlabošanā, īstenota iniciatīva
tiem iedzīvotājiem, kas vēlas siltināt
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas,
energoaudita un būvprojekta izstrādes izmaksu daļējai segšanai no pašvaldības finansējuma, stabilizēta finansiālā situācija, arī kurināmā iegādei
vairs netiek izmantota kredītlīnija un
arī piesaistīts finansējums projektiem
– „Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā, Valdemārpilī”, „Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana
Talsu novadā, Laidzē” un „Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību
Talsu novadā, Valdemārpilī”.
„Kolektīvs ir noguris, uzņēmuma
darbinieki nav vainojami pie izveidojušās situācijas, bet visi pārmetumi
jāuzklausa tieši viņiem. Šādu lietu pastāvīga cilāšana nedara godu arī uzņēmumam. Auditu laikā esam guvuši
arī ļoti vērtīgus ieteikumus, ko ieviesīsim mūsu darbā. Mana pārliecība, ka
jāvirzās uz priekšu, nevis visu laiku jārunā par lietām, ko, iespējams, nekad
nevarēs pierādīt vai arī, kas ne vienmēr ir tā, kā izskatās,” teica E. Bariss.
Inita Fedko

Atbalsta novada uzņēmējus
Šis bija otrais gads, kad novada uzņēmēji varēja pieteikties pašvaldības
rīkotajā konkursā „Dari Talsu novadam”, lai saņemtu finansiālu atbalstu
savas idejas attīstīšanai. Ja pirmajā
gadā šo iespēju izmantoja divi, šogad
– jau astoņi uzņēmēji.
Konkursa „Dari Talsu novadam” mērķis ir veicināt novada ilgtspējīgu attīstību,
sekmējot gan jau esošo uzņēmēju izaugsmi, gan arī mudinot jaunu cilvēku iesaistīšanos uzņēmējdarbībā. Pašvaldības
finansiālo atbalstu, kas noteikts līdz 2500
eiro vienam pretendentam, var saņemt,
ja tiek radīta vismaz viena jauna vai saglabātas esošās darbavietas, attīstīta saimnieciskā darbība, veidoti jauni produkti
vai pakalpojumi, ir piesaistīts vai sešu mē-

nešu laikā tiks piesaistīts papildu finansējums, nodarbojas vai plāno uzsākt eksportu, ievieš jaunas tehnoloģijas.
Šogad tika saņemti astoņi projektu
pieteikumi, no kuriem par atbilstošiem
tika atzīti septiņi. Pašvaldības atbalstu
saņems Egita Sudakova, Diāna Širokaja,
SIA „Pilsētnieki”, Dana Feldmane, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā
sabiedrība „Talsu novada garša”, SIA
„Dunduriņi” un Kristīne Māla.
Šim mērķim nepieciešamais finansējums ir 15 701,30 eiro, no kā 7850,65 eiro
piešķirti no Talsu novada pašvaldības
2018. gada pamata budžeta, bet finansējumu 7850,65 eiro paredzēts piešķirt no
2019. gada pamata budžeta.
Inita Fedko

Ūdens ielas avota ūdens
neatbilst kvalitātes prasībām
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”
Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijā tika pārbaudīta ūdens kvalitāte
Ūdens ielas Talsos avota ūdenim. Rezultāti uzrāda, ka tas neatbilst dzeramā
ūdens kvalitātes prasībām.
Ūdens paraugā konstatētas koliformu
baktērijas (1,0 x 10 KVV/250ml) un zarnu
enterokoki (3 KVV/250 ml). Ūdens paraugā konstatētie zarnu enterokoki norāda

uz fekālā piesārņojuma klātbūtni. Šāda
ūdens lietošana palielina iespēju inficēties ar vīrusu izraisītām slimībām.
Talsu novada pašvaldība veiks atkārtotas kvalitātes pārbaudes Ūdens ielas avota ūdenim, lai noskaidrotu, vai piesārņojums ir epizodisks vai ilglaicīgs. Aicinām
Ūdens ielas avota ūdeni uzturā nelietot!
Madara Vanaga,
vides pārvaldības speciāliste

Darbu sāks jaunā Kultūras
un sporta attīstības nodaļa
Kultūras, sporta un tūrisma centrs
(KSTC) ir bijis diskusiju krustugunīs ilgāku laiku. Pēc pašvaldību vēlēšanām
deputāti nāca ar stingru nostāju mainīt šīs iestādes struktūru, ko vēlreiz apliecināja arī pašvaldības personāla audits. Jaunā Kultūras un sporta attīstības
nodaļa darbu sāks 15. novembrī.
Lēmums par centra likvidēšanu pieņemts jau pavasarī, un jau 1. martā pašvaldības centrālajā administrācijā izveidota Kultūras un sporta attīstības nodaļa.
Tagad nolemts, ka tā darbu sāks 15. novembrī, ietverot kultūras, sporta un tūrisma informācijas daļu.
„Paldies kolēģiem, kuri izturēja šo vairāk nekā gadu ilgo reorganizācijas procesu. Aiz visām shēmām, struktūrām un
reorganizācijām visa pamatā ir cilvēks.
Šajā procesā izkristalizējās, ka KSTC komandā darbojas spēcīgi cilvēki un brīnišķīgi kolēģi. Jau ilgstoši strādājām nepilnā
sastāvā, šobrīd no KSTC astoņām amatu
vietām administrācijā esam četri – uz
pusi mazāk, nekā bija paredzēts. Līdz ar
to visi kopā esam veikuši iespējamo un
neiespējamo, lai nodrošinātu ikdienas
darbu un pildītu KSTC nolikumā paredzētās funkcijas,” sacīja KSTC vadītāja pienākumu izpildītāja Sanita Arciševska.
Talsu tautas nams, kas līdz šim bija
centra struktūrvienība, turpmāk būs atsevišķa iestāde. Ja iepriekš tika prātots arī
Talsu novada tūrisma informācijas centru izveidot par atsevišķu iestādi, tad, pārrunājot to ar tūrisma centra vadītāju Inesi
Rozi, lēmums mainīts un nolemts izvei-

dot atsevišķu nodaļas trešo daļu.
Talsu tūrisma centrs par KSTC struktūrvienību kļuva 2015. gada decembrī,
šajā laikā, uzsver I. Roze, izveidojusies ļoti
laba sadarbība. „Trīs cilvēku iestāde nebūtu pareizais lēmums. Uzskatu, ka
mums ir vajadzīga organizatoriska augša.
Arī sadarbība nav tik vienkārša, jo katram
ir savi mērķi un plāni, tādēļ labāk ir kultūrai, sportam un tūrismam darboties
kopā. Katru nedēļu satiekoties plānošanā, redzam, kas kur notiek un varam palīdzēt gan ar idejām, gan ar tehnisko jautājumu risināšanu,” teica I. Roze.
„KSTC komanda ļoti augstu vērtē vadības spēju sadzirdēt mūsu ierosinājumu
kultūras un sporta pārvaldes modelī iekļaut arī tūrisma daļu. Vēl jo vairāk tāpēc,
ka jaunās nodaļas nolikumā tūrisma
funkcija jebkurā gadījumā tika paredzēta.
Loģisks solis ir funkcijai pretī paredzēt arī
darba resursu, kas šo funkciju pildīs. Tāpat būtiski ir veicināt kultūras un tūrisma
sinerģiju, lai veidotu kvalitatīvu kultūrtūrisma piedāvājumu, turklāt Talsu novadā
darbojas pilis un muižas, kas, lai gan klasificētas kā kultūras centri, savā ikdienas
darbībā lielā mērā veic tieši tūrisma funkciju,” uzsvēra S. Arciševska.
Esošie darbinieki likuma kārtībā tiks brīdināti par centra likvidēšanu, speciālisti
tiks izvērtēti un atbilstoši kritērijiem viņiem
piedāvās amatus jaunajā nodaļā. Uz vakantajām amata vietām, arī uz nodaļas vadītāja amatu, tiks rīkots atklāts konkurss.
Inita Fedko
2018. gada oktobris

Runā pašvaldība

TALSU NOVADA ZIŅAS

Pārliecinies, kur
novieto auto!
Acīgākie un uzmanīgākie
autovadītāji noteikti ir ievērojuši, ka Talsos ir divas vietas, kur spēkratu drīkst novietot stāvēšanai līdz vienai
stundai. Šāda situācija ir noteikta Lielajā ielā pretī SEB
bankai un bankai „Citadele”.
Lielajā ielā, iepretim SEB bankai un bankai „Citadele”, izvietotas trīs zīmes, kas jāņem vērā:
pamatzīme „Stāvvieta” („P”), kuras darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz tuvākajam
krustojumam aiz zīmes, bet, ja
krustojuma nav, tad līdz zīmei
„Stāvvietas beigas” vai zīmei „Apdzīvotas vietas beigas”.
Minētajās teritorijās izvietota
papildzīme „Stāvēšanas laiks”.
Vadītājam, kurš novietojis automobili ar šīm zīmēm apzīmētajā
stāvvietā, automobiļa salonā pie

priekšējā stikla jānovieto informācija par laiku, kad transportlīdzeklis novietots stāvvietā. Ja
autovadītājam nav speciāla laika
rādītāja, norādi var uzrakstīt arī
uz lapiņas ar roku. Speciālās laika norādes iespējams iegādāties pasta nodaļās vai degvielas
uzpildes stacijās.
Ja pievienota arī papildzīme
„Darbības laiks”, tad tā norāda
dienas un diennakts laiku, kurā
zīme darbojas. Ja izvietotās zīmes
netiek ievērotas, uz automašīnas
paneļa nav informācijas, kad
transportlīdzeklis novietots stāvvietā, tad transportlīdzekļu vadītājam, ņemot vērā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
149.10 panta 9. daļu, uzliek naudas sodu 30 eiro.
Inita Fedko

Slēgs bērnudārzu Tiņģerē
Septiņi bērni – tik no septembra apmeklē pirmsskolas
izglītības iestādes „Saulstariņš” Valdemārpilī filiāli Tiņģerē. Izvērtējot apstākļus, pieņemts konceptuāls lēmums
no 1. novembra filiāles, kas
darbojusies deviņus gadus,
darbību beigt.
Izglītības pārvaldes vadītāja
vietniece Vineta Ozola informēja, ka vasarā no bērnudārza tika
izņemti trīs bērniņi, tādēļ septembrī filiāli Tiņģerē apmeklē
septiņi audzēkņi. Trīs bērniņi ir
trīs gadus veci, viens ir četrus
gadus vecs, divi piecus un viens
– sešus gadus vecs izglītojamais. Talsu novada saistošajos
noteikumos ir paredzēts, ka var
komplektēt grupu, ja līdz trīs
gadu vecumam ir desmit bērnu,

bet vecumā no trīs līdz četriem
gadiem – 13 bērni.
Mazā bērnu skaita dēļ iestādē ir apgrūtinoši veikt finansiālus ieguldījumus tās tehniskā
stāvokļa uzlabošanai. Arī ēdināšanas nodrošināšana ir apgrūtinoša. Šobrīd bērniem netiek
piedāvātas brokastis, ik dienu
pusdienas un launags tiek vests
ar vieglo automašīnu no Valdemārpils.
„Esam tikušies ar vecākiem,
lai pārrunātu radušos situāciju.
Protams, ka vecāki ir neapmierināti, jo ikviens vēlas, lai izglītības iestāde atrastos pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, tomēr
viņi izprot situācijas būtību,”
paskaidroja V. Ozola.
Inita Fedko

Vēlies atbrīvoties no
pērnajām lapām?
Sākoties rudenim, lielai daļai iedzīvotāju aktuāls kļūst
jautājums, ko darīt ar sakritušajām koku lapām. Tā kā sadzīves atkritumu konteineros
tās nedrīkst mest, alternatīva
ir marķēto maisu iegāde.
Domes saistošie noteikumi
nr. 24 „Talsu novada noteikumi”
paredz, ka nekustamā īpašuma
īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai apsaimniekotājam ir atļauts kompostēt bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma
teritorijā, ja tas nerada draudus
cilvēka dzīvībai, veselībai, videi,
kā arī citu personu mantai. Turklāt atbrīvošanās no lapām nav
iespējama, tās izmetot sadzīves
atkritumu konteineros.
Problēmu var risināt, lapas sa2018. gada oktobris

vācot šim mērķim paredzētos
marķētajos maisos, ko bioloģiskajiem atkritumiem piedāvā iegādāties SIA „AAS „Piejūra”” Talsu birojā
(A. Lerha-Puškaiša ielā 6).
Viena 120 litrus ietilpīga maisa cena ir 2,20 eiro. Pilnos maisus paredzētajā izvešanas dienā
var likt blakus sadzīves atkritumu konteineram. Nebūtu ieteicams tos ilgstoši atstāt ārā, jo
suņi vai putni tos var saplēst, līdz
ar to maisa saturs būs izmētāts.
Ja zināms, ka kaimiņam atkritumi
tiek izvesti biežāk, maisus var likt
klāt arī pie kaimiņu konteinera,
jo, nopērkot maisu, tā cenā ir iekļauta arī izvešanas maksa.
Talsu pilsētas pārvalde

Iepirkumu komisija – būtiska
pašvaldības darba sastāvdaļa
Iepirkumu komisijas mērķis, kā to paredz nolikums, ir
nodrošināt līdzekļu racionālu, efektīvu izlietošanu, iepirkumu atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā
arī vienlīdzīgu un taisnīgu
attieksmi pret tiem. 2017.
gadā tika būtiski mainīts Talsu novada Iepirkumu komisijas sastāvs, palielinot locekļu skaitu no pieciem līdz
deviņiem. Tagad komisijā
darbojas septiņi cilvēki, un
ieguldīts daudz, lai nodrošinātu viņu izpratni par iepirkumu procedūru niansēm.
2017. gada 26. jūnijā Talsu
novada dome Iepirkumu komisiju noteica deviņu cilvēku
sastāvā, palielinot tās skaitu
par četriem dalībniekiem. „Tas
ir apjomīgs komisijas sastāvs.
Pirmajos iepirkumos visi gribēja izteikties, un tas prasīja
daudz laika. Drīz pēc tam divi
no Iepirkumu komisijas locekļiem dažādu iemeslu dēļ pārstāja pildīt pienākumus, un palikām septiņu cilvēku sastāvā,
bet juridiski bijām deviņi. 2018.
gada maijā tika pieņemts domes lēmums, samazinot komisijas locekļu skaitu līdz septiņiem cilvēkiem. Iesākumā bija
doma pieņemt trūkstošos divus komisijas locekļus, bet lūdzu to nedarīt, jo ir apgrūtinoši
iepirkumus apspriest tik plašā
lokā,” sākotnējos sarežģījumus
ieskicēja Iepirkumu komisijas
priekšsēdētāja Kristīne Riekstiņa-Sniedziņa.
Iepirkumu komisijas locekļu kompetenci nenosaka nekāds regulējums, līdz ar to tās
sastāvā darbojas cilvēki, kuru
zināšanas par šo jomu nav
pilnīgas. Tajā strādā dažādu
jomu speciālisti, tādēļ, lai nodrošinātu nepieciešamo komisijas darba kvalitāti, tās dalībnieki apmeklēja dažādus
kursus, iegūstot pamata zināšanas iepirkumu jomā.
„Manuprāt, sistēma nav pilnīga, veidojot Iepirkumu komisiju no speciālistiem bez attiecīgās jomas zināšanām. Tas
pēc pašvaldību vēlēšanām
bija politisks lēmums, politiska
nostāja, lai komisijā būtu pārstāvēta lielākā daļa politisko
partiju, cerot uz vienmērīgu
informācijas apriti. Tomēr komisijā apspriestā ir konfidenciāla. Toreiz tikos ar visiem
koalīcijas partiju deputātiem
un skaidroju, ka partiju pārstāvji nedrīkst izpaust šo informāciju. Ar tā brīža vadības atbalstu
virzījām
konfidencialitātes līgumu, ko
komisijas locekļi parakstīja, lai
novērstu gadījumus, kad komisijā apspriestā informācija
nonāk tur, kur tai nevajag nonākt. Esmu vairākkārt atgādinājusi, ka tas nav pieļaujami,”
paskaidroja K. Riekstiņa-Snie-

dziņa. Viņa uzsvēra, ka šobrīd
komisija strādā kompetenti
un lielu pienesumu sniedz kolēģi ar pieredzi, piemēram, IT
jomā vai būvniecībā.
Uzsākot darbu, bija jāapgūst tikko kā apstiprinātais
jaunais publisko iepirkumu
likums. Tas, skaidroja komisijas priekšsēdētāja, izmaiņas
piedzīvo gana bieži.
„Likumā palielināti līgumcenu sliekšņi. Tas dod lielāku
brīvību atsevišķos lēmumos,
kur nav jāievēro noteiktā
procedūra. Attiecībā uz precēm un pakalpojumiem pelēkā zona ir līdz 10 000 eiro,
bet būvdarbiem – līdz 20 000
eiro. Gan pārvalžu, gan iestāžu vadītāji ir atviegloti, bet
tas ir diskutējami,” paskaidroja K. Riekstiņa-Sniedziņa.
Arī Talsu novada pašvaldībai ir sava iepirkumu kārtība,
kas gan jau ir novecojusi. Tāpēc pieņemts lēmums to aktualizēt un pilnveidot ar iepirkumu regulējumu, kas ir
zem noteiktajām robežvērtībām. „Pirmajā redakcijā to
sagatavojām jau pagājušā
gada oktobrī, bet tad šis jautājums iestrēga varas gaiteņos. Tagad to ir izdevies aktualizēt, lai beidzot strādātu
pēc jaunā regulējuma,” informēja komisijas vadītāja.
Diskusijas par iepirkumu
kārtību vēl notiek, bet ir
skaidrs: izveidotais dokuments sastrukturizēs iepirkumu procesu un būs vadlīnijas pārvalžu, iestāžu un
struktūrvienību vadītājiem.
Paredzēts noteikt atsevišķas,
bet pārdomātas un izpildāmas procedūras.
„Viens no lielākajiem izaicinājumiem ir pāreja uz elektronisko iepirkumu sistēmu. Tajā
ir virkne nepilnību, kas apgrūtina gan komisijas, gan pretendentu darbu. Ir pretendenti, kuriem grūti izpildīt
prasības, jo nav plaša atbalsta
personāla. Darbības sistēmā
ir laikietilpīgas, piemēram, komisija tikai pusstundu pēc balsošanas drīkst elektroniski
apstiprināt protokolu. To nevar izdarīt uzreiz, kad visa komisija ir nobalsojusi. Ejot uz ko
modernu, jāpārdomā, vai vairums spēs pielāgoties. Šādā
veidā esam zaudējuši potenciālos piegādātājus, tie nepiesakās, tādēļ samazinās pretendentu loks. Tehniski ir
sarežģīti, piemēram, elektroniski jāpievieno dokumentu
kopums, turklāt katrs dokuments nereti atsevišķi citā ailē.
Ja būvniecības jomā uzņēmumi tiks galā ar šīm prasībām,
tad uztraucamies, kā to paveiks, piemēram, nelielie pārtikas piegādātāji, kas nodrošina
atsevišķu pārtikas produktu
piegādi mūsu novada pirms-

skolas izglītības iestādēm. Nereti, ja piegādi veic zemnieki,
viņi nevēlas iedziļināties dokumentu iesniegšanā pat papīra
formātā, kur nu vēl elektroniskajā iepirkumu sistēmā. Esam
rīkojuši kopīgu semināru ar
Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centru, Pārtikas veterināro dienestu un iestāžu vadītājiem, lai saprastu, kā kopīgi
nonākt pie bērniem labākās
pārtikas. Pārtikas iepirkumos
piemērojam zaļo iepirkumu.
Tas paredz, ka izvēlamies
saimnieciski izdevīgāko rezultātu, nevis zemāko cenu. Papildu punkti tiek piešķirti par
tuvāku piegādi no ražošanas
vietas un par atbilstošām produktu sagatavošanas vai izejvielu audzēšanas metodēm,
kvalitātes standartiem. Šādā
veidā visbiežāk vietējie uzņēmumi var izvirzīties vadībā un
uzvarēt,” pastāstīja K. Riekstiņa-Sniedziņa.
Citos iepirkumos Talsu
novadā visbiežāk izvēlas zemākās cenas principu, tā
mēģinot sasniegt vajadzīgo
rezultātu par iespējami zemāku samaksu. Tas ir īpaši
nozīmīgi laikā, kad, piemēram, būvniecības tirgus attīstās un ļoti strauji kāpj cenas.
„Šajā nozarē izmaksas pieaug dramatiski, palielinoties
pat par 40% no sākotnēji paredzētā. Tāpat samazinās
konkurence, jo lielākā daļa
būvnieku ir aizņemti. Ja kādreiz atklātajos iepirkumu
konkursos būvniecībai bija
pat 12 piedāvājumi, tagad
labi, ja ir viens vai divi. Tas
nozīmē, ka nav lielas izvēles
iespējas un arī augstas prasības nav iespējams piemērot.
Mums nav tik daudz apjomīgu projektu, kas būvniekiem
būtu interesanti, tie izvēlas
startēt lielākos būvniecības
konkursos,” sacīja Iepirkumu
komisijas priekšsēdētāja.
Savukārt Latvijas būvuzņēmēju partnerība ir izstrādājusi
vadlīnijas, pēc kā pasūtītājs varētu vērtēt saimnieciski izdevīgāko rezultātu, ņemot vērā
daudz dažādu parametru. Šīs
vadlīnijas, atzina K. RiekstiņaSniedziņa, reāli varētu piemērot labi ja reizi gadā – lielo projektu īstenošanai. „Piemēram,
šādu pieeju varēja izmantot,
sludinot Talsu Galvenās bibliotēkas būvniecības iepirkumu.
Katra kritērija ielikšana iepirkumā sadārdzina gala summu.
Jautājums, vai pasūtītājs, ņemot vērā augstās būvniecības
izmaksas, būs gatavs vēl piemaksāt par šiem risinājumiem.
Šādu pieeju mēs varētu izmantot, ja nonāktu līdz tirgus vai
ledus halles un peldbaseina
būvniecībai,” viņa uzskata.
Inita Fedko
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Iegulda skolu
infrastruktūrā

Maršruts „Māksla uzzied
Talsos” kļuvis krāšņāks
„Talsu novada gada
lepnums kultūrā 2017”
gleznu maršruts „Māksla
uzzied Talsos” kļuvis par
15 darbiem bagātāks un
ieguvis piecas gleznu 3D
vizualizācijas.
Šobrīd pilsētā izvietota
pastāvīga 37 gleznu reprodukciju ekspozīcija. Tajā
apvienotas dažādos laikos,
stilos un tehnikās tapušas
Talsu ainavas, ko radījuši
izcili mākslinieki: Žanis Sūniņš, Jēkabs Spriņģis, Konrāds Ubāns, Biruta Baumane, Inārs Helmūts, Jānis
Andris Osis, Frederiks Fībigs, Ervins Volfeils, Romis
Bēms, Lidija Auza, Rūta
Opmane un citi. Talsi vienmēr bijuši mākslinieku loloti un ļoti bieži iemūžināti,
izcilākos un interesantākos
darbus no plašā klāsta izvēlēties palīdzēja Talsu novada muzeja galvenā speciāliste mākslas jautājumos
un viena no gleznu autorēm Guna Millersone.
Piecas reprodukcijas ar
3D grafikas palīdzību video
formātā vizualizējis māksli-

nieks Artūrs Krūmiņš. „Mēs
gribējām radīt kaut ko saistošu millenials paaudzei, tāpēc „dzīvo gleznu” apskatei
nepieciešams viedtālrunis
ar QR aplikāciju,” skaidro
Talsu tūrisma informācijas
centra vadītāja Inese Roze.
Maršruts bez maksas pieejams ikvienam, un, noskenējot pie darba esošo QR
kodu latviešu, krievu vai angļu valodā, iespējams izlasīt
īsu autora biogrāfiju. Grupu
ceļotāji mākslu var baudīt

gida pavadībā, salikt Andra
Biezbārža vai Gunas Millersones lielformāta gleznu
puzles un izmēģināt pilsētas
radošo darbnīcu piedāvājumu.
Tūrisma maršruts veidots ar projektu konkursa
„LMT Latvijai” un Talsu novada pašvaldības finansiālu atbalstu.
Talsu tūrisma un
informācijas centrs

Bērniem veido izpratni par
veselīgu dzīvesveidu
Sākot no 10. septembra novadā uzsākts jauns nodarbību cikls veselīga
dzīvesveida popularizēšanai pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.
Pasākums tiek organizēts ar mērķi ieinteresēt bērnus iesaistīties aktivitātēs, veidojot izpratni un pozitīvu attieksmi par
veselīgu – fiziski aktīvu dzīvesveidu.
Ar bērniem saprotamā un atraktīvā veidā tiek diskutēts par veselīgiem un neveselīgiem ieradumiem un to nozīmi bērnu
fiziskajā un emocionālajā attīstībā. Pasākuma norisē iekļautas arī daudzveidīgas
fiziskās aktivitātes, kur bērni piedalās ar
lielu entuziasmu un pašatdevi.
Pasākuma noslēgumā bērniem tiek sa-

gādāts pārsteigums – ziepju burbuļu šovs
ar lielisko burbuļu ķeršanas atrakciju, kas
sagādā lielu sajūsmu un nebeidzamu
prieku mazajiem dalībniekiem. Pēc pasākuma katrs dalībnieks saņem arī novērtējumu un diplomu.
Pasākumi
notiek
projekta
Nr.
9.2.4.2/16/I/030 „Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Talsu novadā” ietvaros.
Tatjana Neilande,
sabiedrības veselības speciāliste

Talsu novada pašvaldībā turpinās projekta „Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana
Talsu
novadā”
īstenošana.
Projekta mērķis ir attīstīt Talsu
novada izglītības infrastruktūru, lai
sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.
Viena no projekta aktivitātēm ir
Talsu Valsts ģimnāzijas sporta laukuma pārbūve. Tās laikā pilnībā
tiks atjaunots sporta laukuma segums, izbūvēts futbola laukums ar
mākslīgo segumu, izveidots basketbola laukums un nodrošināts
kvalitatīvs apgaismojums.
Būvniecību veic SIA „Talce”, bet
būvuzraudzību nodrošina SIA „BaltLine Globe”. Sporta laukuma
pārbūve jāpabeidz līdz 20. novembrim.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu

mācību vidi Talsu Valsts ģimnāzijā,
Talsu 2. vidusskolā, Talsu pamatskolā un Sabiles pamatskolā, tiek
gatavota iepirkumu dokumentācija
ergonomisku mēbeļu un mūsdienīgas datortehnikas iegādei.
Projekta kopējās izmaksas ir
4 494 861,59 eiro, tai skaitā ERAF
finansējums ir 3 673 940 eiro, bet
valsts budžeta finansējums sastāda 162 058,59 eiro. Pašvaldības
līdzfinansējums noteikts 658 863
eiro apmērā. Projekta īstenošanas
beigu termiņš ir 2021. gada 31. decembris. Projekta Nr. (nr. 8.1.2.0/
17/I/004).
Aiva Dimante,
Attīstības plānošanas un projektu
vadības nodaļas
projektu vadības daļas vadītāja

Pūņās tapusi vieta ar
pievienoto vērtību
Pūņās īstenots Talsu novada
pašvaldības projekts „Zīmju takas Pūņās”, lai par godu Latvijas simtgadei izveidotu jaunu
publisko ārtelpu iedzīvotāju atpūtai un izglītošanai, kas ietver
klusās atpūtas, pastaigu, izglītojošo, sabiedrisko pasākumu
un apstādījumu zonu, kas būtu
pieejama arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Labiekārtojuma vadmotīvs taku
izveidē bija latvju rakstu zīmju ornamenti – senlatviešu mantojums, kas nododams nākamajām
paaudzēm.
Projekta iecere radās pirms diviem gadiem, saprotot, ka nepieciešams sakārtot un pilnveidot apkārtni ap Pūņu pamatskolu.
Valdgales pagasta pārvalde kopā
ar skolas vadību un vecāku padomi izvērtēja šo ideju, lai izveidotu
atpūtas vietu. Ideja tika nodota Tal-

su novada pašvaldības ainavu arhitektei Zandai Bitmanei, kura izstrādāja skices projektu. Līdz
projekta īstenošanai pie skolas bija
savvaļas pļava, bet tagad pēc projekta īstenošanas tur iekātota atpūtas vieta pasākumiem un atpūtai ar pievienotu latvisko vērtību.
Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde projekta iesniegumu apstiprināja 2017. gada 1.
augustā. Projekta kopējās izmaksas 42 528,78 EUR, no kurām
26 857,82 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums un 15 670,96
EUR Talsu novada pašvaldības finansējums.
Egita Sudakova,
Attīstības plānošanas un projektu
vadības nodaļas projektu vadītāja

Sakārto novada grants ceļus
Talsu novads piesaistījis
Eiropas Savienības fondu finansējumu, lai sakārtotu
grants ceļus. Citviet būvdarbi ir jau noslēgušies, bet citviet tie notiek pilnā sparā.
Piesaistot projekta finansējumu, svarīgs nosacījums
bija aptvert visa novada teritoriju.
Talsu novadā tiek īstenoti
projekti „Grants ceļu pārbūve
Talsu novadā” piecās kārtās.
„Grants ceļu pārbūve Talsu
novadā, 1. kārta” (nr. 17-08A00702-000051), kopējās izmaksas ir 358 161,67 eiro, no
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kuriem pieejamais finansējums
ir 276 625,78 eiro apmērā. Šajā
kārtā sakārtoti ceļu posmi „Rinkule – Priedes” Abavas pagastā,
„Līdumnieki – Strazde” Strazdes
pagastā un „Ezerciems – Rugāji”
Virbu pagastā. Objekti jau nodoti ekspluatācijā.
2. projekta kārtā (nr. 17-08A00702-000112) par kopējām
izmaksām 832 038,51 eiro, tai
skaitā publiskais finansējums
– 737 808,45 eiro, sakārtoti
ceļu posmi „Grieznes – Miegūzes – Bedrītes” Laidzes pagastā, „Āpeņi – Bakuži – Sīmaņi”
Vandzenes pagastā un „Skujas

– Oši” Ģibuļu pagastā.
3. kārtā (nr. 17-08-A00702000117) pārbūvi piedzīvoja
ceļu posmi „Pastari – Darbnīcas” Balgales pagastā un „Attīrīšanas – pirmsskolas izglītības
iestāde „Bitītes”” Laucienes
pagastā. Šie darbi izmaksās
255 642,17 eiro, no kā publiskais finansējums noteikts 225
889,15 eiro apmērā.
Ceļu posmu „Nogale –
Laukmuiža – Cepļi” Ārlavas pagastā, „Robežnieki – Purgaļi –
Mazstende” Lībagu pagastā
atjaunošana projekta 4. kārtā
(nr. 17-08-A00702-000120) iz-

maksās 673 200,27 eiro. No
tiem pieejamais finansējums ir
602 688,15 eiro apjomā.
Projekta „Grants ceļu pārbūve Talsu novadā, 5. kārta”
(nr.
17-08-A00702-000121)
kopējās izmaksas noteiktas
259 253,61 eiro, publiskais finansējums – 214 357,16 eiro.
Šajā kārtā paredzēts sakārtot
ceļa posmu „Dižgaļi – Sārkaste
– Lube” Lubes pagastā.
Pašlaik notiek intensīvi
ceļu pārbūves
darbi Vandzenes,
Ģibuļu,

Balgales, Ārlavas, Lubes un Lībagu pagastā. Grants ceļu
pārbūves darbi notiek saskaņā ar noslēgtajiem būvdarbu
līgumiem un plānotajiem būvdarbu izpildes grafikiem.
Aiva Dimante,
Attīstības plānošanas un
projektu vadības nodaļas
projektu vadības daļas
vadītāja

2018. gada oktobris
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Atjaunos katlumāju
Laucienē
Apkures sezonai tuvojoties,
SIA „Talsu namsaimnieks” turpina ieguldīt siltumenerģijas
ražošanas un pievades infrastruktūras uzlabošanā. Piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, sākta Laucienes
katlumājas pilnveidošana.
Lai uzlabotu Laucienes katlumājas darbības efektivitāti, nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi
esošajiem un potenciāli jaunajiem patērētājiem, un lai samazinātu vai noturētu siltumenerģijas izmaksas pašreizējā līmenī,
ir uzsākta siltumavota efektivitātes paaugstināšana Laucienē.
Projektā paredzēts nomainīt esošās apkures katlu iekārtas. Pirms projekta Laucienes
katlumājas jauda ir 2 MWth,
kaut arī pieprasītā jauda vidēji
sastāda ne vairāk kā 0,5 MWth.
Tādēļ katlumājas darbības
nodrošināšana patlaban izmaksu ziņā ir neefektīva.

Projektā paredzēts Laucienes centra katlumāju aprīkot
ar jaunu 0,7 MW šķeldas un
0,4 MW granulu katlu un kurināmā padeves sistēmu.
Paveicot paredzēto, paaugstināsies siltumenerģijas ražošanas efektivitāte, izdosies saglabāt esošo siltuma tarifu vai
perspektīvā to pat samazināt,
būs novērsti apkures pakalpojuma darbības pārtraukumi
un izdosies optimizēt uzņēmuma izmaksas.
Kopējie izdevumi ir 402 930
eiro, attiecināmās izmaksas –
309 900 eiro, bet noteiktā atbalsta summa ir 40% no attiecināmajiem
izdevumiem,
nepārsniedzot 123 960 eiro.
Projekta kopējās neattiecināmās izmaksas ir 93 030 eiro.
Drīzumā tiks gatavota dokumentācija būvniecības iepirkuma konkursa izsludināšanai.
Inita Fedko

Kontrolē atkritumu
apsaimniekošanas
līgumus
Ikviens no mums ir atkritumu radītājs. Lai atkritumi
neietekmētu mūsu dzīves
kvalitāti, tie ir jāapsaimnieko atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Ar sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu
Talsu novadā nodarbojas
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra”.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Talsu novadā nosaka Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr.24 „Talsu
novada noteikumi” (spēkā no
13.07.2010.) septītā nodaļa
„Sadzīves atkritumu savākšanas, transportēšanas, šķirošanas, pārstrādes un noglabāšanas kārtība”. Ar noteikumiem
var iepazīties www.talsi.lv sadaļā Pašvaldība/ Publiskie dokumenti/ Saistošie noteikumi.
Lai iesaistītos atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, ikvienam atkritumu radītājam

vai valdītājam neatkarīgi no tā,
vai tā ir juridiska vai fiziska persona, ir jānoslēdz līgums ar
atkritumu apsaimniekotāju –
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””.
Vēlamies iedzīvotājiem atgādināt par nepieciešamību
noslēgt līgumus par atkritumu
apsaimniekošanu.
Pateicamies iedzīvotājiem, kuri savlaicīgi noslēguši līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu!
Vēršam uzmanību, ka, nenoslēdzot līgumu par atkritumu apsaimniekošanu vai pārkāpjot Talsu novada domes
saistošos noteikumus, atkritumu radītājam vai valdītājam
var tikt piemērots sods.
Aicinām ikvienu aktīvi iesaistīties atkritumu apsaimniekošanā un šķirot atkritumus, lai kopīgi veidotu
sakoptāku vidi ap mums!
Pašvaldības policija

Talsu slimnīcā svinīgi atklāta
datortomogrāfijas iekārta
7. septembrī Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas
Talsu filiālē tika atklāta jaunā datortomogrāfijas iekārta. Tā nodrošinās daudz ātrākus, precīzākus un arī
mazāk kaitīgākus izmeklējumus, uzsvēra speciālisti.
„Vēlos teikt lielu paldies ikvienam, kurš palīdzēja un iesaistījās šī projekta tapšanā. Liels
paldies Gundaram Daudzem
par līdzdarbību, paldies Ventspils pilsētas pašvaldībai par iesaistīšanos, paldies arī Talsu
novada pašvaldībai par atbalstu un diagnostikas nodaļas
kolektīvam. Šī jaunā iekārta paver plašākas diagnostikas iespējas, ātrāku un kvalitatīvāku
izmeklējumu, iespēju jau agrīnā stadijā atklāt onkoloģiskās
saslimšanas, lai pacients varētu
savlaicīgi uzsākt ārstēšanos,”
teica SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdes locekle,
Talsu filiāles vadītāja Kristīna
Bidzāne.

„Lai sasniegtu šādu mērķi, ir
jāievēro četri priekšnosacījumi
– sapnis, iespēja, komanda un
drošība. Sapnis, jo par šādu iekārtu sapņo daudzas ārstniecības iestādes. Iespēja, jo tikai,
pateicoties Eiropas Savienības
piešķirtajam finansējumam,
bija iespēja iegādāties šo iekārtu. Komanda, jo kopā ar stipru
komandu var noiet šo sarežģīto ceļu līdz mērķim. Un visbeidzot drošība, jo Talsu novada
iedzīvotājiem ir pieejami augstas kvalitātes diagnostiskie izmeklējumi. Vēlos pateikties
Gundaram Daudzem par ieguldīto darbu ne tikai šajā projektā, bet arī citos būtiskos jautājumos,”
uzsvēra
Talsu
novada domes priekšsēdētājs
Dainis Karols. Savukārt Rojas
novada priekšsēdētāja vietnieks Haralds Valdemārs slimnīcai novēlēja: „Lai Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas
kolektīvs nepārstāj darīt tik
daudz laba, jo viss labais reiz

nāk atpakaļ. Kolektīva acīs ir
redzams prieks un gandarījums, kad ir palīdzēts kādam
izveseļoties. Es novēlu, lai visi
izmeklējuma rezultāti ar šo
jauno datortomogrāfijas iekārtu ir – vesels, pilnīgi vesels un
ideāli vesels! ”
Iekārta tika iegādāta ERAF
projektā „SIA „Ziemeļkurzemes
reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība”.
Iekārtas piegādātāji diagnostikas nozarē darbojas jau
vairāk nekā 125 gadus 138 pasaules valstīs. Šajā laikā „Siemens” ir pilnveidojis darbību
un noteicis augstus standartus veselības aprūpes iekārtu
izstrādē, sekmējot kā kompānijas, tā visas sabiedrības labklājības attīstību.
Marija Marlēna Krekovska,
SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā
slimnīca” sabiedrisko attiecību
speciāliste

6. oktobrī vēlēsim 13. Saeimu!
6. oktobrī, sestdienā, notiks 13. Saeimas vēlēšanas.
Vēlēšanu dienā vēlēšanu
iecirkņi vēlētājiem būs atvērti 7.00–20.00.
Vēlēšanu dienā vēlētājs
drīkst doties balsot uz jebkuru vēlēšanu iecirkni.
Balsošanas
dokumenti
13. Saeimas vēlēšanās ir derīga Latvijas pilsoņa pase vai
derīga Latvijas pilsoņa personas apliecība (eID) kopā ar
vēlētāja apliecību. Vēlētāja
apliecība nepieciešama tikai
tiem vēlētājiem, kuriem nav
Latvijas pilsoņa pases, bet ir
Latvijas pilsoņa personas
apliecība. Vēlētāju apliecību
dalībai 13. Saeimas vēlēšanās var saņemt līdz 5. oktobrim tajā Pilsonības un migrācijas
lietu
pārvaldes
teritoriālajā nodaļā, kur izsniegta personas apliecība.
Vēlētāja apliecības izsniedz
bez maksas.
Vēlēšanu iecirkņu darba

laiks pirms vēlēšanu dienas
Latvijā:
1. oktobrī 17.00–20.00;
2. oktobrī 8.00–11.00;
3. oktobrī 17.00–20.00;
4. oktobrī 9.00–12.00;
5. oktobrī 10.00–16.00
Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā nevarēs piedalīties vēlēšanās, aicināti trīs dienas
pirms vēlēšanu dienas izmantot iespēju nodot balsi
glabāšanā, taču jāņem vērā,
ka Talsu novadā to varēs izdarīt tikai vienā iecirknī –
Talsu tautas namā. Nodot
balsi glabāšanā Talsu tautas
namā varēs 3. oktobrī 17.00–
20.00, 4. oktobrī 9.00–12.00,
5. oktobrī 10.00–16.00. Pirms
vēlēšanu dienas vēlēšanu iecirkņos var iepazīties ar kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu
programmām,
balsošanas kārtību un iesniegt pieteikumus balsošanai vēlētāja atrašanās vietā.

Vēlēšanu iecirkņi Talsu novadā
Talsu tautas nams
Talsu 2. vidusskola
Talsu novada administratīvais
centrs
Sabiles kultūras nams
Stendes tautas nams
Valdemārpils pilsētas un
Ārlavas pagasta pārvalde
Balgales pagasta pārvalde
Pastendes kultūras nams
Spāres tautas nams
Īves pagasta pārvalde
Ķūļciema BLPC
Laidzes BLPC
Laucienes kultūras nams
Lībagu pagasta pārvalde
Lubes pagasta pārvalde
Strazdes pagasta pārvalde
Valdgales pagasta pārvalde
Vandzenes tautas nams
Virbu pagasta pārvalde
Abavas bibliotēka
Nogales bibliotēka
Uzziņu tālrunis par vēlēšanām
67049999

Finansiāli atbalsta energoaudita veikšanu un
būvprojekta izstrādi
2017. gada novembrī Talsu novada dome apstiprināja saistošos noteikumus „Par Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes
pasākumu veikšanai”. Tie tika izstrādāti, lai sniegtu iedzīvotājiem atbalstu māju siltināšanas procesā, tā veicinot energoefektivitātes pasākumu
īstenošanu. Tagad pieņemts lēmums
finansiāli atbalstīt iedzīvotājus Par2018. gada oktobris

ka ielā 2 Sabilē.
Izstrādāto noteikumu mērķis ir sekmēt mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanu daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, lai nodrošinātu dzīvojamā
fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Šo iespēju nolēma
izmantot SIA „Talsu namsaimnieks” apsaimniekotā daudzdzīvokļu dzīvojamā
māja Parka ielā 2 Sabilē.
Pieteikumu izvērtēja Talsu novada

pašvaldības izveidota vērtēšanas komisija un konstatēja, ka SIA „Talsu namsaimnieks” iesniegtā dokumentācija pilnībā
atbilst saistošo noteikumu prasībām.
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem
pašvaldības līdzfinansējums energoaudita veikšanai piešķirams 100% apmērā
no mājas energoaudita izmaksām, bet
ne vairāk kā 450 eiro (bez PVN), bet būvprojekta izstrādei – 50% apmērā, bet ne
vairāk kā 1700 eiro (bez PVN).

Dzīvojamajai ēkai energoaudita veikšanai plānoti 550 eiro (bez PVN), bet būvprojekta izstrādei – 5130 eiro (bez PVN).
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Parka ielas 2 Sabilē iedzīvotājiem
energoaudita
veikšanai
piešķirti
450 eiro un būvprojekta izstrādei
1700 eiro, kopsummā – 2150 eiro.
Inita Fedko
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Aktuāli

Viktorīnas „Meklē Rakstos” 6. kārta
Talsu Galvenā bibliotēka
Latvijas simtgades, Latvijas
literatūras popularizēšanas
un lasīšanas veicināšanas
pasākumu ietvaros izsludina
un aicina lasītājus piedalīties
viktorīnā.
Līdz oktobrim tiks publicēti
trīs citāti no trīs latviešu rakstnieku darbiem. Viktorīnas dalībniekam ir jānorāda pareizais
citāta autors, darba nosaukums un citāta atrašanās vieta
grāmatā (lapaspuse).
1. „Es gulēju un iztēlojos, kā
virs Rīgas izplaukst atomsēne,
kā pārdabiski balta gaisma izplešas debesīs un kā triecienvilnis aiznes jumtus, sienas,

mēbeles, gultās aizmigušos
cilvēkus. Nakti pēc nakts es
iztēlojos, kā baltā gaisma
mani padara aklu, un tad pār
mani sagrūst sienas.
Viņi ir tās notēmējuši uz visām Savienoto republiku galvaspilsētām, tika teikts tajā
šausmīgajā stundā.”
• Andris Akmentiņš
• Rūta Mežavilka
• Alberts Bels
2. „Komandants berza acis
un pārmaiņus blenza uz
abiem latviešu rakstniekiem.
Tad saņēmās un teica, rādīdams uz dižūsaino Poruku:
„Par to ka tu šito esi ierāmējis
un turi pie sienas – es tevi sla-

vēju. Lai arī „kults” un visādas
vainas, bet tomēr viņš uzvarēja Tēvijas karā. Bet to otru,” –
un viņš pavērsa īkšķi uz sīkūsaino Frici Bārdu, „šo nelieti
tūliņ ņem nost un met krāsnī.
Ne jau katrs sapratīs tevi. Es
zinu, ka būtībā tev grūti mainīties un arī tavos papīros sacīts
tā. Kuprainos jau tikai kaps iztaisnos. Bet es tev nenovēlu
apgulties blakus citiem tev līdzīgiem – ņem nost no sienas
Hitleru!”
• Egons Līvs
• Aleksandrs Pelēcis
• Valdemārs Ancītis
3. „Zooloģiskajā dārzā tīģerus baroja ar dzeltenajiem cālī-

Apbalvoti uzvarētāji konkursā
„Talsu bruncī ieaustie 2018”

Nominācijas „Gada jaunums” pārstāvji
31. augustā Talsu novada pašvaldība noteica uzvarētājus konkursā „Talsu bruncī ieaustie 2018”. Tika sumināti šogad spoži uzmirdzējušie novada cilvēki, vietas un
jaunievedumi.
Ar matemātisku un racionālu pieeju nenosakāmi galveno balvu ieguvēji – Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols un balvu pasniedzēji bija vienisprātis, ka šajā konkursā
nedarbojas kategorijas „labāks” vai „sliktāks”.
Šogad kopskaitā 11 izvirzītajās nominācijās –
„Sakoptākā privātmāja”, „Ģimenēm un bērniem
draudzīgākais pagalms”, „Sakoptākā vēsturiskā
ēka”, „Rosīgākais uzņēmums”, „Darbīgākā zemnieku saimniecība”, „Draudzīgākā tirgotava vai
kafejnīca”, „Aktīvākā organizācija”, „Čaklākais mājražotājs”, „Radošākais novadnieks”, „Skaistākais
dārzs” un „Gada jaunums” – atkal varējām iepazīties ar radošākajiem, aktīvākajiem un uzņēmīgākajiem iedzīvotājiem un organizācijām un apskatīt sakoptākās ēkas un skaistākos dārzus. Šī ik
reizi ir iespēja paraudzīties uz novadu citām acīm,
iepazīt radošus un stiprus cilvēkus, novērtēt viņu
darba augļus un pārliecināties par viņu sirds
degsmi.
Konkurss ir Talsu novada pašvaldības iniciatīva, lai veidotu un stiprinātu sadarbību ar novada
iedzīvotājiem, vairotu viņu piederību novadam,
ieinteresētu un iesaistītu iedzīvotājus savu īpašumu labiekārtošanā, veicinātu novada sakoptību un pateiktos sabiedriski aktīviem iedzīvotājiem par ieguldījumu novada tēla veidošanā.
Inita Fedko; Foto: Kaspars Poriņš
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„Sakoptākā privātmāja” – „Lapsepšķi”,
saimnieki Astrīda un Vitālijs Kokaļi no Valdemārpils.
„Ģimenēm un bērniem draudzīgākais pagalms” – Uguņciema dzirnavas Vandzenē,
saimniece Iveta Jansone, un daudzdzīvokļu
māja „Saulītes” Mundigciemā, mājas vecākā
Eva Alsberga.
„Sakoptākā vēsturiskā ēka” – Talsu evaņģēliski luteriskā baznīca, mācītājs Māris Ludviks un draudzes priekšnieks Ainārs Lūks.
„Rosīgākais uzņēmums” – kokskaidu granulu ražotne „SBE Latvia” Laucienē, valdes
loceklis Māris Ziediņš.
„Darbīgākā zemnieku saimniecība” – „Cukuriņi” Laidzes pagastā, saimnieki Ivanda
un Ivs Valdzeri.
„Draudzīgākā tirgotava vai kafejnīca” – konditoreja „Māsas” Talsos, saimnieces Laine,
Beate, Natālija un Rebeka.
„Aktīvākā organizācija” – jātnieku klubs „Potenciāls”, īpašnieki Ieva Dundure un Māris
Prūsis.
„Čaklākais mājražotājs” – biškopis Elvijs Leivalds no Strazdes.
„Radošākais novadnieks” – Sergejs Kļimanskis, Lielzeltiņu observatorijas Balgalē
īpašnieks.
„Skaistākais dārzs” – „Ziedlejas” Vandzenes
pagastā, saimnieki Ilzīte un Juris Braueri.
„Gada jaunums” – Sabiles Sidra nams,
īpašnieki Baiba un Aldis Circeņi.

šiem. Kopēja atnesa kasti ar
cālīšiem, izbēra tos krātiņā uz
grīdas, un viņi, tur čiepstēdami,
skraidīja šurpu turpu, bet tīģeris pastaigājās starp tiem un pa
vienam uzlaizīja. Pieēdies cālēnus, tīģeris apkrita uz viena
sāna, nolika vaigu pie zemes un
labsajūtā aizvēra acis. Sprīža
attālumā no viņa nāsīm stāvēja
pēdējais dzīvais cālēns.”
• Rihards Bargais
• Viktors Kalniņš (Viks)
• Jānis Einfelds
Atbildes var iesūtīt e-pastā:
tgbinfo@talsi.lv ar norādi „Viktorīnai „Meklē Rakstos””, norādot vārdu, uzvārdu un tāl-

ruņa numuru vai e-pasta
adresi, vai arī atbildes nodot
rakstiskā veidā Talsu Galvenās bibliotēkas abonementā.
Atbildes jāiesūta līdz 31. oktobrim.
Viktorīnā var piedalīties
jebkurš interesents. Viktorīnas noteikumi pieejami www.
talsubiblioteka.lv. Plašāka informācija pa tālr. 63291597 –
Andžejs Beļevičs vai rakstot
e-pastā: tgbinfo@talsi.lv.
Talsu Galvenā bibliotēka

Lai diennakts tumšajā
laikā uz ceļiem mēs
būtu redzami!
Ir sācies jaunais mācību
gads, un, tuvojoties rudenim, iestājas gada tumšākais laiks. Ikviens autovadītājs no savas pieredzes
ļoti labi zina, ka lietainos
rudens vakaros ir grūti pamanīt gājējus un velosipēdistus, kuri pārvietojas gar
brauktuves malām ārpus
apdzīvotām vietām. Joprojām ir daudz gājēju bez atstarotājiem un tumšās
drēbēs. Tāpat arī neaprīkoti velosipēdi, kas tumsā
ir gandrīz nepamanāmi.
Talsu novada pašvaldības
policija atgādina, ka diennakts
tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās
vietās, ja ceļš nav pietiekami
un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa
brauktuvi vai nomali, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai
apģērbā ar labi redzamiem
gaismu atstarojoša materiāla
elementiem.
Braucot diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas re-

dzamības apstākļos, velosipēdam abos tā sānos, riteņu
abās pusēs jābūt aprīkotam
ar diviem oranžiem (dzelteniem) gaismas atstarotājiem,
kā arī priekšpusē jādeg baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē – sarkanas gaismas
lukturim. Ja lukturu nav vai
tie nedarbojas, velosipēdam
priekšpusē jābūt aprīkotam
ar baltu atstarotāju, bet aizmugurē ar sarkanu atstarotāju, un velosipēda vadītājam jābūt tērptam vestē
(apģērbā) ar labi redzamiem
gaismu atstarojoša materiāla elementiem.
Šo prasību galvenais mērķis ir, lai cilvēki uz ceļiem
diennakts tumšajā laikā būtu
redzami. Piekaramie vai kādi
citi atstarotāji ne vienmēr šo
funkciju pilda, turklāt nereti
cilvēki tos arī piemirst paņemt līdzi vai piestiprina tā,
ka atstarotājs nav redzams.
Sargāsim sevi!
Pašvaldības policija

Paldies!
Izsakām pateicību par pašaizliedzīgu rīcību Ivaram Brečam,
Aivaram Eņģelim, Dainai Kociņai, Jānim Tērvidam, Jānim
Jaunzemam, Kasparam Boteram un pārējiem, kuri palīdzēja
apdzēst aizdegušos automašīnu.
Zemīšu ģimene
2018. gada oktobris

Domē

TALSU NOVADA ZIŅAS

Domes sēdēs lemtais
30. augusta Talsu novada domes
sēdē tika skatīti 23 darba kārtības
jautājumi.
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.29 „Par pašvaldības līdzfinansējumu
privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam Talsu novadā”.
• Veikt grozījumus Talsu pirmsskolas
izglītības iestādes „Kastanītis” nolikumā.
• Apstiprināt nolikumu „Par Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem un to
piešķiršanas kārtību”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.30 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā”.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes
12.05.2016. lēmumā Nr.276 „Par pilnvarojumu sastādīt un parakstīt izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības”.
• Apstiprināt Talsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas nolikumu.
• Apstiprināt Daci Upleju par Talsu novada pašvaldības pansionāta „Lauciene”
direktori ar 2018. gada 17. septembri.
Finanšu jautājumi:
• Noteikt brīvpusdienas vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamiem un
pirmsskolas izglītības iestāžu sešgadīgajiem izglītojamajiem Talsu novadā.
• Piešķirt papildu finansējumu līdz
10 000 EUR Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolai evakuācijas kāpņu
izbūvei un Būvdarbu līgumā Nr.10 ar
SIA „Nejss” noteikto darbu pabeigšanai.
• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē
2 110 026 EUR līdzfinansējuma daļas
nodrošināšanai projekta „Transporta
infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā”
priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai.
Paredzēt aizņēmuma pamatsummas
atmaksu no 2019. gada 1. jūlija līdz
2029. gada 30. jūnijam. Aizņēmumu sadalot pa gadiem: 2018. gadā 202 935
EUR; 2019. gadā 1 907 091 EUR.
• Atbalstīt projekta „Sporta un izklaides laukuma izveide bērniem un pieaugušajiem Stendē” izmaksu pieaugumu
par 2229,97 EUR. Nodrošināt projekta
priekšfinansējumu 26 804,55 EUR, tai
skaitā pašvaldības līdzfinansējumu
5434,35 EUR.
• Piešķirt Ģibuļu pagasta pārvaldei
papildu finanšu līdzekļus pašvaldības

ceļa Rūsas–Pormaļi uzturēšanai. Finansējumu līdz 4000 EUR paredzēt no pašvaldības speciālā budžeta līdzekļiem –
autoceļa fonda rezerves fonda.
• Slēgt līgumu ar sporta biedrību „Talsu hokeja klubs” par ledus laukuma un
palīgtelpu nomu Kalna ielā 10a, Talsos,
no 2018. gada 1. septembra līdz 2020.
gada 31. decembrim par summu
100 000 EUR, sadalot pa gadiem:
2018. gadā 14 500 EUR; 2019. gadā
42 000 EUR; 2020. gadā 43 500 EUR.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Nodrošināt infrastruktūras uzlabošanas papildu pasākumu īstenošanu Talsu
Valsts ģimnāzijā, Talsu 2. vidusskolā, Talsu
pamatskolā, Sabiles pamatskolā.
Nekustamais īpašums:
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu Dižliepas iela 9, Valdemārpilī. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. Noteikt cenu – 10 350 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Krejotava” Ārlavas pagastā. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana
izsolē. Noteikt cenu – 8350 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošās 1168/1697 kopīpašuma domājamās daļas no nekustamā īpašuma „Pūpoli” Laidzē. Noteikt cenu – 2920 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.2, „Odiņi” Laidzes pagastā. Noteikt cenu – 2760 EUR.
Citi jautājumi:
• Apstiprināt Talsu novada vizuālās
identitātes elementu – logo.
• Neturpināt 2018. gada valsts budžeta finansēto valsts un pašvaldības
vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Talsu novada pašvaldības administratīvajā centrā, Kareivju ielā 7, Talsos.
Darba grupai izvērtēt tehnisko dokumentāciju un sagatavot plānoto laika
grafiku VPVKAC izveidei 2019. gadā.
6. septembra Talsu novada domes ārkārtas sēdē deputāti lēma
par vienu darba kārtības jautājumu:
• Iesniegt Emisijas kvotu izsolīšanas
instrumenta finansēto projektu atklātā
konkursā projekta pieteikumu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana

Talsu pilsētā ar viedajām pilsētvides
tehnoloģijām”. Atbalstīt projekta kopējās izmaksas 575 241,70 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas – 575 241,70
EUR, no kurām 402 669,19 EUR ir Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums, 172 572,51 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums, neattiecināmās
izmaksas – 0,00 EUR. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu 575 241,70
EUR, t.sk. pašvaldības līdzfinansējumu
projekta attiecināmo un neattiecināmo
izmaksu segšanai 172 572,51 EUR, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
13. septembra Talsu novada domes sēdē deputāti lēma par 23 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.31 „Grozījumi Talsu novada pašvaldības 2012. gada 14. jūnija saistošajos
noteikumos Nr.12 „Par materiālo palīdzību Talsu novada pašvaldībā””.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.32 „Grozījumi Talsu novada pašvaldības 2018. gada 28. jūnija saistošajos
noteikumos Nr.23 „Pabalsti bērnu izglītības procesa nodrošināšanai””.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.33 „Grozījums Talsu novada pašvaldības 2018. gada 14. jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par veselības aprūpes pabalstu Talsu novadā””.
• Apstiprināt Talsu sadarbības teritorijas
civilās aizsardzības komisijas nolikumu.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes Stipendiju piešķiršanas komisijā.
• Izveidot Talsu novada pašvaldības
komisiju lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā.
• Apstiprināt Talsu novada pašvaldības mantas iznomāšanas komisiju.
• Izveidot Talsu novada pedagoģiski
medicīnisko komisiju.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes 25.01.2018. lēmumā Nr. 11 „Par
sadarbības līgumu slēgšanu izglītībā
ar Rojas, Dundagas, Mērsraga novada
pašvaldību”.
• Pilnvarot Talsu novada sporta
skolas treneri Mārtiņu Ziediņu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā
„Latvijas Basketbola savienība”.

Datums
1. oktobris
1. oktobris
1. oktobris
4. oktobris
11. oktobris
15. oktobris
15. oktobris
15. oktobris

Sēdes nosaukums
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
Tautsaimniecības komitejas sēde
Finanšu komitejas sēde
Domes sēde
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
Tautsaimniecības komitejas sēde

Laiks
10.00
13.00
15.00
15.00
15.00
10.00
13.00
15.00

Talsi

Stende
Ģibuļi
Īve

16. oktobris

23. oktobris 30. oktobris

Ģ.Kalnbirze*

N.Tropiņš*

E.Zelderis, L.Pīlēģis,
I.Norenberga
N.Tropiņš
N.Tropiņš

D.Feldmane
G.Sebris
A.Astrātovs
O.Solovjovs
G.Zeberiņa
Ģ.Kalnbirze

Lube

25. oktobris
29. oktobris
29. oktobris
29. oktobris
1. novembris

15.00
10.00
13.00
15.00
15.00

Valdgale
Vandzene

N.Tropiņš*

E.Zelderis
I.Norenberga
L.Pīlēģis

Laidze

15.00

2018. gada oktobris

2. oktobris
9. oktobris
D.Karols*, I.Gluzda, N.Tropiņš*
I.Indriksone
E.Demiters

Valdemārpils

18. oktobris Finanšu komitejas sēde
Domes sēde
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
Tautsaimniecības komitejas sēde
Finanšu komitejas sēde

Marta Rake-Lasmane

Deputātu pieņemšanas oktobrī

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

Domes un komiteju sēdes oktobrī

• Deleģēt Talsu novada domes
priekšsēdētāja vietnieku Normundu
Tropiņu dalībai sadarbības sanāksmēs Nacionālā veselības dienesta
Kurzemes nodaļā.
Finanšu jautājumi:
• Piešķirt Sabiles aprūpes biedrībai
„Kalme” līdzfinansējumu projekta „Lai
piepildās sapņi” īstenošanai 5000 EUR.
• Piešķirt izņēmuma kārtā Sabiles aprūpes biedrībai „Kalme” papildu finansējumu projekta „Lai piepildās sapņi”
īstenošanai (jumta atjaunošana Talsu
novada pašvaldības nekustamajā īpašumā K. Barona ielā 6) 1506,21 EUR.
• Piešķirt līdzfinansējumu SIA „Talsu
namsaimnieks” daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai Parka ielā 2 Sabilē 2150 EUR.
• Piešķirt finansējumu biedrībai „Talsu hokeja klubs” 1960 EUR Jaunsardzes
hokeja komandas ledus treniņu izmaksu segšanai.
• Apstiprināt Talsu novada konkursa
„Dari Talsu novadam” vērtēšanas komisijas lēmumu, atbalstīt septiņus iesniegtos piedāvājumus, piešķirot finansējumu par kopējo summu 15 701,30 EUR.
• Palielināt SIA „Talsu ūdens” pamatkapitālu projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” īstenošanai.
• Noteikt siltumenerģijas pakalpojuma
maksu pansionāta „Lauciene” katlumājai.
• Ņemt vidēja termiņa aizņēmumu
Valsts kasē 547 098,02 EUR līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai projekta „Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti” līdzfinansēšanai.
• Piešķirt finansējumu Laidzes pagasta pārvaldei 5375,16 EUR: 4170 EUR
ārējo evakuācijas kāpņu remontdarbiem PII „Papardīte” īpašumā; 1205,16
EUR kāpņu pārbūvei bērnudārza pievedceļam īpašumā „Bērnudārzs”.
• Piešķirt finansējumu Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldei
849,42 EUR videonovērošanas sistēmas iegādei PII „Vīnodziņa” pagaidu
telpām Abavas ielā 5, Sabilē.
• Piešķirt finansējumu Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldei 10
636,54 EUR Sabiles tilta pār Abavu
Kuldīgas ielā remontdarbu veikšanai.

A.Spēks
D.Karols
A.Kalniņš
T.Kalniņa

E.Zelderis
I.Norenberga
L.Pīlēģis
D.Feldmane

Pieņemšanas notiek pilsētu un pagastu pārvaldēs 17.00–18.00
* Talsu novada pašvaldībā priekšsēdētāja un vietnieku pieņemšanas 17.00–19.00
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Aktuāli

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 deviņiem mēnešiem.
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.
„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.

PROTI un DARI!

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Talsu novada pašvaldības
projekts jauniešu motivēšanai

1. PIESAKIES

Ja Tu esi jaunietis, kurš:
• nemācās
• nestrādā vai neapgūst arodu
• neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā
(NVA) kā bezdarbnieks
Piesakies projektam, sazinoties ar Ingunu Kronbergu
tālr. 26155630, e-pasts: inguna.kronberga@talsi.lv

2. APGŪSTI PRASMES

Individuālajā programmā iekļauts:
•
•
•
•

mentora atbalsts
konsultācijas
nometnes, semināri
sporta, kultūras pasākumi

•
•
•
•

brīvprātīgais darbs
NVO aktivitātes
prakses uzņēmumā
sabiedriskās aktivitātes

3. KĻŪSTI AKTĪVS

Mācies

Dari

Pilates
Trešdienās 18.00 Talsu administratīvā centra lielajā zālē
Zumba
Ceturtdienās 18.00 Pastendes kultūras namā
Vingrošana grūtniecēm
9., 16., 23. oktobrī 10.00 Talsos, S. Vilkastes privātpraksē,
Lielajā ielā 35-2
Veselīgs dzīvesveids – veselīga uztura pagatavošanas
meistarklase
16. oktobrī 16.00 Pūņu BLPC
Sirds veselības diena
25. oktobrī 16.30 Lībagu BLPC Dīžstendē
Bezmaksas pasākumi

Izsoles
Talsu novada pašvaldība rīko izsoles nekustamajiem
īpašumiem:
→ Dižliepas iela 9, Valdemārpilī (kadastra Nr. 8837 005 0129) – divas
zemes vienības ar kopējo platību 0,2002 ha, būves ar kopējo platību 137,5 m²
(virpotava) un būves ar kopējo platību 517,9 m² (darbnīca). Sākumcena 10
350 EUR, solis – 200 EUR, drošības nauda 1035 EUR, dalības maksa 30 EUR.
Samaksa veicama viena gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 12. oktobrim 12.00. Izsole notiks 15.
oktobrī 14.00 Talsu administratīvā centra mazajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos.
→ „Krejotava” Ārlavas pagastā (kadastra Nr. 8837 001 0076) – zemes
vienība ar kopējo platību 0,28 ha, būve ar kopējo platību 492,2 m² (dzīvojamā
māja). Sākumcena 8350 EUR, solis – 150 EUR, drošības nauda 835 EUR, dalības maksa 30 EUR. Samaksa veicama viena gada laikā no pirkuma līguma
noslēgšanas dienas.
Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 12. oktobrim 12.00. Izsole notiks 15.
oktobrī 14.30. Izsole notiks Talsu administratīvā centra mazajā zālē, Kareivju
ielā 7, Talsos.
Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības
kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS „SEB banka” līdz 12. oktobrim 12.00.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.talsi.lv sadaļā Pašvaldība/ Izsoles
un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas
310. kabinetā, 1. korpusā darbdienās 8.00–12.00; 13.00–16.00.
Tālrunis uzziņām 27841840, 26514956.

Iedzīvotāji aicināti uz publisko
apspriešanu par ceļa pārbūvi Rīgas ielā
un Ķēniņkalna labiekārtošanu
Tiek rīkota projekta „Gājēju un velosipēdistu ceļa pārbūve un
ielas seguma virskārtas atjaunošana Rīgas ielā Talsu pilsētā”
būvniecības ieceres un Ķēniņkalna apkārtnes labiekārtošanas
publiskā apspriešana.
17. oktobrī 18.00 Talsu novada pašvaldības lielajā zālē, Kareivju
ielā 7 notiks būvniecības publiskās apspriešanas sanāksme (pamatojoties uz Talsu novada domes 2018. gada 15. maija lēmumu
Nr.187 (protokols N.10, 26.punkts) par tehniskās dokumentācijas
izstrādi „Gājēju un velosipēdistu ceļa pārbūve un ielas seguma
virskārtas atjaunošana Rīgas ielā Talsu pilsētā”.

Gūsti
panākumus

Projekta ieviesējs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Stratēģiskais partneris: Talsu novada pašvaldība
Projekta īstenošanas laiks: līdz 2018. gada 31. decembrim
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Veselības veicināšanas
pasākumi

Būvniecības ierosinātājs: Talsu novada pašvaldība
Reģ.Nr.: 90009113532
Juridiskā adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Projektētājs: SIA „MB-projekts”
Reģ.Nr.: 40103196966
Juridiskā adrese: Pārslas iela 3, Rīga, LV-1002

2018. gada oktobris

Der zināt

TALSU NOVADA ZIŅAS

Sports oktobrī
Kad? Cikos?
TALSOS

Pasākuma nosaukums

Norises vieta

Novada pensionāru un invalīdu zolītes spēle

Talsu sporta nams

3.10.

9.00

6.10.

10.00 Novada kausa izcīņa šaha ātrspēlē

6.10.

18.00 Florbols. Elvi līga: Talsi/Krauzers – Lekrings

10.10. 20.00

Izstādes oktobrī
Talsu sporta nams

Florbols. 2. līga: Talsu NSS/Zerorisk – Ķekavas
buldogi

Talsu Valsts
ģimnāzija

12.10. 20.00 Florbols. Elvi līga: Talsi/Krauzers – Ķekava
13.10. 10.00 Dambrete. Novada kausa izcīņas 2. posms

Talsu sporta nams

14.10. 10.00 Novuss. Talsu kauss vienspēlēs

Talsu sporta nams

14.10. 18.00

Florbols. 2. līga: Talsu NSS/Zerorisk –
FK Saulkalne

Talsu Valsts
ģimnāzija

20.10. 10.00 Novada kauss telpu futbolā

Talsu sporta halle

20.10. 10.00 Novada kausa izcīņa šaha ātrspēlē
24.10. 9.00

Novada pensionāru un invalīdu zolītes spēle

27.10. 10.00 Šahs + dambrete. Novada čempionāts

Talsu sporta nams

28.10. 10.00 Novuss. Seriāla kausa 1. posms vienspēlēs
31.10. 20.00 Florbols. 2. līga: Talsu NSS/Zerorisk – Kurši 2 Talsu Valsts ģimnāzija
LAUCIENES PAGASTĀ
11.10. 19.00 „Laucienes kausa” 3+1 2. posms volejbolā
12.10. 19.00 „Laucienes kausa” 1. posms zolītē
„Pļavmuižas kausa 2019” galda tenisā un
šautriņās 1. posms. Dalības maksa 2 eiro; pen19.10. 20.00
sionāriem, invalīdiem, studentiem 1 eiro, pamatskolēniem bez maksas
21.10. 10.00 „Laucienes kausa” 3+1 1. posms novusā
25.10. 19.00 „Laucienes kausa” 3+1 3. posms volejbolā
SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ
Pludiņmakšķerēšana. Talsu novada Latvijas
6.10. 9.00
simtgadei veltītās atklātās sacensības
ĢIBUĻU PAGASTĀ
„Ģibuļu pagasta meistarsacīkstes 2018” spē6.10. 11.00
ka divcīņā
„Ģibuļu pagasta meistarsacīkstes spiningoša20.10. 9.00
nā 2018”
„Ģibuļu kausa 2019” izcīņas zolītes spēlē 2.
21.10. 9.00
posms
STENDĒ
13.10. 11.00 Motokross Stendē
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
26.10.
Zolītes turnīra rudens posms (noslēgums)
VALDEMĀRPILĪ
Valdemārpils kausa izcīņa novusā un galda
20.10. 15.00
tenisā

Laucienes sporta
centrs
Pļavmuižas saieta
nams
Laucienes sporta
centrs
Abavas upe
Pastendes sporta
centrs „Akmeņkaļi”
Spāres Gulbja
ezers
Pastendes sporta
centrs „Akmeņkaļi”
Stendes mototrase
Ķūļciema BLPC
Valdemārpils BLPC

Sagatavoja: Andris Krišjānis

Talsu novada muzejā
• No 9.10. Talsu novada muzeja kolekcija „Adīti cimdi muzeja krājumā”
• Līdz 14.10. Ingemāras Treijas gleznu
izstāde „Renesanses modināšana”
• No 17.10. Starptautiska mākslas izstāde „Slepenais dubultnieks”
• Līdz 28.10. Sešu mākslinieču gleznu
izstāde „Paralēles”
Talsu tautas namā
• Līdz 8.10. Raita Vulfa gleznu izstāde
„Sarkanais vējš”
• No 12.10. Igo grafikas darbu izstāde

Lubes bibliotēkā
• „Pie Apvāršņa”
• 1.–14.10. A. Belam 80
• 15.–31.10. Ā. Alunānam 170
Lībagu bibliotēkā
• Fotogrāfiju izstāde „Latvija 100 gados” no A. Cimmermaņa personīgās
kolekcijas
• Rudens – mārtiņrožu un miķelīšu laiks
Lībagu BLPC
• Talsu novada muzeja izstāde „Sibīrija bērnu likteņos”

Talsu Galvenajā bibliotēkā
• L. Purmalei 70
• 1.–15.10. B. Bricei 60
• 15.–31.10. Veļu laiks
• 15.–31.10. K. Zālem 130
• 15.–31.10. Iepazīsim Dundagas novadu!
Abavas bibliotēkā
• Evita un Nauris Indriksoni „Krāsu
skaistums”
• A. Belam 80

Uguņu bibliotēkā
• U. Dumpim 75
Nogales bibliotēkā
• 1.–14.10. A. Belam 80
• 15.–31.10. E. Zālītei 120

Balgales bibliotēkā
• E. Zālītei 120
Laidzes bibliotēkā
• Laidze literatūras avotos
• Vecākie izdevumi Laidzes pagastā
• Aivas Lindenbergas fotogrāfiju izstāde „Puķu lauki un puķumīļi”
• Talsu Mākslas skolas audzēkņu dzejoļu grāmatiņu izstāde
• K. Zālem 130
• Grāmatas par rudens tematiku

Stendes bibliotēkā
• 1.–15.10. U. Dumpim 75
• 1.–15.10. A. Belam 80
• 15.–31.10. „Oda ķirbim”

Sabiles bērnu bibliotēkā
• „Spokojam – jokojam”
Sabiles bibliotēkā
• „Meža veltes tavai veselībai”
• A. Alunānam 170

Stendes bibliotēkas bērnu nodaļā
• K. Zālem 130
Spāres bibliotēkā
• Santas Neilandes rokdarbu izstāde
• Pašdarinātas rotas

Laucienes bibliotēkā
• A. Klintij 125
• U. Dumpim 75

Pastendes bibliotēkā
• Vecmeistaru – V. Purvīša, O. Skulmes, J. Rozentāla, A. Baumaņa, J. Federa – gleznu reprodukcijas

Laucienes kultūras namā
• No 5.10. Dziju mandalas, māksliniece Līga Mickēviča

Pastendes kultūras namā
• „Talsu pilsētas galvas” no Talsu novada muzeja fondiem
Turpinājums 12. lpp.

Lietvedība
Talsu novada Pieaugušo izglītības centrs piedāvā apmeklēt mācības
lietvedībā.
Mācību ilgums: 40 stundas, 2 mēneši, darba dienu vakaros
Maksa: 45 EUR /mēnesī
Tēmas: Sniegt zināšanas par lietvedības procesu. Iemācīt dokumentu
sastāvdaļu noformējumu, izvietojumu pārvaldes dokumentā. Iemācīt izstrādāt
un noformēt dokumentus gan pašrocīgi, gan izmantojot biroja
tehniku Sniegt iespēju apgūt dokumentu noformēšanas un
dokumentu glabāšanas organizācijas sistēmu.
Pieteikties: inga.sokolova@talsi.lv; tālr.26518464

Dzīvesziņas
Dzimtsarakstu nodaļā no 2018. gada 29. augusta līdz 20. septembrim
Reģistrēti 22 jaundzimušie – 14 meitenes un 8 zēni:
Roberts Baņģis
Elza Lorence
Māra Rudgale
Izabella Emīlija Birziņa
Emīlija Marcinkēviča
Amēlija Stikāne
Melisa Fārenhorste
Amanda Mazūre
Deniss Šaškins
Estere Renāte Freimane Marsels Miezavs
Patrīcija Vanaga
Lauma Jekuma
Roberts Pinķis-Finks
Kristiāna Vizuma
Reinis Kudreņickis
Letīcija Lea Priede
Vecāki rakstiski apliecinājuši savu piekrišanu bērna vārda un uzvārda publicēšanai

Laulību noslēguši 17 pāri
Miruši (atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai):
Talsi
Ilga Bērziņa
Ligita Veronika Zaķe
Anastasija Purava
Jūle Lida Blumbaha
Ivars Kārlis Stelps
Mudra Anna Kiršentāle
Ināra Plendišķe

2018. gada oktobris

Sabile
Arnolds Vicinskis
Stende
Juris Znotiņš
Abavas pagasts
Uģis Ziediņš
Ģibuļu pagasts
Irēna Reinberga
Ilga Felša

Kūļciema pagasts
Irma Šteinberga
Laidzes pagasts
Anna Mirdza Ešenvalde
Laucienes pagasts
Jeļena Siļčenko
Piltenes pagasts
Anna Kulačkovska
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TALSU NOVADA ZIŅAS

Kultūras pasākumi

Kinoteātra „Auseklis” repertuārs
Romantiska komēdija 2h

Homo novus
3.10. 18.00
4.10. 20.00

6.10. 13.00
7.10. 16.00

11.10. 20.00

Trīsdesmito gadu Rīga, mākslinieku aprindās bohēma sit augstu
vilni! Galvaspilsētā no laukiem ierodas jauns un nabadzīgs, taču
ambiciozs mākslinieks Juris Upenājs, lai iekarotu savu vietu
mākslas pasaulē. Jau pirmajā vakarā nokļūstot mākslinieku bohēmā un satiekot savu mīlestību, Jura pirmie soļi Rīgā izvēršas
par komisku, reizēm aizkustinošu pārpratumu virknējumu.
Zvaigzne ir dzimusi Drāma, romantika, muzikāla filma 2h 15
5.10. 20.30
6.10. 16.00

10.10. 18.00
13.10. 14.00

18.10. 20.30

Jozefs Haidns – Pirmais
koncerts klavierēm un
orķestrim

Pieredzējušais mūziķis Džeksons Meins satiek jauno dziedātāju
Eliju un iemīlas viņā. Elija vairs necer, ka spēs gūt panākumus kā
mūziķe, taču Džeksons pierunā viņu kāpt uz lielās skatuves. Lai
gan Elijas karjera strauji uzplaukst, abu personīgās attiecības samezglojas, jo Džeksons grimst arvien dziļāk atkarību purvā.

Volfgangs Amadejs
Mocarts –
Pirmais koncerts
klavierēm un orķestrim

Venoms
Šausmu filma, asa sižeta filma, zinātniskā fantastika 1h 52
5.10. 18.00
6.10. 19.00

10.10. 20.30
14.10. 16.00

18.10. 18.00

Ludvigs van Bēthovens –
Pirmā simfonija

Reportiera Edija Broka pētījumu lokā ir tēmas, uz ko valdība piever acis.
Veicot žurnālistisko izmeklēšanu, Broks nejauši nonāk kontaktā ar ārpuszemes simbiotu, kas pārņem viņa ķermeni. Savienojumā ar simbiotu
Broks iegūst superspējas un kļūst par fascinējošo antivaroni Venomu.
Animācija 1h 27

Lielā kaķu bēgšana
6.10.11.00
7.10. 12.00

13.10. 12.00
14.10. 11.00

Kaķis vārdā Deķītis laiski vada dienas lielpilsētas daudzstāvu nama
dzīvoklī kopā ar savu dēlēnu Klaiņu. Kādudien zinātkārais kaķēns
Klaiņa pamet mājas un dodas dēkainā ceļojumā uz teiksmaino
kaķu paradīzi. Zinot, ka plašajā pasaulē briesmas draud uz katra
stūra, Deķītis, spītējot bailēm, steidzas glābt savu dēlu.
Pirmais cilvēks uz Mēness
12.10. 20.00
13.10. 17.00

Drāma, vēsturiska, biogrāfija 2h 21

14.10. 13.00
19.10. 20.00

20.10. 15.00
21.10. 18.00

Filmas režisors Demiens Šazels (Oskaroto filmu "Whiplash", "La La
Land" režisors) piedāvā stāstu par Nīlu Ārmstrongu (Raiens
Goslings) un viņa ceļu līdz leģendārajam brīdim, kad 1969. gada 20.
jūlijā viņš kļuva par pirmo cilvēku pasaulē, kurš izkāpis uz Mēness.
Kristofers Robins
19.10. 18.00
20.10. 13.00
21.10. 14.00

Piedzīvojumu ģimenes filma, komēdija, 1h 44
24.10. 18.00
25.10. 16.00

27.10. 12.00
28.10. 15.00

Pieaugušā Kristofera Robina dzīvē valda ikdienas rutīna, kad visa
uzmanība tiek veltīta tikai darbam un ģimenei. Negaidītā sastapšanās ar savu veco draugu – lācēnu Vinniju Pūku, liek Kristoferam atgriezties savā neaizmirstamajā bērnībā - Septiņjūdžu Mežā.
Drāma, biogrāfija 1h 28

Tēvs nakts
26.10. 18.00

27.10. 16.00

1.11. 18.00

To, ka Žanis Lipke kļūs par varoni, nespēja iztēloties neviens. Pa
dienu viņš strādāja militārās aviācijas noliktavās, bet naktīs pārvadāja kontrabandu. Brīdī, kad nacisti sāka izrēķināties ar Rīgas iedzīvotājiem, viņš pieņēma lēmumu: burtiski vācu karavīru acu priekšā
drošībā tika nogādāti vairāk nekā piecdesmit cilvēku. Patvērumu
izglābtajiem Žanis iekārtoja pats savās mājās.

Biļešu iepriekšpārdošana „Biļešu servisa” tīklā un internetā www.bilesuserviss.lv
Kase atvērta 30 minūtes pirms katra seansa sākuma.
Biļešu cenas: pieaugušajiem – 3 EUR; bērniem, skolēniem, studentiem –
2 EUR; senioriem – 1,50 EUR; ģimenei (viens vai divi pieaugušie un viens vai
vairāki bērni līdz 12 gadu vecumam) – 1,50 EUR katram.
repertuāram sekojiet līdzi:

talsi.lv/kino-repertuars

KinoTalsiAuseklis

26424290

Balle senioriem
5. oktobrī 17.00 Talsu tautas namā Talsu novada sociālā dienesta
Dienas centrs rīko balli senioriem. Aicināti visi interesenti no visa Talsu
novada. Pieteikšanās Talsos, Lielajā ielā 27, Dienas centrā.
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12.00 Sabiles sidra namā
ĀBOLGROZS
Svētku sākums ar folkloras kopu
„Trejteka”

14.00
Sabiles sidra ražotnē
ĀBOLS RŪGST
Ekskursija Sabiles sidra ražotnē
un sidra degustācija. Ieeja 4 EUR

12.30–14.00
Sabiles sidra namā
ĀBOLAMPEĻI
Garākā ābolu virtene Sabilē,
ābolu ripināšana, ābols uz papīra, ābolvīriņi un ābolsieviņas,
ābolu čatnijs... vesels ābols, iekosts ābols, ābolserde

15.00
Kuldīgas ielā 1
ĀBOLTĒJA AR BUMBIERI
dziesmas kopā ar Ivetu un Vilni

13.00–14.30 „Sarade”, Rīgas ielā 34
ĀBOLEKSPERIMENTS
13.00–15.00 Kuldīgas ielā
ĀBOLDANČI
dejas kopā ar muzikantu Vili

16.00
Sabiles sidra namā
ĀBOLS BIZINĀS PA SABILI
orientēšanās skrējiens, pulcēšanās Sidra namā
17.00–22.00 Sabiles sidra namā
ĀBOLSIDRS
muzicē JÖran Steinhauer
Juris Kaukulis no „Dzelzs vilks”
ĀBOLMORSS
vakara čills, ieeja 4 eiro no 16.30
2018. gada oktobris

Kultūras pasākumi

TALSU NOVADA ZIŅAS

Kultūras pasākumi oktobrī
Kad? Cikos?

Kas?

Kur?

TALSOS
1.10.

14.00

2.10.

18.45

4.10.

18.00

10.10. 11.00

10.10. 18.00

11.10. 10.00
12.10. 16.00
12.10. 17.00
12.10. 18.00
12.10. 19.00
16.10. 14.00
17.09. 17.30
18.10. 19.00
24.10. 18.00

25.10.

19.00

Starptautiskā senioru diena – tikšanās ar
aktrisi Ditu Lūriņu. Ieeja: bez maksas
Jauna formāta humora šovs/izrāde „Labākā vecpuišu ballīte”. Ieeja: 13; 16; 18 EUR
Pieaugušo izglītības pasākumu cikls „Kuršiem pa pēdām” 1. „Senās svētvietas Talsu
novadā”. Tikšanās ar vēsturnieku, dabas
pētnieku Andri Grīnbergu. Ieeja: bez maksas
UNESCO nedēļa. Tikšanās ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja etnogrāfijas nodaļas apģērbu un tekstila kolekcijas galveno
glabātāju Initu Heinolu. Ieeja: bez maksas
Pieaugušo izglītības pasākumu cikls „Kuršiem pa pēdām” 2. „Pilskalnu meklējumi”.
Tikšanās ar senvēstures entuziasti, Kurzemes pilskalnu apceļotāju Laimu Landmani. Ieeja: bez maksas
Programmas „Mūsu mazā bibliotēka”
1. nodarbība
Saruna ar profesoru Anatoliju Danilānu
par veselīga dzīvesveida pamatiem
Grafikas darbu izstādes atklāšana un tikšanās ar autoru Igo. Ieeja: bez maksas
Muzikāli literārs pasākums „Dzīve BEZ sāpēm”, muzicē Milleru-Balandīnu ģimene
Igo un Aivara Hermaņa rudens koncerts.
Ieeja: 8; 10; 12; 15 EUR
Mana skolotāja vaļasprieks: tikšanās ar
Talsu Valsts ģimnāzijas sporta skolotāju
Singuru Zariņu
Starptautiskās mākslas izstādes „Slepenais
dubultnieks” atklāšana. Ieeja: bez maksas
Valmieras teātra viesizrāde „Nepabeigtās
kāzas”. Ieeja: 8; 10; 12 EUR
Pieaugušo izglītības pasākumu cikls „Kuršiem pa pēdām” 3. „Kuršu un lībiešu tērpa
komplektēšana”. Tikšanās ar Latviešu tautas tērpu skates dalībniekiem Mārci Sīli un
Lindu Dreiju. Ieeja: bez maksas
Vestarda Šimkus un Liepājas simfoniskā
orķestra koncerts. Ieeja: 15 EUR; pensionāriem, skolēniem, studentiem, uzrādot apliecību 10 EUR

30.10. 18.00 Dižojas Dundaga. Zeme pie divām jūrām
ĢIBUĻU PAGASTĀ
Mākslas studijas pieaugušajiem sezonas
4.10. 18.00
atklāšanas nodarbība
Sarīkojums senioriem „Rudens salātu pa11.10. 12.00
rāde”
12.10. 19.00 Folkloras vakars „Spēlēju, dancoju!”
17.10. 15.00 „Saules ogas ballīte” – gandrīz viss par ķirbjiem
27.10. 18.00 Leģendu nakts
28.10. 16.00 Komēdija „Sauc, es nākšu”. Biļetes: 5, 7, 9 EUR

Talsu tautas namā
Talsu tautas namā
Talsu novada muzejā

Talsu novada muzejā

Talsu novada muzejā
Talsu bērnu bibliotēkā
Kinoteātra „Auseklis”
zālē
Talsu tautas namā
Talsu Galvenajā
bibliotēkā
Talsu tautas namā
Talsu bērnu bibliotēkā
Talsu novada muzejā
Talsu tautas namā

Talsu novada muzejā

Talsu tautas namā
Talsu Galvenajā
bibliotēkā
Ģibuļu pagasta
BLPJAC
Pastendes kultūras
namā
Radošajā terasē
Spāres muižā
Spāres muižā
Pastendes kultūras
namā

ĪVES PAGASTĀ
Lasītāju klubā saruna par Elīnas Zālītes
daiļradi
27.10. 20.00 Kolhoznieku balle. Ieeja: 2 EUR
18.10. 14.00

Īves bibliotēkā
Tiņģeres pilī

ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
Kolhoznieku balle „Jautrie zēni”. Galdiņu
13.10. 21.00
Ķūļciema BLPC
rezervēt līdz 8. oktobrim, tālr. 27831760
LAIDZES PAGASTĀ
Grāmatu lasītāju klubiņa atklāšana kopā
16.10. 18.00 ar Zigurdu Kalmani, Maiju Laukmani un Laidzes bibliotēkā
Andri Kalniņu
Spoku un raganu kratiņš (jo šajā naktī tu
31.10. 18.00 vari kratīties no bailēm, no smiekliem un
Laidzes BLPC
pat dejā) pils dārzā, spēlēs DJ Mārcis
LAUCIENES PAGASTĀ
Senioru dienas radošā pēcpusdiena kopā
Laucienes
1.10. 13.00
ar Zani Ziemeli „Acu un vēdera priekam”
kultūras namā
6.10. 11.00 Pļavu muižas atvērto durvju diena
Pļavu bibliotēkā
Amatierteātra „Pļavas” jubilejas vakars „P
Pļavmuižas
13.10. 19.00
faktors”. Ieeja: 2 EUR
saieta namā
Nodarbība „Sievietes reproduktīvās sistēmas dziedināšana” vada enerģētisko kus- Laucienes brīvā laika
22.10. 10.00
tību prakšu zinātāja Evita Eglīte Pieteikša- pavadīšanas centrā
nās: 22483266, dalības maksa 15 EUR
LĪBAGU PAGASTĀ
Grāmatu draugu tikšanās, sarunas par Ē.
3.10. 9.00
Lībagu skolā
Hānbergu

2018. gada oktobris

8 . –
Tikšanās ar amatiermākslas kolektīviem
18.00
Lībagu BLPC
9.10.
„Durvis plaši atvērtas”
Dižošanās ar rudens veltēm burciņās jeb
18.10. 13.00
Lībagu tautas namā
Augstā pavārmāksla „Rudentiņu godā cēlu”
Lībagu bibliotēkas senioru kluba „Sarma”
25.10. 13.30
Lībagu bibliotēkā
pasākums „Māka būt veselam”
LUBES PAGASTĀ
9.10.

14.00 Lasītāju klubā sarunas par U. Dumpi

Lubes bibliotēkā

23.10. 14.00 Rokdarbnieču pulciņa tikšanās
SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ
12.00 „Āboldiena Sabilē”. Programmu skat. 11. lpp.
6.10.

Sabiles pilsētā

17.00 Jorans Šteinhauers
Sabiles sidra namā
18.00 Juris Kaukulis „Dzelzs vilks”
Rīgas ielā 11
19.00 Vakara čillsss…
Ieeja: 4 EUR
Sabiles kultūras nama pašdarbnieku, at20.10. 15.00 balstītāju un palīgu sezonas atklāšanas Abavas tautas namā
pasākums „Launags pie Muižkunga”
Romu kultūras festivāls „Urdenoro”
Piekalnītē aiz Sabiles
27.10 17.00
… vakara krēslā pie čigānu pavarda…
kultūras nama
Spokains pasākums ar spoku stāstiem un
Sabiles bērnu
31.10. 11.00
uzkodām „Zosāda”
bibliotēkā
STENDĒ
11.10. 19.00 Latviešu kinokomēdija „Blēži”. Ieeja: 2 EUR Stendes tautas namā
17.10. 16.00 Radošā darbnīca „Rudens lapu zelts”
Tematisks pasākums „Mana mazā biblio18.10. 12.30
tēka”
25.10. 17.00 Dāmu klubiņa „Efeja” tikšanās, tēma – Turcija

Stendes bibliotēkā
Stendes bibliotēkas
bērnu nodaļā
Stendes bibliotēkā

STRAZDES PAGASTĀ
„Vakarēšana muižā jeb vakars ar ēšanu –
12.10. 18.00
tuvojas Mārtiņdiena”
Tematisks atpūtas pasākums – karnevāls
19.10. 21.00
„Raganas salido 2019’”. Ieeja: 3EUR
26.10. 17.00 Radošās darbnīcas „Rudentiņš bagāts vīrs”

Strazdes BLPC
Strazdes bibliotēkā

VALDGALES PAGASTĀ
6.10

9.00

Makšķerēšanas meistarklase „Rīts ar āķi”

Lielsalās

15.10 15.00 Multiplikāciju filmu pēcpusdiena. Ieeja: 1 EUR
Valdgales tautas
Seniora klubiņa „Mārtiņroze” jubilejas panamā
27.10 13.00
sākums „Starp rudens krāsotām lapām”
VALDEMĀRPILĪ
Rudens tirgus Sasmakā. Aicinām pieteik13.10. 10.00
Bibliotēkas laukumā
ties tirgotājus, tālr. 29456410
Sabiles amatierteātra izrāde Ā. Alunāns „Mu13.10. 11.00
Bibliotēkas laukumā
cenieks un Muceniece”. Ieeja: bez maksas
VANDZENES PAGASTĀ
Fotoizstādes „Mēs Jums – no mums 2018”
26.10. 13.00
atklāšana
Vandzenes
tautas namā
Teatralizēta balle „Kolhoznieks” ar grupu
27.10. 20.00
„Kreicburgas ziķeri”. Ieeja: 6 EUR
VIRBU PAGASTĀ
Dziesmu draugu radošā satikšanās, vadī2.10. 18.30
tāja Dace Zvirbule
Aicinām pulkā visus, kam tuvi dažādi rok2.10. 18.00
darbi, vadītāja Diāna Dzelzkalēja
Amatierteātra pirmā tikšanās,
4.10. 18.30
Virbu kultūras namā
režisore Solvita Grišāne
12.10. 19.00 Latviešu kinokomēdija „Blēži”. Ieeja: 2 EUR
Radošā darbnīca „Diegu pinumu mandalas”, vadītāja Diāna Dzelzkalēja
31.10. 16.30 Helovīnu karnevāls bērniem
30.10. 18.00

Sagatavoja: Sanita Arciševska

Izstādes oktobrī
Turpinājums no 10. lpp.
Pastendes kultūras namā
• No 4.10.Pļavmuižas rokdarbu pulciņa „Pīne” darbi „Nariņmuižas raksti”
• No 8.10. „Latvijas saulei” no Talsu
novada muzeja fondiem
Pļavmuižas saieta namā
• Metālmākslinieka Miervalža Zibens
darbu kolekcija
• „Liktenslietas”
• Talsu novada muzeja izstāde „Vilkmuižas ezera senkapi”
Īves bibliotēkā
• 1.–11.10. A. Belam 80

• 11.–19.10. Ā. Alunānam 170
Valdemārpils bibliotēkā
• 1.–15.10. „Tev svētki, skolotāj!”
• U. Dumpim 75
• Valdemārpils rokdarbu pulciņa „Pīnīte” izstāde „Simts grāmatzīmes
Latvijai”
• Valdemārpils mūzikas un mākslas
skolas izstāde „Lauku sēta”
• „Profesiju pasaulē”
Valdgales bibliotēkā
• 1.–18.10. U. Dumpim 75
• 15.–31.10. K. Zālem 130
Sagatavoja: Sanita Arciševska
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