TALSU
NOVADA
ZIŅAS

Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums Nr. 11
2018. gada novembris

„Jābūt lepniem par to, kādā valstī dzīvojam,
jo Latvija nav mums vienkārši tāpat par velti iedota”
18. novembrī svinēsim Latvijas simto dzimšanas dienu.
Kādi citi, ar saknēm šajā zemē, atzīmēs devīto, 32. un 77. dzīves gadu. Kas valsts mērogā varbūt ir viens elpas vilciens, tas
cilvēka dzīvē ir nozīmīgs laika nogrieznis, jo citu dienu nebūs.
Cik dažādi esam mēs, tik dažāda ir arī mūsu valsts.
Kā tas ir, būt dzimušam vienā dienā ar mūsu valsti, jautājām Talsu novadniekiem – 18. novembra jubilāriem.
BĒRNĪBA
Karmena un Olivers, Talsu sākumskolas 3. klases skolēni, ir Ilonas un
Kristapa Kiršentālu dvīnīši.
Olivers spēlē futbolu, bet Karmena
– vijoli, abi dejo tautas dejas. Agrāk
Karmenai patika mākslas vingrošana,
bet tagad tai vairs nav laika, citādi
ietu atkal. „Jā, ja tur nebūtu jāmāk
špagats,” Karmena piebilst. Viņa, kad
izaugs liela, grib kļūt par frizieri, bet
Olivers – par celtnieku.
Dzimuši un auguši kopā, tomēr tik
dažādi – to var attiecināt arī uz Karmenu un Oliveru. Nav ne vienādas
asins grupas, ne vienādas acu krāsas.
Lai arī brālis piedzimis mazāks, tagad
viņš māsu krietni apsteidzis augumā.
Savukārt divcīņās nereti uzvar tieši
Karmena: uzlec Oliveram mugurā,
apķer ar rokām un kājām, līdz puika
var tikai nekustīgi stāvēt.
„Tas bija agrs 18. novembra rīts,
ap 3.00 izbraucām uz slimnīcu Bulduros. Ceļā pie Tukuma mūs apstādināja policija, braucu aptuveni ar
ātrumu 120 kilometri stundā.
Skaidroju, ka sievai ūdeņi nogāja,
jātiek uz slimnīcu. Policisti uzspīdināja gaismu uz vēdera un teica, lai
droši braucam,” atminas tētis Kristaps. „Valsts jubileja ir nozīmīga,
bet man šis ir vēl svarīgāks datums,” viņš piebilst.
Karmena un Olivers dzimšanas dienu sagaida dažādi – citreiz draugu, citreiz ģimenes lokā. Vienmēr ir kūkas –
nereti meduskūka, kas visiem iet pie
sirds. „Šogad noteikti būs pavlovas, jo
mamma Ilona tās tagad bieži cep.
Omei ir vistas, olas ātri jāpatērē,” pasmaida Kristaps.
Svētku uguņošanu Kiršentāli apmeklē jau no dvīnīšu pirmā gada jubilejas, ne tad, ne tagad tās troksnis
netraucē. Latvijas simtgade, ģimenesprāt, pārvērsta lielā zīmolā, bet
patiesās svētku izjūtas gaida tieši 18.
novembrī. Tās nāks kopsolī ar būšanu draugu un radu lokā, gardām kūkām un mirdzošām puķēm debesu
jumā.
„Latvijā, Talsos ir mājas, tur, kur ir
ģimene,” Karmena un Olivers ir vienisprātis.
Ko novēlat Latvijai dzimšanas dienā? Olivers: „Daudz dāvanu, labi
daudz māju.” Karmena: „Lai pa šo laiku Latvijā cilvēki pavairotos!” Olivers:
„Kam tev to vajag?” Karmena: „Lai tev
būtu kam celt mājas!”

JAUNĪBA
Renāte Hodjačika ir pastendniece,
šobrīd Ķīpsalas peldbaseina Informācijas daļas vadītāja un atbild arī par mārketingu. Ilgus gadus dejojusi tautiskās
dejas, bet tagad regulāri apmeklē jaunākās teātra izrādes.
Oktobra beigās Renāte atzīmē vārdadienu, un laiks no tās līdz dzimšanas dienai 18. novembrī viņai vienmēr
ir īpašs. Lāčplēša diena, karogi, sarkanbaltsarkanās lentītes pie apģērba,
iedegtas sveces, Latvijas Republikas
proklamēšanas diena – tas rada sevišķu pacilātību un patriotismu.
„To, ka tie ir Latvijas svētki, līdz sirds
dziļumiem izjūtu pēdējos desmit gadus. Tagad publiski daudz vairāk runā
par to, ko šī diena nozīmē, ka tā ir mūsu
valsts brīvība un demokrātija, par to,
kādā valstī dzīvojam un ka tā nav tikai
uguņošana un karodziņš pie krūtīm.
Par to aizdomājamies jau augstākā nozīmē,” piedzīvoto atklāj Renāte.
Viņas dzimšanas diena allaž ir bijusi
īpaša. Piedaloties svētku koncertos,
vienmēr vilkts tautastērps, šo brīdi padarot jēgpilnāku.
„Esmu piedzimusi 20.50, bet Rīgā
vienmēr uguņošana ir 21.00. Pēdējos
gados 20.50 vienmēr nopūšu svecītes
uz kūkas, ievēlos vēlēšanos, vienmēr
piezvana vecāki, ja viņi nav blakus.”
Renātes Latvija ir bērnības atmiņas.
Pavadītās vasaras pie jūras, Baltijas jūras smarža. Tas ir brīdis, kad tiek vilkts
tautastērps – un laiks ar to mugurā. Tie
ir Dziesmu un deju svētki. „Dziesmu un
deju svētku nedēļā daudzi teica, ka tā
bija ideālā Latvija – visi bija smaidīgi un
pozitīvi, netika teikts neviens slikts vārds.
Uz to būtu jātiecas, jābūt tolerantākiem
un iecietīgākiem,” uzsver Renāte.
Pēdējos gados savas dzimšanas
dienas jaunā sieviete sagaidījusi ārpus
Latvijas, bet šogad viņas iekšējā izjūta
liecina, ka vēlas svētkus sagaidīt Latvijā un Talsos.
„18. novembrī būšu Talsos. Tā īpašā simtgades izjūta man radās jau
Dziesmu un deju svētkos. Kulminācija
noteikti būs Talsos, gaidu skaisto salūtu starp pakalniem. To vēlos piedzīvot
tieši simtgadē – nebūt nekur citur, bet
tieši Talsos.”
Ko novēlat Latvijai dzimšanas dienā? „Es gribētu, lai pēc iespējas vairāk
iedzīvotāju, kuri Latvijā dzīvo un kuri
šeit vairs nedzīvo, saprastu, ka valsts
nav mistisks veidojums, bet gan mēs
paši. Ir svarīgi, kā runājam par mūsu
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Latviju, ko šeit darām. Vēlos, lai cilvēki
apjauš piederību Latvijai. Man šķiet, jābūt lepniem par to, kādā valstī dzīvojam, jo Latvija nav mums vienkārši tāpat par velti iedota.”
BRIEDUMS
Alfreds Brunavs no Abavas pagasta
„Strautiņiem” vēl atminas kara beigas.
Kā pa miglu redz lidojošas lidmašīnas
un bēgļus, kas dzīvojuši turpat blakus.
Viņš nav optimists un nav sajūsmā par
tagadējo Latviju. „Jau pašā sākumā visu
salaida grīstē ar privatizāciju. Ko darīs,
kad visu likvidē? No kā mēs iztiksim, no
zila gaisa, vai? Viss tika noslaucīts kā nederīgs,” Alfreds ir skarbs. Iemeslu, kāpēc
nemācējām veiksmīgi izmantot brīvību,
viņš saskata cilvēka nemainīgajā dabā –
vājībās un mantrausībā.
„Vienmēr pirmā vietā liku darbu.
Nebiju uz barikādēm, jo cūku fermā
bija jānodrošina ēdināšana. Un neviens arī neaicināja, jo lopi bija jāpaēdina – tas bija 1. vietā. Ja kāds būtu
gribējis, tad pusi Rīgas būtu noslaucījis, ko mēs varētu izdarīt ar plikajām
dvēselēm? Cilvēku masas atstāja iespaidu. Neviens tādu asins izliešanu
negribēja,” saka Alfreds.
Arī tagad Brunava kungam darba
tikums nav svešs. „Strautiņos” joprojām ganās govis, kūtī mīt cūkas, ir vistas un tītari, dārzs, kur izaudzē vajadzīgo. Kartupeļu raža bijusi tik liela, ka
pietiktu Laucienes pansionātam. „Iztiekam paši ar savu produkciju, ir
piens, krējums, sviests, biezpiens, tikai

nevajag būt slinkiem. No sākuma ir
grūti, bet, kad iekustina to organismu,
tad ir labi. Ja spēks ir, tad laukos dzīvot
ir labi. Pilsētā uz akmeņiem slims var
palikt. Te aiziet līdz mežmalai, gūst
enerģiju un ne ar vienu nekas nav jādala. Tad nogurums ņem virsroku un
jāskatās, lai var atkložāt līdz mājām.”
Alfreds zina, ka Abavas pagasts ir
palicis tukšs, kādu kājāmgājēju, ar ko
pārmīt vārdu, tikpat kā nav. Cik ar mašīnām cauri ciemam izbrauc, tik ir. Vecie sētā pagrozās, un viss.
„Cilvēkus izlaiž ar dažādiem pabalstiem. Ārzemēs mūsējie tāpat sitās ar
melnām mutēm. Kas ir pāris cilvēku
izsišanās uz to daudzo tūkstošu aizbraukušo fona?” viņš retoriski pārvaicā. Vai Latvijas simtgadi sagaidīsim labākā Latvijā? „Nezin vēl, tas ir
jautājums! Ko līdz skaļie saukļi, ja tam
apakšā nav darba? Tikai kašķojas!”
Dzimšanas dienas Alfreda ģimenē
svinētas vienmēr. Agrāk jubilejas reizēs sanākuši visi tuvie, ap 40 cilvēkiem
bijis. Vēl tagad Alfreds atminas 50
gadu dzimšanas dienu, kas svinēta
Kurzemes Šveicē ar dzīvo mūziku un
jautrību līdz rīta gaismai.
Uz uguņošanu būts vienu reizi, cik
pa gabalu paskatījušies, pašam Alfredam burzma pie sirds neiet. Vai brauks
šogad, to nezina, bet kūka gan būs. No
pašu vistu oliņām cepta. Izvēlīgs Alfreda kungs nav, ko sieviņa izcep, to ēd.
Ko novēlat Latvijai dzimšanas dienā? „Tādu saprātīgu valdību, kas nebūtu uzpērkama un nedancotu pēc
citu mūzikas, bet pēc savējās!”
Inita Fedko
Foto: Marta Rake-Lasmane
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„Esam gatavi sargāt sevi,
savu novadu un valsti”

Viens no pirmās Latvijas
brīvvalsts valstsvīriem un tās
nozīmīgākajiem
vadītājiem
Kārlis Ulmanis 1938. gada 18.
novembrī uzrunā tautai teica:
„Mēs sakām, ka pilnīga dzīve
nozīmē arī atzīt to, ka dzīve ir
cīņa, un tikai ar darbu un neatlaidību, drosmi un enerģiju uz
priekšu tiek tiklab katrs cilvēks,
kā arī veselas tautas. Cita ceļa
nav, kas ved pie brīvības, drošības un labklājības.”
Šis ir Brīvības mēnesis un
tajā ienākam ar savu sirds brīvību. Tas ir svētku laiks, ko pieminam katrs: gan tie, kuri vēl
atceras novembra svētkus
pirms Otrā pasaules kara, gan
tie, kuri tos pieminēja savās
sirdīs Padomju Savienības laikā, gan arī tie, kuriem ir bijusi
laime šos svētkus un patriotu
mēnesi piedzīvot brīvībā, šodienas Latvijā – jau vairāk nekā
ceturtdaļgadsimta
Latvijas
valstiskuma un neatkarības
gados.
Es raugos novembrī kā
mantojuma mēnesī. Mana
Latvija ir svinējusi karavīru, brīvības cīnītāju un valstsvīru un
nācijas veidotāju goda mēnesi, svinējusi ar lepnumu, svinējusi pieņemot, iebilstot, protestējot, dziedot un slavinot,
runājot caur puķēm, dejojot,
klusējot un, lai kādos laikos tas
notiktu, tā vienmēr ir pieminēta – tā ir mūsu Latvija. Mana
Latvija ir novembra sniegā noņēmusi cepuri, godinot to valsti un tās darītājus, kuri ar
savu pienesumu un stāstu bijuši Latvijas brīvības dzimšanas brīdī un sargājuši to no
svešām varām.
Kā mēs sargājam savu valsti? Vai šajās dienās esam vairāk vārdu cīņu meistari vai arī
būtu gatavi doties palīgā, savu
zemi sargājot?

Mūsu valsts ir mūsu spogulis un nevar cerēt, ka tā tuvosies pilnībai, ja paši spersim
soli atpakaļ. Ja paši ceļa pretējo virzienu dēļ pazaudēsim
vēlmi aktīvi darboties, neatlaidību, drosmi un enerģiju. Darbošanās, neatlaidība, drosme
un enerģija – tikai četras iezīmes, kas var vainagoties ar
brīvību, drošību un labklājību.
Viena no tradīcijām, ko izkopju savā dzīvē, ir komandas
darbs. Visbiežāk kopā būt izdodas, darot kopīgu darbu,
nereti tieši, stādot kokus. Tas
ir viens no darbiem, kas man
dod garīgu spēku lūkoties acīs
cilvēkiem, kuri ikdienā noniecina mūsu valsts vērtības. Ieskatoties sejā meliem un klausoties neīstus vārdus, es domāju
par to, kā tepat netālu plešas
un zaļo jaunaudzes. Rimti un
klusi, bez lieka skaļuma un
neko nedodošas ārišķības.
Arī novembra cīņu uzvarētājiem un valsts veidotājiem ir
nācies lūkoties sejā liekuļiem
un melu politikāņiem. Vēl ir
dzīva leģenda, kas vēsta, ka
nākamais brīvvalsts iekšlietu
ministrs Miķelis Valters jau
gandrīz izklīdušos un strīdos
nomāktos valsts dibinātājus
esot apturējis un atgādinājis,
ka iespēja, lai valsts tiktu pašnoteikta un dibināta, ir vienreizēja. Pēc šīs runas tad arī visi
pārējie parakstījušies par
18. novembra Republiku.
Latvija var. Es ticu. Neskatoties uz to, ka mūsu vidū mierā
ļaujam dzīvot kangariem, mēs
esam stipri. Esam gatavi sargāt sevi, savu novadu un savu
valsti.
Dievs, svētī Latviju!
Dainis Karols,
Talsu novada domes
priekšsēdētājs

Konceptuāli atbalsta jauna
bērnudārza būvniecību Vandzenē
Talsu novada dome, plānojot pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) tīkla sakārtošanu, pieņēmusi lēmumu atbalstīt
jauna bērnudārza būvniecību Vandzenē.
2015. gadā tika sākta Eiropas Savienības
finansējuma piesaiste Vandzenes PII „Zīlīte” atjaunošanai, vēlāk tika izvērtēts
nepieciešamos uzlabojumus īstenot par
novada budžeta līdzekļiem. Tomēr speciālisti secināja – uzbūvēt jaunu bērnudārzu, iespējams, būtu finansiāli un ekonomiski izdevīgāk, nekā ieguldīt naudu
pašreizējās ēkas atjaunošanā.
Izvērtējot sagatavoto tehnisko dokumentāciju esošās bērnudārza ēkas atjaunošanai, kā arī prognozētās iekštelpu atjaunošanas izmaksas, tika konstatēts, ka
nepieciešamajiem darbiem ir vajadzīgi
lieli ieguldījumi – vismaz 1,5 miljonu eiro
apmērā. Tā kā PII „Zīlīte” atrodas privātīpašumā 0,53 hektāru lielā teritorijā, tad
šobrīd varētu sakārtot tikai ēku, bet nebūtu iespējams labiekārtot bērnudārza āra
teritoriju. Līdz ar to netiktu pilnībā sasniegts paredzētais mērķis – nodrošināt
bērniem modernus un drošus apstākļus,
jo ir vajadzīgs labiekārtot gan tehniski, gan
morāli novecojušo rotaļu laukumu, nodrošināt drošu piekļuvi un izbūvēt apgaismotu auto stāvlaukumu. Šiem darbiem

būtu nepieciešams papildu finansējums,
ko varētu ieguldīt tikai tad, ja īpašums nonāktu pašvaldības rīcībā.
Pašreizējās ēkas atjaunošanu ietekmē
arī Ministru kabineta noteiktās higiēnas
prasības, kas stāsies spēkā 2020. gada
1. janvārī. Tās paredz, ka esošajās bērnudārza telpās varēs uzņemt mazāk bērnus
nekā šobrīd – ne vairāk kā 69, taču šī iespēja nepieciešama no 76 līdz 80 bērniem.
Izvērtējot apstākļus, tika apzināta jauna
bērnudārza būvniecība, ko varētu izbūvēt
uz pašvaldībai piederoša zemes gabala ar
atbilstošu ēkas plānojumu un iespēju uzņemt nepieciešamo bērnu skaitu.
Talsu novada domes deputāti nolēma
konceptuāli atbalstīt jaunas ēkas būvniecību Vandzenes pagastā pašvaldībai piederošajā īpašumā „Pagastmāja”. Darba grupai ir uzdots uzsākt projektēšanas
uzdevuma izstrādi un veikt esošu pirmsskolas izglītības iestāžu būvprojektu izvērtēšanu atbilstoši „Zīlītes” funkcijām. Ir noteikts, ka darba grupai līdz 2018. gada
17. decembrim jāsagatavo ziņojums par
izvērtētajiem būvprojektiem ar aptuvenām
būvniecības izmaksām un to atbilstību PII
„Zīlīte” darbam.
Inita Fedko

Piešķir stipendiju
radiologam – diagnostam
11. oktobra Talsu novada domes
sēdē tika atbalstīta ārstniecības speciālista stipendijas piešķiršana no 2018.
līdz 2020. gadam. Šai iespējai pieteicās
viens pretendents – radiologs – diagnosts.
Uz pašvaldības ārstniecības speciālista
stipendiju šogad pieteicās viena pretendente – Anda Pramalte, kura apgūst radiologa – diagnosta specialitāti. Viņa jau
šobrīd strādā SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Talsu filiālē, bet pēc stipendijas piešķiršanas tiks parakstīts trīspusējs līgums, iekļaujot arī Talsu novada
pašvaldību.
Talsu novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Normunds Tropiņš informēja, ka
ir izvērtēti visi iesniegtie dokumenti, un ir
atzīts, ka pretendente atbilst nolikuma
prasībām. Piešķirtā stipendija garantēs,
ka jaunā speciāliste pēc studiju beigām
vismaz trīs gadus strādās slimnīcas Talsu
filiālē.
„Sastādot nākamā gada budžetu, varētu būt priekšlikumi par izmaiņām iespējamo stipendiātu sarakstā. Veiksim pārrunas ar Izglītības pārvaldi, uzsverot tieši
vajadzību pēc pedagoģijas speciālistiem.
Apbraukājot novadu, ir skaidrs, ka mums
trūkst pedagogu,” sacīja N. Tropiņš.
Jau 2015. gadā Talsu novada dome ap-
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stiprinājusi saistošos noteikumus „Par
Talsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu”. Tie paredz divu pašvaldības stipendiju piešķiršanu: studenta stipendiju
– tiek piešķirta Talsu novadā deklarētam
studentam Latvijas valsts akreditētas bakalaura studiju programmas vai profesionālās augstākās izglītības programmas
iegūšanai; ārstniecības speciālista stipendiju – tiek piešķirta studentam, sākot no 4.
kursa, kurš apgūst Latvijas valsts akreditētu profesionālo izglītības programmu medicīnā vai ārstam-rezidentam, kurš ir darba tiesiskajās attiecībās ar izglītības
programmu īstenojošu ārstniecības iestādi specialitātes iegūšanai saskaņā ar Latvijas valsts akreditētu profesionālo rezidentūras izglītības programmu medicīnā.
Katru gadu pašvaldība, sadarbojoties
ar SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Talsu filiāli, nosaka atsevišķu specialitāšu veidus, vadoties pēc trūkstošo speciālistu statistikas, kas ir prioritāri, lemjot
par stipendiju piešķiršanu.
2016. gadā stipendijām kopumā pieteicās trīs topošie mediķi, 2017. gadā – arī
trīs, divas topošās mediķes un viena topošā pedagoģe.
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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„Brīnumiņš” turpinās
palīdzēt nu jau ar lielāku
stabilitātes garantu
Ģimeņu un bērnu attīstības
centrs „Brīnumiņš” jau vairākus gadus ir nozīmīgs sociālā atbalsta pakalpojumu nodrošinātājs Talsu novadā. Šogad Talsu novada dome ir
noslēgusi trīs gadu līgumu ar centru, lai nodrošinātu lielāku stabilitāti ne tikai pakalpojumu sniedzējam,
bet arī saņēmējiem, kā arī ir palielināts finansējuma apjoms pakalpojumiem.
Līdz šim ar centru „Brīnumiņš” līgums par pakalpojumu sniegšanu tika
slēgts uz gadu par aptuveni 58 000
eiro. Šogad tas ir noslēgts uz trīs gadu
periodu, palielinot finansējuma apjomu līdz 91 650 eiro gadā. Lai arī finansējums ir piešķirts 47 bērnu terapijai
(33 bērniem ar invaliditāti un 14 bērniem ar prognozējamu invaliditāti), tomēr centra vadītāja Agnese Kviese uzsver – ar palielināto finansējumu varēs
palīdzēt vairāk bērniņiem. „Brīnumiņā”
šobrīd ir iespējams saņemt Montesori,
mūzikas, psihologa, fizioterapeita, ergoterapeita un „Canis” nodarbību terapiju. Centra speciālisti turpina pašizglītošanos un esošajā apjomā spēj
nodrošināt visus nepieciešamos pakalpojumus.
„Noslēgtais trīs gadu sadarbības līgums ir nozīmīgs drošības garants un
stabilitāte katram centra darbiniekam. Ir liels gandarījums, ka varēsim
vēl vairāk bērniem nodrošināt īpašās
nodarbības un pakalpojumus. Iespēju
robežāsmēģināsim palīdzēt visiem –
domāsim un plānosim, kā to realizēt,”
sacīja A. Kviese. Būtisks ieguvums, palielinoties finansējumam, būs iespēja
visiem ratiņkrēslā esošajiem bērniņiem nodrošināt fizioterapiju. Līdz
šim tā bija pieejama tiem, kuriem fizioterapija ir vajadzīga dzīvības uzturēšanas funkciju nodrošināšanai.
„Ir ļoti smagi gadījumi, kad bērniņam fizioterapija nepieciešama katru
dienu. Ja bērns ikdienu pavada ratiņos, tad fizioterapija reizi nedēļā ir minimālā programma,” paskaidroja centra vadītāja.
„Canis” terapijas nodarbības centrā
ir jaunums, kas aizsākās pēc Talsu pilsētas svētkos saziedotajiem līdzekļiem. Talsu novada sertificētie suņi šo
pakalpojumu nodrošina arī citu nova-

du bērniem, tagad reizi nedēļā rotējošā kārtībā „Canis” terapijas nodarbības būs iespēja izbaudīt arī pieciem
Talsu novada bērniem.
Šobrīd „Brīnumiņš” nodrošina pakalpojumus ne tikai Talsu novada bērniem, tos izmanto arī Dundagas,
Mērsraga, Kandavas novads. A. Kviese
uzsvēra, ka daudzi novadi var mācīties
no Talsu novada pašvaldības – reti kur
pašvaldības sniedz tik lielu atbalstu kā
Talsu novadā.
„Katru gadu pieaug bērnu skaits, kuriem vajadzīga palīdzība. Lai arī medicīna ļoti strauji attīstās, tomēr parādās
dažādas jaunas ģenētiskas saslimšanas, kas līdz šim nebija diagnosticētas.
Arī vecāki kļūst izglītotāki, viņi redz, ka
Talsos ir vieta, kur meklēt palīdzību.
Mēs neanalizējam; ja bērnam ir vajadzības, tad iespēju robežās nodrošinām, ko varam, arī šo psiholoģisko mīlestības
devu.
Netincinām
un
nepratinām. Kad atnāk vecāki ar savu
sāpi, kad viņi ar asarām un izmisumu
acīs pasaka, ka esam viņu vienīgā cerība, tā ir emocionāli ļoti smaga satikšanās arī man. Satikt bērniņu un redzēt
reālo situāciju ir ļoti grūti, bet manī ir
pārliecība, ka emocijas ir jānoliek malā
un jādomā, kā varam palīdzēt, mēģinām nodrošināt maksimālo programmu, arī atbalstu vecākiem. Ar emocijām palīdzēt nevaram, ir jāstrādā. Bez
emocijām, protams, nevaram neko
sasniegt, šie gadījumi sāp visai komandai. Nākam kopā, katru bērnu sevī izdzīvojam, to izsāpam un izraudam, bet
tad pievēršamies darbam. Man dzīvē ir
ļoti palaimējies, ka „Brīnumiņš” ir dzimis un izaudzis un ka man ir tik fantastiska komanda. Superīgākās meitenes!
Nesen iegāju pie fizioterapeites un redzēju, kā viņa strādā – viņa stutēja uz
kājiņām kādu īpašu meitenīti, zinu, ka
tas bērniņam ir grūti izdarāms, bet
viņa, lai noturētu bērniņu uz kājām,
bučoja viņu no vienas vietas – vaidziņus un kakliņu! Tā ir tāda mīlestība! Tas
ir svešs bērns, bet viņi spēj mīlēt. Ja ir
komanda, tad var kalnus gāzt, tikai paveriet mums durvis un mēs izdarīsim
ne to vien!” ir pārliecināta A. Kviese.
Inita Fedko

Piešķir finansējumu divu
kultūras projektu īstenošanai
Talsu novada dome finansiāli atbalstījusi divu kultūras projektu īstenošanu. Šim mērķim piešķirti
1133,33 eiro.
Līdz 14. septembrim Talsu novada
kultūras un tūrisma projektu konkursa pretendenti varēja iesniegt projektu pieteikumus. Kopumā tika saņemtas trīs ieceres, bet finansiālajam
atbalstam tika virzītas divas. Trešais
projekta pieteikums tika iesniegts pēc
noteiktā termiņa.
Finansējumu 633,33 eiro piešķīra
3

biedrībai „Kurzemes atauga” projekta
„Saruna mūzikā” īstenošanai. Paredzēts organizēt akadēmiskās mūzikas
koncertus četrās novada pilsētās. Savukārt 500 eiro iegūs biedrība „Sieviešu
klubs
„Sniedzes””
projekta
„97+3=100 Latvijas celiņš – mūsu dāvana Strazdes pagastam” aktivitātēm.
Šajā projektā Strazdes pagasta audējas paredzējušas izgatavot Latvijas karogu puspersiešu tehnikā.
Inita Fedko

Regulāri investē
siltumenerģijas jomā
Lai nodrošinātu siltumenerģijas
ražošanu un piegādi, SIA „Talsu
namsaimnieks” siltumenerģijas
jomā regulāri iegulda līdzekļus.
Arī šogad pirms apkures sezonas
uzsākšanas uzņēmums veicis apjomīgus remontdarbus, nomainījis katlu iekārtas un paaugstinājis
siltumenerģijas ražošanas efektivitāti.
Raiņa ielas 10 Valdemārpilī katlumājā ir atjaunots dūmeņa pamats,
nomainīti cauruļvadi apkures katlam
Mundigciemā, kā arī veikti citi apkures iekārtu remontdarbi.
Arī šogad uzņēmums turpina pagājušajā gadā iesākto katlu iekārtu
automatizāciju. „Esam iegādājušies
un uzstādījuši granulu degli Mundigciema katlumājā. Tas ļaus samazināt
siltumenerģijas ražošanas izmaksas
un paaugstināt ražošanas efektivitāti. Uzlabosies arī katlumājas vizuālais tēls, nebūs redzamas malkas
grēdas un iedzīvotājus netraucēs
malkas sagatavošanas laikā radītais
troksnis,” informēja uzņēmuma siltumenerģētiķis Modris Freibergs.
Apjomīga rekonstrukcija notiek
Zvirgzdu katlumājā. Pēdējie vērā ņemamie darbi bijuši vien 2003. gadā,
kad uzstādīti divi ar malku kurināmie
katli. Tiem ekspluatācijas laiks ir beidzies, un tie vairs neatbilst mūsdienu
prasībām.
„Paredzēts uzstādīt jaunu apkures katlu ar kurināmā noliktavu, nomainīt kurināmā padeves sistēmu,
kā arī ierīkot pelnu izlādes sistēmu
un siltummezglu, kur par kurināmo
izmantos šķeldu. Līdz ar to tiks paaugstināta siltumenerģijas ražošanas efektivitāte, samazināsies kaitīgo izmešu daudzums, kā arī

samazināsies ražošanas izmaksas.
Katls darbosies autonomā režīmā,
vajadzīgo temperatūru siltumtrasē
nodrošinot atkarībā no āra gaisa
temperatūras. Tiks uzstādīts arī jauns dūmenis, nomainot veco, kas godam kalpojis atvēlēto laiku,” precīzāk
pastāstīja speciālists. Lai arī plānotā
atjaunošana turpināsies līdz oktobra vidum, tomēr apkures sezonas
uzsākšanai darbi netraucēs, tam ir
rasts risinājums.
Šajā apkures sezonā ir vērojams
pamatīgs kurināmā izmaksu pieaugums – vidēji 25% apmērā gan malkai, gan šķeldai, gan granulām. Uzņēmums
noslēdzis
kurināmā
piegādes līgumus ar vietējiem piegādātājiem SIA „Krauzers”, SIA „Telluss”, SIA „EKO RA2” un SIA „SBE Latvija”. „Ar šiem uzņēmumiem ir laba
sadarbības pieredze arī iepriekšējās
apkures sezonās gan piegāžu, gan
kurināmā kvalitātes ziņā. Darām
visu, lai iekļautos esošajā siltumenerģijas nodrošināšanas tarifa apjomā,” bilda M. Freibergs.
No 1. oktobra SIA „Talsu namsaimnieks” apkalpos arī Laucienes
pansionāta katlumāju. Tā ir papildu
atbildība, bet ir jau veikti nepieciešamie ieguldījumi, lai apkuras sezona
varētu veiksmīgi sākties. Turpinās
arī sagatavošanas darbi Centrālās
finanšu un līgumu aģentūras atbalstītajiem projektiem – katlu nomaiņai Laidzes un Laucienes centra
katlumājās un katlumājas rekonstrukcijai un siltumtīklu apvienošanai
Valdemārpilī. Darbus plānots realizēt nākamajā gadā.
Inita Fedko

Bērnudārza grupiņa
Tiņģerē darbosies joprojām
Septembrī Talsu novada dome
lēma pārtraukt pirmsskolas izglītības grupiņas darbību Tiņģerē, tomēr tagad, saskaroties ar aktīvu
vecāku pretestību un bērnu skaita
palielināšanos, šis lēmums ir mainīts.
Jau iepriekš informējām, ka septembrī grupiņā Tiņģerē bērnudārza
gaitas uzsāka septiņi bērni, kas ir
par maz, lai, atbilstoši Talsu novada
saistošajiem noteikumiem, tiktu nokomplektēta grupiņa.
Pēc lēmuma pieņemšanas pie
Talsu novada deputātiem vērsās
Tiņģeres iedzīvotāji, lai situācija tiktu
pārskatīta.
Talsu novada saistošie noteikumi
paredz, ka bērnudārza grupiņas atvēršanai nepieciešami desmit audzēkņi. Pēc ziņas par struktūrvienības
Tiņģerē
likvidēšanu,
ar
iedzīvotāju atbalstu, ir panākts bērnu skaita pieaugums par nepieciešamajiem trīs audzēkņiem.

Šobrīd, deputāti uzsvēra, ir noteikts nosacīts pārbaudes laiks, lai
pārliecinātos, vai nepieciešamais
bērnu skaits struktūrvienības darbības nodrošināšanai būs ilgstošs.
Šajā mācību gadā Tiņģeres struktūrvienību absolvēs viens audzēknis,
bet nākamajā mācību gadā viens
bērniņš uzsāks bērnudārza gaitas,
līdz ar to minimālais bērnu skaits
esošajos apstākļos varētu tikt nodrošināts.
Līdz 1. aprīlim Izglītības pārvaldei
būs jāsniedz situācijas izvērtējums,
lai saprastu tās tālāko darbību.
“Mūsu pašmērķis noteikti nav likvidēt bērnudārza grupiņu. Ir noteikts pārbaudes laiks, lai saprastu,
vai vecāki nepārdomās un vai šī bērnudārza grupiņa būs nepieciešama
arī nākotnē,” paskaidroja Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Tropiņš.
Inita Fedko
2018. gada novembris

Runā pašvaldība

TALSU NOVADA ZIŅAS

Virza multifunkcionālā sporta
Talsos uzstādīti divi
āra interaktīvie stendi kompleksa būvniecības jautājumu
Oktobrī Talsos sāks darboties divi āra interaktīvie
stendi – pie Talsu novada
muzeja K. Mīlenbaha ielā
19 un pie Talsu novada pašvaldības
administratīvā
centra Kareivju ielā 7.
Interaktīvajos stendos jebkurš novada iedzīvotājs un
viesis var uzzināt par nozīmīgākajām kuršu vietām Ziemeļkurzemē, kā arī iegūt informāciju par Talsu novadu,
tūrisma iespējām un novada
muzeja aktualitātēm.
Stendi ir uzstādīti, piesaistot Latvijas – Lietuvas programmas projekta Nr. LLI-168
„Baltu ceļš” (Balt’s road) finansējumu. To mērķis ir palielināt
apmeklētāju skaitu noteiktajā
teritorijā, izveidojot starptautiskas nozīmes kultūras tūris-

ma maršrutu „Baltu ceļš“.
2019. gada pirmajā pusē
Talsu novada muzejā tiks atklāta jauna un moderna arheoloģijas ekspozīcija. Ekspozīcijas
un āra interaktīvo stendu izveidi iepirkumu rezultātā nodrošina SIA „Aspired”.
Projektā „Baltu ceļš” apvienojušies seši partneri: Šauļu
Tūrisma
un
informācijas
centrs, Nacionālā reģiona attīstības aģentūras Šauļu nodaļa, Zemgales plānošanas reģions, Jelgavas pilsētas dome,
Kurzemes plānošanas reģions
un Talsu novada pašvaldība.
Projekts tiek finansēts no
Eiropas Reģionālā attīstības
fonda (ERAF) Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas
līdzekļiem.
Projekta (visu partneru) kopējā summa ir 763 402,38
eiro, no kuriem ERAF līdzfinansējums – 648 892
eiro.
Informācija ir sagatavota
ar Eiropas Savienības finansiālo palīdzību. Par saturu
pilnībā atbild Talsu novada
pašvaldība un Talsu novada
muzejs, nekādos apstākļos
to nevar uzskatīt par Eiropas Savienības nostāju.

Jānis Znotiņš,
projektu vadītājs

Mainīts Talsu
televīzijas raidlaiks
1. oktobri Latvijas reģionu televīzija Re:TV sākusi
jaunu sezonu ar izmaiņām
gan saturā, gan raidlaikos,
tāpēc arī Talsu televīzija šobrīd pie saviem skatītājiem
nonāk citādos laikos nekā
pierasts iepriekš.
Turpmāk Talsu televīziju
Re:TV kanālā varēs redzēt divas reizes nedēļā – trešdienās un svētdienās 19.30.
Trešdienu vakaros skatītājiem
tiek piedāvāti jauni raidījumi.
„Kafijas pauzē” ar viesiem tiek
pārrunātas aktualitātes kultūrā, jaunatnes darbā, tūrismā,
uzņēmējdarbībā, sportā un
citās jomās, bet raidījumā
„Mantojums šodienai” ir iespēja ieskatīties Talsu televīzijas video arhīvā un senajos
kadros redzamos cilvēkus,
vietas un notikumus salīdzināt ar šodienu.
Reizi mēnesī trešdienu va2018. gada novembris

karos raidījumā „Iedvesmas
stāsti” turpinām iepazīties ar
mūspuses interesantajiem cilvēkiem. Trešdienu raidījumu
atkārtojumus kanālā Re:TV iespējams redzēt ceturtdienās
10.30 un svētdienās 20.30.
Savukārt nedēļas nozīmīgākās un interesantākās aktualitātes tiek apkopotas
svētdienās raidījumā „Vakar.
Šodien. Rīt”, un atkārtojumā
to iespējams redzēt pirmdienās 10.00.
Tāpat reizi mēnesī Talsu televīzija sadarbībā ar Latvijas
reģionu televīziju Re:TV turpina gatavot raidījumus „Latvijas stāsti” un „100 recepšu
Latvijas simtgadei”.
Visus raidījumus un sižetus
iespējams noskatīties ne tikai
kanālā Re:TV, bet arī Talsu televīzijas mājaslapā www.talsutv.lv un sociālajos tīklos.
Inita Fedko

Aizvadītā gada septembrī Talsu iedzīvotāju iniciatīvas grupa vērsās Talsu novada pašvaldībā, rosinot
pilsētā uzcelt multifunkcionālu sporta kompleksu, kas
ietvertu hokeja halli un
peldbaseinu. Tagad nolemts sākt tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP)
izstrādi, kā arī līdz nākamā
gada aprīlim piedāvāt domei atbilstošākās objekta
atrašanās vietas.
Ieceres realizēšanai jau aizvadītajā gadā izveidota darba
grupa. Šajā laikā notikušas astoņas darba grupas sanāksmes, tikšanās ar speciālistiem
Somijā par energoefektīvāko
tehnoloģiju
izmantošanu,
veikta pašvaldības un citu zemes īpašumu apzināšana, vērtēta to atbilstība no pilsētplā-

nošanas
un
pieejamības
aspektiem, notikušas konsultācijas ar speciālistiem par būves novietojuma ietekmi uz
pilsētas attīstību, daļēji izvērtēti finansēšanas modeļi un apmeklētas ledus halles un peldbaseini Latvijā un kompleksas
sporta būves Somijā, tikšanās
ar hokeja un peldēšanas federāciju pārstāvjiem, izvērtētas
iepriekš pieļautās kļūdas un
apzināti nepieciešamie parametri šāda tipa būvēm.
Ir uzsākta projektēšanas
uzdevuma izstrāde metu konkursam un būvprojektam, kā
arī pakāpeniski tiek sagatavots darba uzdevums TEP izstrādei un turpinās būvniecības vietu izvērtēšana.
Lai darbs ritētu uz priekšu,
Talsu novada domes sēdē deputāti lēma multifunkcionālo

sporta kompleksa būvniecību
iekļaut Talsu novada attīstības programmas investīciju
plānā un ķerties pie tehniski
ekonomiskā pamatojuma izstrādes vismaz divām iespējamajām objekta atrašanās vietām,
iekļaujot
novietnes
variantu izvērtējumu. Savukārt līdz nākamā gada 30. aprīlim darba grupai jāinformē
Talsu novada domes deputātus par piemērotākajām objekta atrašanās vietām un jāsagatavo lēmuma projekts
apstiprināšanai domē.
Tiklīdz būs pieņemts lēmums par sporta kompleksa
iespējamo būvniecības vietu,
tā būs jāuzsāk arhitektoniskā
metu konkursa un tehniskās
dokumentācijas sagatavošana.
Inita Fedko

Pabalsti politiski represētajiem
Talsu novada pašvaldība reizi gadā izmaksā pabalstu personām, kurām piešķirts politiski represētas personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka
statuss un to dzīvesvieta ir deklarēta Talsu
novadā.
Vienreizēja pabalsta apmērs vienai personai ir 50 eiro. Pabalsta saņemšanai personai
jāvēršas pie savas pārvaldes sociālā dienesta
darbinieka – jāiesniedz iesniegums. Plašāka
informācija pa tālruni 63221889, 29357075.
Savukārt par godu Latvijas valsts 100.
gadadienai, politiski represētās personas
un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki saņems vienreizēju valsts izmaksātu

100 eiro lielu atbalstu.
Atbalstu piešķirs un izmaksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Paredzams, ka atbalstu varētu sākt izmaksāt novembrī. Atbalsta saņēmējiem, kas ir vecuma
vai invaliditātes pensijas saņēmēji, atbalstu izmaksās vienlaicīgi ar pensiju, un šīm personai
atbalsta saņemšanai nebūs jāiesniedz iesniegums. Savukārt personām, kuras nesaņem
invaliditātes vai vecuma pensiju, VSAA nosūtīs
uz šo personas deklarēto vai reģistrēto dzīves
vietas adresi Latvijā paziņojumu par atbalsta
pieprasīšanas kārtību.
Marta Rake-Lasmane

„CEMEX Iespēju fonds”
izsludina atklāto projektu
pieteikumu konkursu
Nodibinājums „CEMEX
Iespēju fonds” izsludina atklāto projektu pieteikumu
konkursu Talsu novadā. Ar
konkursa
starpniecību
fonds atbalstīs iniciatīvas,
kas sasaucas ar Latvijas
valsts simtgades svinību
virsmērķi un uzdevumiem.
Kopējā aktivitātēm pieejamā summa sasniedz 4500
eiro. Maksimālā atbalsta
summa vienam projektam –
800 eiro. Savas iniciatīvas
konkursam var pieteikt nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kā arī Talsu novada
pašvaldības iestādes.
Konkursa prioritātes:
1) aktivitātes, kas stiprina
Latvijas sabiedrības valstsgribu, piederības sajūtu un mīles-

tību pret savu zemi, veicinot
pašorganizējošus procesus un
sadarbību, piemēram:
2) droša un veselīga dzīves
vide (t.sk. preventīvie pasākumi un izglītošanas aktivitātes);
3) vides sakopšanas, aizsardzības un saglabāšanas
aktivitātes (t.sk. preventīvie
pasākumi un izglītošanas aktivitātes);
4) izglītības iespēju un sabiedrisko aktivitāšu veicināšana Talsu novada iedzīvotājiem kultūras, sporta un
sociālo jautājumu jomās.
Projekta pieteikumi tiks
gaidīti līdz 9. novembra
16.00. Konkursa rezultāti tiks
pasludināti 11. decembrim.
Projektu īstenošanas termiņš
ir no 2019. gada 1. janvāra
līdz 2019. gada 30. jūnijam.

Visiem pretendentiem ir
pieejamas bezmaksas konsultācijas par projektu konkursu un pieteikumu sagatavošanu pie fonda vadītājas.
Tāpat 17. oktobrī 10.00 Talsos norisināsies informatīvie
semināri par projekta pieteikuma sagatavošanu – Talsu
novada pašvaldības lielajā
zālē, Kareivju ielā 7, I korpusā. Par dalību seminārā projekta iesniedzējs saņems papildus punktu vērtēšanā.
Bezmaksas konsultācijas
par projektu pieteikumu sagatavošanu – fonda vadītāja
Aneta Rulle, tālr.22085003,
e-pasts:
aneta.rulle@ext.cemex.com.
Nolikums un plašāka informācija pieejami www.talsi.lv.
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Domē

TALSU NOVADA ZIŅAS

Domes sēdēs lemtais
27. septembra Talsu novada domes sēdē deputāti lēma par 19 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Ar 2018. gada 1. novembri grozīt
Valdemārpils pirmsskolas izglītības
iestādes „Saulstariņš” nolikumu.
• Apstiprināt Lībagu sākumskolas
nolikumu.
• Izveidot jaunu daļu „Tūrisma informācijas daļa” un jaunas amata vietas pašvaldības centrālās administrācijas Kultūras un sporta attīstības
nodaļā un papildināt pašvaldības centrālās administrācijas amatu sarakstu.
• Ar 2018. gada 1. novembri reorganizēt pašvaldības iestādes „Talsu
novada kultūras, sporta un tūrisma
centrs” struktūrvienību Talsu Tautas
nams, pārveidojot to par Talsu novada pašvaldības iestādi „Talsu Tautas
nams”. Ar 2018. gada 1. novembri reorganizēt pašvaldības iestādes „Talsu
novada kultūras, sporta un tūrisma
centrs” struktūrvienību Talsu novada
tūrisma informācijas centrs, pārveidojot to par pašvaldības Kultūras un
sporta attīstības nodaļas Tūrisma informācijas daļu.
• Ar 2018. gada 15. novembri likvidēt pašvaldības iestādi „Talsu novada
kultūras, sporta un tūrisma centrs”.
Finanšu jautājumi:
• Slēgt līgumu ar nodibinājuma ģimeņu un attīstības centrs „Brīnumiņš” par
sociālā atbalsta pakalpojumu nodrošināšanu bērniem ar invaliditāti un bērniem ar prognozējamu invaliditāti no
2019. gada 1. janvāra līdz 2021. gada
31.decembrim par kopējo summu 274
950,00 EUR, sadalot to pa gadiem.
• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 28
816,87 EUR projekta „Atpūtas vietas
labiekārtošana Tiņģerē, Īves pagastā” fi-

nansēšanai uz diviem gadiem ar gada
aizdevuma procentu likmi, kas tiks noteikta pēc vienošanās ar Valsts kasi. Pamatsummas atmaksu sākt no 2019.
gada aprīļa.
Nekustamais īpašums:
• Atzīt par nenotikušu 4. septembra
Talsu novada pašvaldības mantas – automašīnas OPEL ZAFIRA izsoli. Rīkot
atkārtotu izsoli, sākumcena – 400 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 4. septembra
Talsu novada pašvaldības mantas – automašīnas PEUGEOT 407 izsoli. Rīkot
atkārtotu izsoli, sākumcena – 400 EUR.
Citi jautājumi:
• Izveidot projektu konkursu „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”
iesniegumu
vērtēšanas
un
finansējuma piešķiršanas komisiju.
• Atbalstīt jaunas ēkas būvniecību
Vandzenes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” darbības nodrošināšanai. Jauno ēku būvēt pašvaldības īpašumā „Pagastmāja” Vandzenē.
11. oktobra Talsu novada domes
sēdē deputāti lēma par 33 darba
kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt Laucienes pamatskolas
attīstības plānu 2018./2019.–2020./
2021.mācību gadam.
• Ar 20. novembri ievēlēt par Talsu
novada bāriņtiesas locekli Ritmu Supi.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.34 „Par Talsu novada domes 2010.
gada 25. marta saistošo noteikumu
Nr.13 „Pasažieru pārvadājumu ar
vieglajiem taksometriem licencēšanas
noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.35 „Grozījumi Talsu novada domes

2018. gada 11. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Talsu novada pašvaldības 2018. gada pamata budžets””.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.36 „Grozījumi Talsu novada domes
2018. gada 11. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Talsu novada pašvaldības 2018. gada speciālais budžets””.
• Grozīt Talsu novada pašvaldības
30.08.2018. lēmuma Nr.354 „Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr.
3.3.1.0/17/I/028 „Transporta infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā” īstenošanai” 1. punkta otro teikumu, izsakot to šādā redakcijā: „Paredzēt
aizņēmuma pamatsummas atmaksu
no 2020. gada 1. marta līdz 2030.
gada 28. februārim”.
Finanšu jautājumi:
• Samazināt par 70 procentiem nomas maksu biedrībai „Talsu Kinoloģiskais klubs” nomu maksas pasākuma
„Nacionālā visu šķirņu suņu izstāde”
rīkošanai no 2019. gada 3. maija līdz
2019. gada 5. maijam.
• Apstiprināt diviem Talsu novada
kultūras un tūrisma projektiem piešķirto finansējumu par kopējo summu 1133,33 EUR.
• Iznomāt biedrībai „Talsu pensionāru biedrība” pašvaldībai piederošu
telpu Lielajā ielā 27, Talsos, darbības
nodrošināšanai uz laiku līdz 2023.
gada 31. decembrim. Piešķirt 100%
nomas maksas atlaidi.
• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē
27 009,60 EUR projekta „Aktīvās atpūtas centra izveide Mundigciemā” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai.
• Piešķirt finansējumu Laucienes pagasta pārvaldei 1793 EUR projektēšanas izdevumiem par Apliecinājuma kartes (telpu vienkāršotai atjaunošanai)
izstrādei Laucienes pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” ēkai.

• Noteikt SIA „Talsu televīzija” nomas maksas atlaidi 100% apmērā K.
Valdemāra ielā 17a, Talsos par telpām
1. stāvā ar kopējo platību 43,4 m².
Nekustamais īpašums:
• Apstiprināt 27.08.2018. pašvaldības nekustamā īpašuma „Augļudārzs
24” Laidzes pagastā izsoles rezultātus,
slēdzot pirkuma-pārdevuma līgumu
ar izsoles uzvarētāju par cenu –
922,64 EUR.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Pilnvarot pašvaldības Attīstības
plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadītāju Jolantu Didžus
īstenot projektu „Publiskās infrastruktūras attīstība Talsos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai”.
• Grozīt Talsu novada domes 2017.
gada 16. novembra lēmumu Nr.494
„Par Talsu novada pašvaldības piedalīšanos ELFLA projektu konkursā ar
projektu „Aktīvā atpūtas centra izveide Mundigciemā”” un izteikt lēmuma
2. punktu šādā redakcijā: „2. Nodrošināt
projekta
priekšfinansējumu
27 009, 60 EUR, tai skaitā pašvaldības
līdzfinansējums 17 640,17 EUR apmērā, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.”
Citi jautājumi:
• Atcelt dienesta viesnīcas statusu
dzīvokļiem Nr. 5, 8 un 17 „Ausekļi”
Laucienes pagastā.
• Piešķirt Andai Pramaltei ārstniecības speciālista stipendiju radiologadiagnosta specialitātes iegūšanai vienas noteiktās minimālās mēnešalgas
apmērā laika periodā no 03.10.2018.
līdz 30.09.2020.
• Atbalstīt SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu par kopējo summu 4192 EUR,
izlaižot 4192 jaunas kapitāla daļas.

Deputātu pieņemšanas novembrī

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

Laiks

6. novembris 13. novembris 20. novembris
Ģ. Kalnbirze*
D. Karols*
A. Astrātovs
Talsi
N. Tropiņš*
O. Solovjovs
G. Sebris
G. Zeberiņa
Valdemārpils N.Tropiņš

15.00

Sabile

15. novembris Domes sēde

10.00

Ķūļciems

20. novembris Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

10.00

Lībagi

Domes un komiteju sēdes novembrī
Datums
1. novembris

Sēdes nosaukums
Finanšu komitejas sēde

20. novembris Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde 13.00
20. novembris Tautsaimniecības komitejas sēde

15.00

22. novembris Finanšu komitejas sēde

15.00

29. novembris Domes sēde

15.00

Atgādinājums pašvaldības
zemes nomniekiem!
Talsu novada pašvaldība atgādina: zemes nomas maksu par 2018.
gadu un iepriekšējo gadu parādi par zemes nomu jāsamaksā līdz
2018. gada 30. decembrim. Ja nomnieks nav saņēmis rēķinu, lūdzam
par to informēt pa tālruni – 63222238.
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Marta Rake-Lasmane

Strazde
Vandzene

27. novembris
N. Tropiņš*
E. Demiters
I. Norenberga,
L. Pīlēģis, E. Zelderis

N. Tropiņš
D. Karols, A. Kalniņš,
T. Kalniņa, A. Spēks
Ģ. Kalnbirze
I. Gluzda

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

Rudens lapu vākšanas akcija
Talsu novada pašvaldība no 29. oktobra līdz 16. novembrim rīko rudens lapu
vākšanas akciju, kuras laikā iedzīvotāji pilsētu un pagastu pārvaldēs bezmaksas var
saņemt SIA „AAS Piejūra” bioloģisko atkri-

tumu marķētos maisus.
Sīkāka informācija pilsētu un pagastu
pārvaldēs, kā arī www.talsi.lv.
(Marķēto maisu skaits ir ierobežots).

2018. gada novembris

Lepojamies!

TALSU NOVADA ZIŅAS

Talsu novada pašvaldības apbalvojumi
Katru gadu Talsu novada pašvaldība Latvijas
Republikas proklamēšanas dienā, 18. novembrī, piešķir novada augstākos apbalvojumus –
Izcilības balvas un Atzinības balvas. Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols novada
apbalvojumus pasniegs 18. novembrī 13.00 Talsu sporta hallē, K. Mīlenbaha ielā 32a.
Izcilības balva tiek pasniegta ar mērķi izteikt atzinību par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem, kas
nesuši Talsu novada vārdu valstī vai pasaulē.
Atzinības balva tiek pasniegta, lai izteiktu atzinību
par būtiskiem nopelniem Talsu novada attīstībā,
saimnieciskajā darbībā, veselības aizsardzībā, kultūras, sporta, izglītības, sabiedriskajā un starptautiskajā darbībā, vai citās novadam nozīmīgās jomās.

TALSU NOVADA IZCILĪBAS BALVA
OJĀRAM ARVĪDAM FELDBERGAM, tēlniekam,
biedrības “Pedvāle” valdes priekšsēdētājam, par
izciliem sasniegumiem tēlniecībā un nozīmīgu ieguldījumu kultūras mantojuma saglabāšanā un
popularizēšanā, kas nesuši Talsu novada vārdu
valstī un pasaulē;
GINTAM CEPLENIEKAM, Talsu koru apriņķa
virsdiriģentam, par izciliem sasniegumiem un nozīmīgu ieguldījumu kora dziedāšanas tradīciju uzturēšanā un attīstīšanā, kas nesuši Talsu novada
vārdu valstī un pasaulē;
RAIMONDAM TIGULIM, komponistam, producentam, par izciliem sasniegumiem mūzikas jomā
un ieguldījumu kultūras dzīves bagātināšanā, kas
nesuši Talsu novada vārdu valstī un pasaulē.

TALSU NOVADA ATZINĪBAS BALVA
ARMANDAM ULMANIM, Stendes tautas nama
vīru vokālā ansambļa „Stende” vadītājam, par būtiskiem nopelniem vīru vokālā ansambļa „Stende”
mākslinieciskajā izaugsmē un Talsu novada vārda
popularizēšanā;
JURIM JĀMANIM, ZS „Saslaukas” īpašniekam,
SIA „Saslaukas transports” valdes priekšsēdētājam, par būtiskiem nopelniem Talsu novada attīstībā saimnieciskās darbības jomā;
AIVAI PĒTERSONEI, SIA „Talsu veselības centrs”
ārstei ftiziopneimonoloģei, par pašaizliedzīgu darbu un būtiskiem nopelniem veselības aprūpes
jomā Talsu novadā;
VITAI NORENBERGAI, ģimenes ārstei, par būtiskiem nopelniem veselības aprūpes jomā Talsu
novadā;
INDRAI KĻAVIŅAI, par būtiskiem nopelniem
sabiedriskajā darbībā un ieguldījumu labdarības
veicināšanā Talsu novadā;
BIRUTAI LORENCEI, Talsu Galvenās bibliotēkas
direktora vietniecei, par būtiskiem nopelniem un
nozīmīgu ieguldījumu bibliotēku darba attīstībā
Talsu novadā;
SIA „VOKA”, par būtiskiem nopelniem Talsu
novada attīstībā saimnieciskās darbības jomā;
LITAI FREIMANEI, Talsu deju apriņķa deju kolektīvu virsvadītājai, Tautas deju kolektīvu „Delveri”
un „Talsu kurši” vadītājai, par būtiskiem nopelniem
un nozīmīgu ieguldījumu tautas dejas mākslas tradīciju uzturēšanā un attīstīšanā Talsu novadā;
AGNESEI KVIESEI, Ģimeņu un bērnu attīstības
centra „Brīnumiņš” vadītājai, par būtiskiem nopelniem un pašaizliedzīgu darbu sociālās rehabilitācijas jomā;
VANDAI PUDULEI, Talsu 2. vidusskolas vācu
valodas skolotājai, par būtiskiem nopelniem un
ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu izglītības jomā Talsu novadā.
2018. gada novembris

TALSU NOVADA GODA BALVA
Talsu novada pilsētu un pagastu svinīgajos sarīkojumos par godu valsts svētkiem tiks pasniegtas Talsu novada Goda balvas. Goda balvas tiek pasniegtas, lai izteiktu atzinību par augstu profesionālu, godprātīgu, brīvprātīgu darbu kādā atsevišķā nozarē, novada vides vizuālā vai pozitīvā
tēla veidošanā vai mūža ieguldījumu novadam nozīmīgās jomās.
Talsos
17. novembrī 15.00 Talsu tautas namā

Balgales pagastā
16. novembrī 19.00 Balgales BLPC

JĀNIM BĒRZIŅAM, Talsu Valsts ģimnāzijas mājturības un tehnoloģiju skolotājam, par augsti profesionālu un pašaizliedzīgu darbu skolēnu izglītošanā
un radošu ieguldījumu Talsu novada vizuālā tēla
veidošanā;
MONTAI BĒRZIŅAI, reģionālā laikraksta „Talsu
Vēstis” korektorei, projekta „Talsenieku stāsts Latvijas simtgadei” vadītājai, par radošu un brīvprātīgu
ieguldījumu Talsu novada popularizēšanā, izdodot
žurnālu „Talsenieku stāsts Latvijas simtgadei”;
ILZEI JAUNBĒRZIŅAI, Talsu bērnu bibliotēkas
vadītājai, par augsti profesionālu un godprātīgu
darbu un ieguldījumu bērnu lasīšanas veicināšanā
Talsu novadā;
LĪVIJAI RIEKSTIŅAI, Talsu pamatskolas matemātikas skolotājai, par pašaizliedzīgu, ilggadēju darbu
un nozīmīgu ieguldījumu Talsu pamatskolas izglītības kvalitātes nodrošināšanā;
ATIM FREIBERGAM, Talsu tautas nama skaņu
operatoram, par augsti profesionālu un godprātīgu
darbu Talsu novada pasākumu organizēšanā un
pozitīva Talsu novada tēla veidošanā;
DAINAI ZANDERSONEI, Talsu Valsts ģimnāzijas
medicīnas māsai, par augsti profesionālu un godprātīgu darbu Talsu Valsts ģimnāzijā.

LAIMAI MŪRNIECEI, ārsta palīgam Evijas Sporānes ģimenes ārsta praksē, par augsti profesionālu
un godprātīgu darbu veselības aprūpes nozarē Balgales pagastā;
BALGALES SIEVIEŠU KORIM „BALGALE”, par
nozīmīgu un radošu ieguldījumu Talsu novada kultūras dzīvē un kora mākslas tradīciju uzturēšanā;
IVETAI ZEĻĢEI, Laucienes pamatskolas Dursupes filiāles skolotājai, par augsti profesionālu un
godprātīgu darbu izglītības jomā Balgales pagastā.

Sabilē un Abavas pagastā
17. novembrī 18.00 Abavas tautas namā
INĀRAI ŠTEINBERGAI, rakstniecei, par nozīmīgu
ieguldījumu Sabiles pilsētas un Abavas pagasta novadpētniecības darbā;
SABILES KULTŪRAS NAMA AMATIERTEĀTRIM,
par ilggadēju, nozīmīgu un radošu ieguldījumu Talsu novada kultūras dzīvē.
Stendē
17. novembrī 18.00 Stendes tautas namā
GUNTARAM ŽIGATAM, biedrības „Motoklubs
Stende” vadītājam, par nozīmīgu ieguldījumu un
brīvprātīgu darbu motosporta un aktīva dzīvesveida
popularizēšanā Talsu novadā;
AINAI PETROĻEVIČAI, Stendes pilsētas pārvaldes sekretārei, par ilggadēju un godprātīgu darbu
Stendes pilsētas pārvaldē;
DACEI IRBEI, Stendes pamatskolas pedagoģei,
par augsti profesionālu un radošu darbu Stendes
pamatskolā.
Valdemārpilī un Ārlavas pagastā
16. novembrī 18.00 Valdemārpils vidusskolas zālē
AGRAI USELEI, Valdemārpils vidusskolas skolotājai, par ilggadēju, profesionālu un radošu darbu
Valdemārpils vidusskolā;
RITAI NEITĀLEI, Valdemārpils pilsētas un Ārlavas
pagasta pārvaldes dārzniecei, par pašaizliedzīgu un
radošu darbu, veidojot Valdemārpils pilsētas, Ārlavas, Lubes un Īves pagastu vizuālo tēlu;
ANDRIM DZENIM, Valdemārpils vidusskolas direktoram un pedagogam, par profesionālu, godprātīgu un radošu darbu Valdemārpils vidusskolā;
BIRUTAI JĀKOBSONEI, Valdemārpils bibliotēkas
bibliotekārei, par ilggadēju, profesionālu un godprātīgu darbu Valdemārpils bibliotēkā;
ANDRAI DZIRVINSKAI, Valdemārpils vidusskolas
bibliotekārei, par ilggadēju, godprātīgu un radošu
darbu Valdemārpils vidusskolā.

Ģibuļu pagastā
16. novembrī 18.00 Pastendes kultūras namā
ILGAI ZAĻKALNEI, par nesavtīgu un brīvprātīgu
ieguldījumu latvisko tradīciju uzturēšanā un sabiedriskās dzīves organizēšanā Ģibuļu pagastā;
DZIDRAI UN GUNĀRAM KALNIŅIEM, par pašaizliedzīgu un ilggadēju ieguldījumu Ģibuļu pagasta
sabiedriskajā un kultūras dzīvē;
SANDRAI UN GATIM TĀLBERGIEM, par brīvprātīgu ieguldījumu sabiedriskās un kultūras dzīves organizēšanā Ģibuļu pagastā;
SILVIJAI UN JĀNIM VEGNERIEM, par ieguldījumu
ģimenisko vērtību stiprināšanā sabiedrībā un aktīvu
iesaistīšanos Ģibuļu pagasta sabiedriskajā dzīvē;
LAILAI UN GUNTIM GINTERIEM, par ilggadēju
un pašaizliedzīgu ieguldījumu Ģibuļu pagasta sabiedriskajā un kultūras dzīvē;
SPĀRES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJAI DRAUDZEI,
par ieguldījumu Ģibuļu pagasta vizuālā tēla veidošanā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.
Ķūļciema pagastā
16. novembrī 19.00 Ķūļciema BLPC
AINĀRAM BĀDERAM, par ilggadēju atbalstu un
aktīvu piedalīšanos Ķūļciema pagasta sabiedriskajā
un kultūras dzīvē;
MUDĪTEI LIESTIŅAI, SIA „Avoti M” darbiniecei,
par ilggadēju un godprātīgu darbu lauksaimniecības nozarē Ķūļciema pagastā;
AIJAI VILMANEI, SIA „Avoti M” darbiniecei, par
ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu lauksaimniecības
nozarē Ķūļciema pagastā.
Laidzes pagastā
16. novembrī 19.00 Laidzes tehnikuma zālē
SANTAI UN KĀRLIM KRŪMIŅIEM, par sabiedrisko aktivitāti, ieguldījumu Laidzes pagasta vēsturisko vērtību saglabāšanā un tūrisma infrastruktūras attīstībā;
LAIDZES BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRA VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVAM „VIRPULIS”, par
nozīmīgu un radošu ieguldījumu Talsu novada kultūras
dzīvē un tautas dejas mākslas tradīciju uzturēšanā;
ELĪNAI UN JĀNIM SONDARIEM, par ieguldījumu
ģimenisko vērtību stiprināšanā sabiedrībā, aktīvu
un radošu atbalstu Laidzes pirmsskolas izglītības
iestādei „Papardīte”;
INGAI EZERGALEI, par radošu un sekmīgu uzņēmējdarbību;
IRĒNAI SAPUNAI, par aktīvu, pašaizliedzīgu un
radošu sabiedrisko darbu;
SARMĪTEI ŠAKALEI, LAIDZES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „PAPARDĪTE” PIRMSSKOLAS
SKOLOTĀJAI, par ilggadēju, augsti profesionālu un
godprātīgu darbu Laidzes pirmsskolas izglītības iestādē „Papardīte”.
6
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Talsu novada pašvaldības apbalvojumi
Laucienes pagastā
17. novembrī 15.00 Laucienes sporta centrā
INAI JURKEVIČAI, par augsti profesionālu un
godprātīgu darbu pozitīva Laucienes pagasta tēla
veidošanā;
DZINTARAM KNIPLOKAM, pansionāta „Lauciene” autobusa vadītājam, par augsti profesionālu un
pašaizliedzīgu darbu pansionātā „Lauciene”;
DAGMĀRAI UN VILNIM KARLSONIEM, par sekmīgu uzņēmējdarbību Laucienes pagastā;
ERNESTAM LAKŠEVICAM, par mūža ieguldījumu
un pašaizliedzīgu darbu Laucienes pagastā.
Lībagu pagastā
16. novembrī 18.30 Lībagu BLPC
AGRORESURSU UN EKONOMIKAS INSTITŪTA
STENDES PĒTNIECĪBAS CENTRAM, par ilggadēju
un nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā
Talsu novadā;
ILZEI UN RENĀRAM VELIKIEM, par ieguldījumu
ģimenisko vērtību stiprināšanā sabiedrībā;
AIDAI SKALBERGAI, par ieguldījumu Lībagu pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un
popularizēšanā;
MALDAI UN GUNTARAM RĒDERIEM, par ieguldījumu ģimenisko vērtību stiprināšanā sabiedrībā;
ROMUTAI OZOLNIECEI, Lībagu sākumskolas
mūzikas skolotājai, par godprātīgu, pašaizliedzīgu
un radošu darbu Lībagu pagastā;
ŽANETEI DADZEI, Lībagu sākumskolas dežurantei,
par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu Lībagu pagastā.
Lubes pagastā
17. novembrī 17.00 Lubes kultūras namā
IMANTAM BRUSBĀRDIM, par ieguldījumu no-
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vadpētniecībā un Lubes pagasta vēsturiskā mantojuma saglabāšanā;
MELĀNIJAI JANSONEI-LEJAI, Lubes pagasta
pensionāru kluba „Labākie gadi” vadītājai, par ieguldījumu tautas lietišķās mākslas prasmju saglabāšanā un aktīvu iesaistīšanos Lubes pagasta sabiedriskajā un kultūras dzīvē;
LILIJAI TIRZMALAI, par ilggadēju un godprātīgu
darbu lauksaimniecības jomā Lubes pagastā un aktīvu iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē.
Strazdes pagastā
16. novembrī 18.00 Strazdes BLPC
ALDIM SPIRGAM, Strazdes pagasta pārvaldes
komunālās saimniecības strādniekam, par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu Strazdes pagastā;
DZINTARAM KRISTAPAITIM, Strazdes pagasta
pārvaldes komunālās saimniecības strādniekam, par
godprātīgu un apzinīgu darbu Strazdes pagastā.
Valdgales pagastā
16. novembrī 19.00 Valdgales tautas namā
SIA „PRETPILS”, par nozīmīgu ieguldījumu saimnieciskās darbības attīstībā Talsu novadā;
MĀRĪTEI EKŠTEINEI, par nozīmīgu ieguldījumu
Valdgales pagasta vides vizuālā tēlā veidošanā;
ELMARAM VILNIM APŠKRŪMAM, par ilggadēju
aktīvu piedalīšanos un brīvprātīgu ieguldījumu Valdgales pagasta kultūras un sporta dzīvē;
BAIBAI UN ANDRIM ZĒLĒM, par aktīvu piedalīšanos un brīvprātīgu ieguldījumu Valdgales pagasta
kultūras un sporta dzīvē;
DAINIM OZOLIŅAM, SIA „Pindstrup Latvia” autobusa vadītājam, par ilggadēju un godprātīgu darbu Valdgales pagastā;

AGNESEI UN PĒTERIM OZOLIŅKEVICIEM, par ieguldījumu ģimenisko vērtību stiprināšanā sabiedrībā.
Vandzenes pagastā
17. novembrī 14.00 Vandzenes tautas namā
JANAI JAŅPĒTEREI, Vandzenes pamatskolas direktorei, par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Vandzenes pamatskolā;
DAINAI NIEDRĪTEI, Vandzenes pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” skolotāja palīgam, par ilggadēju, godprātīgu un radošu darbu Vandzenes pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”;
DAINIM KRONENTĀLAM, mājražotājam, par sekmīgu mājražotāja uzņēmējdarbību Vandzenes pagastā;
IVETAS UN IMANTA NEIFELDU AUDŽUĢIMENEI,
par godprātīgu un apzinīgu audžuģimenes pienākumu pildīšanu un ģimenisko vērtību stiprināšanu sabiedrībā;
ANITAI LASENBERGAI, Vandzenes tautas nama
saimniecības pārzinei, par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Vandzenes tautas namā un aktīvu iesaistīšanos Vandzenes pagasta kultūras dzīvē.
Virbu pagastā
17. novembrī 19.00 Virbu kultūras namā
INESEI GRIGORJEVAI, medicīnas māsai Sarmītes
Baltās ģimenes ārsta praksē, par augsti profesionālu un godprātīgu darbu Virbu pagasta iedzīvotāju
veselības aprūpē;
SOLVITAI GRIŠĀNEI, Virbu pagasta pārvaldes
sētniecei, par apzinīgu un radošu darbu Virbu pagasta vides vizuālā tēla veidošanā;
GUNTIM ALSBERGAM, par pašaizliedzīgu, brīvprātīgu darbu Virbu pagasta iedzīvotāju labā.
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Talsu novada garša – no lipīgi saldas līdz sūrstoši skābai
Oktobrī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā
ar lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvo sabiedrību (LPKS) „Talsu novada garša” organizēja īpašu
ceļojuma tūri, ļaujot izbaudīt daļu
no Talsu novada īpašās garšu buķetes.
LPKS „Talsu novada garša” tika izveidota 2017. gadā, apvienojot daļu no
novada mājražotājiem. Kooperatīva
biedri devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Austriju, kur saprata, ka jāorganizē kopēja tirdzniecība. Jau 2017.
gada nogalē tirdzniecības centrā „Jāņa
centrs” tika atvērts LPKS biedru veikals.
Līdztekus kooperatīvs piesaistījis „Leader” projektu finansējumu un iegādājis māju – veikalu, bet vēl jārod kompromiss par tā atrašanās vietu. Lai
cilvēki iepazītu kooperatīva biedru piedāvājumu, sākta īpaša „Talsu novada
garšas” maršruta izstrāde.
Lauku sēta „Bandenieki”,
Inga un Raimonds Zviedriņi

Pirms 15 gadiem Inga un Raimonds
Zviedriņi piesaistīja projekta finansējumu biškopībai un lauksaimniecības
tehnikas servisa izveidei. Patlaban
Zviedriņiem ir 50 bišu saimes, attīstīta
mājražošana un tūrisma piedāvājums
ar brīvdienu māju un pirtiņu. Savukārt
jau nākamgad „Bandeniekos” varēs izbaudīt bišu sanoņu, guļot uz tām.
„Bandeniekos” pašu ievāktais medus pārtop īstos garšas izaicinājumos
– dabīgā antibiotika jeb medus ar propolisu, ziedputekšņiem, pīlādžiem,
upenēm, rabarberiem, kaņepēm, čili,
mārrutkiem, ķiplokiem, ar izvilkumu
no egļu dzinumiem. Šeit var iegādāties arī putoto medu, kam, divas diennaktis maisot, panākta vijīgāka un mīkstāka struktūra, nemainot bioloģiskās
īpašības.
Citus mājražotājus Zviedriņi neuzskata par konkurentiem, bet gan par
sadarbības partneriem. To nosaka nelielais ražošanas apjoms un atšķirīgais
piedāvājums. Turklāt apvienošanās
dod daudz priekšrocību, piemēram,
produkcijas realizēšanā.
„Bites ir mani mājdzīvnieki, es tās
mīlu un eju pie tām kā pie saviem
draugiem,” nosaka I. Zviedriņa.
SIA „Lubeco”,
Zane un Dzintars Silgali

2018. gada novembris

Uzņēmuma iedīgļi meklējami radinieku uzdāvinātā cidoniju maisā. Kad no
tām tapis lipīgi saldskābais sīrups pēc
mammas receptes, Zane sapratusi –
šajā kultūrā ir perspektīva. Līdztekus cidoniju stādījumiem ieviesti arī zemeņu
lauki – nu jau septiņu hektāru platībā.
SIA „Lubeco”, kas dibināts 2011.
gadā, piedāvā nobaudīt dažādu veidu
sukādes (ķirbju, rabarberu, ābolu, cidoniju, dzērveņu), arī glazētas beļģu šokolādē. Pieprasītas ir arī ražotās sulas un
sīrupi, kā arī gāzētie dzērieni, kas top
bez krāsvielām un aromatizētājiem. Tāpat iespējams iegādāties saldētas sablendētas zemenes. Sukādēm izveidota
atsevišķa zīmolu līnija „Pikolo”.
Šobrīd Zane ar Dzintaru strādā, lai
pagatavotu ideālās zemeņu sukādes.
Izrādās, vispilnīgākais produktu testētājs ir tieši Dzintars, kura garšas kārpiņas ir līdz šim nepārspētas.
2014. gadā izveidots zīmols „Latvijas zemenes”, kas apvieno Latvijas zemeņu audzētājus, kopīgi iepērkot stādus, minerālmēslus un plēves. Paši
Silgali specializējas deserta zemeņu
audzēšanā, turklāt uzņēmums ir moderni aprīkots – zemeņu lasīšana notiek guļus uz platformas. Tāpat izstrādāta īpaša uzskaites sistēma, kas ļauj
apkopot un analizēt datus par ražu.
Vairākkārt piesaistīts dažādu projektu
finansējums, lai samazinātu roku darbu un ražošana būtu efektīvāka.
„Šis ir ģimenes uzņēmums. Laukos
gandrīz visi ir ģimenes uzņēmumi. Tas iir
veids, kā varam viens otru atbalstīt, iedrošināt un motivēt,” uzskata Z. Silgale.
ZS „Piesaule”, Zanda un Dailis Brālīši

„Citiem saku, ka lielākās dzērvenes
ir kā jūsu galvas un vēl ar rokturiem,
lai kastē vieglāk ielikt,” spridzīgi joko D.
Brālītis, atklājot, ka, ja Amerikā lielogu
dzērvenes audzē 200 gadus, tad „Piesaulē” – 20. Pirmie 300 stādiņi iegādāti botāniskajā dārzā, bet nu dzērvenes
savus spīdīgos sānus gozē 15 hektāros. Tieši no „Piesaules” dzērvenēm
„Rāmkalni” gatavo sukādes, ko eksportē uz Japānu, paši Brālīši ar ogu
pārstrādi nenodarbojas.
Kopumā ir 140 šķirņu dzērveņu, to
daudzveidība meklējama gan formā,
gan krāsā. Bumbierveida, muciņveida
ogas baltos, dzeltenos, sarkanos, zaļos, zilos un melnos toņos. Sākumā
ogas lasītas ar rokām, bet tagad tās
novāc ar pašizgatavotiem kombainiem. „Specializētu tehniku iegādāties
nevar, viss ir individuāli ar rokām taisīts. Es arī esmu izdomājis pasaulē
unikālas lietas, kas nav nekur pieejamas. Vieglākais darbarīks sver 200
gramus, bet smagākais – 20 tonnas.
Pielāgojam japāņu un amerikāņu celtniecības mašīnas,” pastāsta D. Brālītis.
„Šogad ir ļoti maza dzērveņu raža.

Latvijā ir aptuveni 30 dzērveņu audzētāju, kuri ievāktu tūkstošiem dzērveņu
tonnu, bet šobrīd kopā nav pat simts
tonnu. Tirgum mēs esam par lielu, bet
Eiropai par mazu, savukārt ar amerikāņiem konkurējam saldēto produktu dēļ.
Mums ir dabiski audzētas ogas kūdras
substrātā,” teic dzērveņu audzētājs.
SIA „Green hive”,
Irita Dorbe un Aivo Krūmiņš

dažādas receptes, gribēju izmēģināt
plaucētās rudzu maizes cepšanu, bet
tā nebija ēdama,” atzīst Aina. Toties
viņas piedāvājumā ir ķirbju, burkānu,
tomātu, siera, olīvu, linsēklu, sēklu, žāvēto augļu maize, ceļotāju maize ar
speķi un vecās Krēķenes maize jeb
maize ar ieceptu siļķi.
Aina reizi pa reizei dodas arī uz dažādiem tirdziņiem, bet tur pieprasījums ir
tik liels, ka jau ap 11.00 viss cepiens ir
izpirkts. Tāpat viņa labprāt pieņem arī
ekskursantus, piedāvājot izmēģināt
spēkus sklandraušu cepšanā.
„Katru reizi, mīcot maizi, atklāju ko jaunu un interesantu. Tas ir process, kas
mani pašu nebeidz izbrīnīt,” secina Aina.
Ceļojošais franču makarūns,
Signe Erdmane

Biškopības uzņēmums, kas pārstrādā medu un ogas, – tāda ir SIA
„Green hive” būtība. Aivo sirdī biškopība bijusi vienmēr, ja agrāk to dzēlieni
sāpējuši ļoti, tad tagad pēc tiem nepamst un pat patīk.
„Sapratām, ka tirgū tikai ar medu
nav ko darīt. Tapa pirmie ievārījumi ar
medu, gatavojām kaltētas ogas ar
medu, medu ar čili un lavandu, ko paši
audzējām. Līdz pirms četriem gadiem
Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja Kitija Vecmane mums pateica, ka pietiek
sēdēt dzīvoklī un jāiet ārā tirgoties. Tā
mēs sākām – ar pieciem sešiem produktu veidiem, nesaprazdami, kas notiks un kas ne. Tagad no ceturtā stāva
dzīvokļa esam pārnākuši uz ražošanas telpām Laidzē,” atklāj Aivo. Šobrīd
uzņēmums ražo vairāk nekā 60 produktu veidu un reizēm nākas pat
bremzēt savas idejas.
Lai apmierinātu pieprasījumu,
saimniekiem vajadzētu 2000 bišu
saimju. Tagad ir 70 un trūkstošais apjoms tiek iepirkts. Par projektu finansējumu iegādātas vajadzīgās iekārtas,
SIA „Green hive” ieviesuši arī sulas fasētāju un pasterizētāju. Tā ir nākamā
ideja, kas jāattīsta.
I/U „Ainas maize”, Aina Šteinberga

No izglītības darbinieka par maizes
cepēju – Ainas Šteinbergas ceļš ir bijis
ar visai krasiem pavērsieniem. Nu jau
piecus gadus Aina cep maizi. Iesākumā, kad viss veikalos piedāvātais bija
apnicis, Aina pamēģinājusi draudzenes pašas cepto. Iegaršojusies un nesmādējusi iedoto ieraugu. Nu maisam
gals bijis vaļā – kāds kukulītis iedots
draugiem, kāds uzdāvināts, līdz nemanāmi cepšanas apjomi pieauguši.
„Cilvēki prasīja, un biju spiesta domāt par dažādiem maizes veidiem.
Mēģināju cept rudzu maizi, izpētīju

Makarūnu cepšana Signei no vaļasprieka ir kļuvusi par uzņēmējdarbību,
kas dzīvē ievieš daudz interesantu pavērsienu. Dalība televīzijas šovā „La
dolce vita. Ar Roberto”, izstādē „Riga
Food”, meistarklases Āgenskalna tirdziņā, sižets Talsu televīzijā – tas dod
jaunu izaicinājuma garšu.
S. Erdmane gardēžiem piedāvā piecus makarūnu veidus: ar sāļo karameli, melno un balto šokolādi, aveņu un
laima garšu. Tos nobaudīt var pasūtot, kā arī iegādājoties kafejnīcā Talsos
„Kafijas pauze”. Signes franču makarūni ceļo uz Rīgu, Tukumu un Jūrmalu.
Tuvojoties dažādiem svētkiem, tie iegūst atbilstošu vizuālo noformējumu.
Signe zina, ka cilvēki par to iegādi nereti lemj spontāni, tādēļ ledusskapī
vienmēr ir rezerve.
Cīņa ar ideālo makarūnu pagatavošanu nav bijusi viegla, aptuveni 500
eiro atstāti atkritumu tvertnē, reizi pa
reizei gadās, ka ideālais cepiens izdodas tikai četros no rīta.
„Gribu iet uz priekšu, nevis iestrēgt,
cepšana sāk palikt neinteresanta. Vēlos attīstīt meistarklases. Iepatikās ar
citiem dalīties zināšanās,” pastāsta S.
Erdmane.
Izrādās, Ventspils pusē senā muižā
atrastā latviešu pavārgrāmatā, rakstītā vācu valodā, jau ir bijusi lasāma arī
franču makarūnu recepte!
„Smuk’ dāvan’”, Sanija Ciekale
Sanijas Ciekales čatniji, garšvielu
maisījumi un sīrupi radušies viena iemesla dēļ: meklējot alternatīvu veikalos nopērkamajiem produktiem, kas
nereti satur citur audzētas izejvielas un
dažādus ķīmiskus piemaisījumus. SāTurpinājums 9. lpp.
8

TALSU NOVADA ZIŅAS

Aktuāli

Talsu novada garša – no lipīgi
saldas līdz sūrstoši skābai
Turpinājums no 8. lpp.

kumā tos gatavojusi sev, bet pakāpeniski piedāvājusi iegādāties arī citiem.
„Produktu vienojošais elements –
tie top no vietējiem augiem un ogām,
pēc iespējas vairāk mēģinu audzēt
pašu saimniecībā, vācu savvaļas ogas
un augus. Piemēram, čatniji jeb pikantās mērces: varam, protams, nopirkt
veikalā kečupu, kas gatavots no Nīderlandē augušiem tomātiem, bet tāpat
varam lietot mūsu pašu upeņu mērcīti,” iesaka Sanija.
Arī citronpipari Sanijai ir citādi –
skābumu viņa panāk nevis ar citrona
mizām vai citronskābi, bet ar cidonijām, smiltsērkšķiem un pīlādžiem.
„Visas „Smuk’ dāvan’” radītas sev un
ģimenei. Ražošanas apjomi ir mazi,
bet kvalitāte un pievienotā vērtība ir
ļoti augsta. Daudz produktu ir oriģināli, piemēram, marinēti pieneņu pumpuri, kas ir latviešu kaperi. Tos kāds
bārs Rīgā izmanto kā uzkodas, bet viesībās tie lieliski noder sarunu atraisīšanai, jo ir interesants apspriežu temats,” izmēģināt rosina S. Ciekale.
ZS „Cukuriņi”, Ivanda un Ivs Valdzeri

I. Valdzers smiltsērkšķu stādījumus
sāka veidot 2010. gadā, bet par komercdārzu tas kļuva 2015. gadā. Šobrīd
smiltsērkšķi te aug sešu hektāru platībā.
Komercapstrādei domātās ogas novāc, griežot zarus. Tos neliek ķerrā vai
kastēs, bet gan nomet uz noklātā brezenta pie kokiem. Viens cilvēks dienā
var novākt ap 200 kilogramiem ogu. Ar
rokām lasītās ogas Valdzeri pārstrādā,
spiežot sulu un smiltsērkšķu eļļu.

„Cukuriņos” audzē trīs smiltsērkšķu
šķirnes. Citām šķirnēm novākšanas
laiks ir divas nedēļas, citām – mēnesis
un pat vairāk, piemēram, Latvijā selekcionētajai šķirnei „Marija”. Tai ir arī
augsts eļļas saturs.
„Uzskatu sevi par smiltsērkšķu speciālistu, bet katru gadu saskaros ar ko
jaunu, pārsteigumi nebeidzas un pilnību sasniegt ir neiespējami. Kad
meklēju kultūru, ko stādīt, apmeklēju
seminārus. Vienā no tiem kāds smiltsērkšķu audzētājs stāstīja, ka smiltsērkšķus Kaukāzā sēj, lai nostiprinātu
nogāzes, tie viegli ieaugas un neprasa
pārāk daudz rūpju. Tas man derēja!
Bet tā, protams, nepavisam nav,”
smaida I. Valdzers.
Vīna darītava „Vējkalnietis”,
Varis Baņģieris

Varis Baņģieris mājas vīnus gatavo
vairāk nekā 40 gadu, pielietojot pirmskara tehnoloģiju. Vara brūvējumos
netiek izmantoti sulfīti, produkts ir
ekoloģisks un patīkami baudāms, bez
stabilizatoriem, dzidrinātājiem vai garšas pastiprinātājiem. Ne velti „Vējkalnieša” mājas vīni nopelnījuši titulu
„Dabīgs produkts”.
„Grūti uzskaitīt, no kādām ogām,
augļiem vai augiem esmu gatavojis
vīnu. Vieglāk pateikt, no kā neesmu:
no lācenēm!” teic V. Baņģieris, atklājot,
ka šobrīd pārdošanā ir 17 dažādi vīni.
Vīndaris strādā tikai ar Latvijas
dabā vai kultūrā augušām izejvielām
– augļiem, ogām, dārzeņiem, ziediem.
Sortimentā nedaudz ir arī sausie, pussausie un saldie vīni, bet pārsvarā ir
pussaldie. Pircēju iecienītākie ir
dižbrūkleņu, aveņu – upeņu, zemeņu,
rabarberu, ērkšķogu vīni, bet pieejami
ir arī balto jāņogu, vilkābolu, dārza pīlādžu, melnā plūškoka ogu, meža aveņu vīni. Vīndaris izmēģinājis spēku arī
ziedu vīnu gatavošanā, piemēram, izmantojot balto ceriņu, plūškoka un
rožu ziedus.

Izsoles
Talsu novada pašvaldība rīko izsoles nekustamajiem
īpašumiem:
Dzīvoklis Nr. 2, „Vecā skola”, Ārlavas
pagastā
(kadastra
Nr.
8837 900 0102) ar kopējo platību 50,2
m², kopīpašuma 502/4107 domājamās daļas no būvēm un zemes. Sākumcena 800 EUR, solis – 50 EUR,
drošības nauda 80 EUR, dalības maksa 30 EUR. Samaksa veicama trīs gadu
laikā no pirkuma līguma noslēgšanas
dienas. Izsole notiks 23. novembrī
9.30, Talsu novada administratīvā centra mazajā zālē, Kareivju ielā 7.
Dzīvoklis Nr. 4, „Vecā skola”, Ārlavas
pagastā
(kadastra
Nr.
8837 900 0103) ar kopējo platību 43,2
m², kopīpašuma 432/4107 domājamās daļas no būvēm un zemes. Sākumcena 700 EUR, solis – 50 EUR,
drošības nauda 70 EUR, dalības maksa 30 EUR. Samaksa veicama trīs gadu
laikā no pirkuma līguma noslēgšanas
dienas. Izsole notiks 23. novembrī
10.00 Talsu novada administratīvā
centra mazajā zālē, Kareivju ielā 7.
Dzīvoklis Nr. 5, „Vecā skola”, Ārlavas
pagastā
(kadastra
Nr.
8837 900 0104) ar kopējo platību 71,7
m², kopīpašuma 717/4107 domājamās daļas no būvēm un zemes. Sākumcena 1150 EUR, solis – 50 EUR,
drošības nauda 115 EUR, dalības
maksa 30 EUR. Samaksa veicama trīs
gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Izsole notiks 23. novembrī 10.30 Talsu novada administratīvā
centra mazajā zālē, Kareivju ielā 7.
Dzīvoklis Nr. 6, „Vecā skola”, Ārlavas
pagastā
(kadastra
Nr.
8837 900 0105) ar kopējo platību 38,9
m², kopīpašuma 389/4107 domājamās
daļas no būvēm un zemes. Sākumcena
650 EUR, solis – 50 EUR, drošības nauda – 65 EUR, dalības maksa – 30 EUR.
Samaksa veicama trīs gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Izsole notiks 23. novembrī 11.00 Talsu novada administratīvā centra mazajā zālē,
Kareivju ielā 7.
Dzīvoklis Nr. 7, „Vecā skola”, Ārlavas
pagastā
(kadastra
Nr.
8837 900 0107) ar kopējo platību 50,1
m², kopīpašuma 501/4107 domājamās
daļas no būvēm un zemes. Sākumcena
800 EUR, solis – 50 EUR, drošības nau-

da – 80 EUR, dalības maksa – 30 EUR.
Samaksa veicama trīs gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Izsole notiks 23. novembrī 11.30 Talsu novada administratīvā centra mazajā zālē,
Kareivju ielā 7.
Dzīvoklis Nr. 8, „Vecā skola”, Ārlavas
pagastā
(kadastra
Nr.
8837 900 0106) ar kopējo platību 49,4
m², kopīpašuma 494/4107 domājamās
daļas no būvēm un zemes. Sākumcena
800 EUR, solis – 50 EUR, drošības nauda – 80 EUR, dalības maksa – 30 EUR.
Samaksa veicama trīs gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Izsole notiks 23. novembrī 13.00 Talsu novada administratīvā centra mazajā zālē,
Kareivju ielā 7.
Rīgas iela 43, Sabilē (kadastra Nr.
8813 004 0047) – zemes gabals ar
kopējo platību 14 124 m², slimnīca ar
kopējo platību 1144,6 m², saimniecības ēka ar kopējo platību 140,3 m²,
katlumāja ar kopējo platību 48,8 m²,
šķūnis ar kopējo platību 64,2 m², garāža ar kopējo platību 58,5 m², pataloģijas anatomijas korpuss ar kopējo
platību 17,9 m², šķūnis ar kopējo platību 22,3 m². Sākumcena 39 000 EUR,
solis – 500 EUR, drošības nauda –
3900 EUR, dalības maksa – 30 EUR.
Samaksa veicama viena gada laikā no
pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Izsole notiks 23. novembrī 9.00 Talsu
novada administratīvā centra mazajā
zālē, Kareivju ielā 7.
Izsolēm pretendenti var pieteikties
līdz 20. novembrim 12.00. Drošības
nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā
Nr. LV49UNLA0028700130033, AS
„SEB banka” līdz 20. novembra 12.00.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.talsi.lv sadaļā Pašvaldība/ Izsoles un pieteikumu iesniegt Talsu
novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas
centrā, 2. korpusā, Kareivju ielā 7,
darbdienās 8.00–12.00; 13.00–16.00.
Tālrunis
uzziņām
27841840,
26514956.

Teksts un foto: Inita Fedko

Asins donoru diena Talsos
5. novembrī 10.00–14.00 Valsts
asins donoru centrs rīko asins donoru dienu Talsu novada administratīvā centra lielajā zālē, Kareivju ielā 7.
Kompensācija asins apjoma atjaunošanai nākamajā dienā pēc asins
ziedošanas tiek ieskaitīta donora bankas kontā, tādēļ lūgums ņemt līdzi savus bankas konta numurus. Donori
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bez bankas konta asinis ziedot nevarēs. Līdzi ir nepieciešams ņemt arī
personu apliecinošu dokumentu –
pasi vai ID karti (autovadītāja apliecība
kā personu apliecinošs dokuments
šoreiz nederēs).
Vairāk informācijas pa bezmaksas
informatīvo tālruni 8000 0003 un mājaslapā www.donors.lv.
2018. gada novembris

Ieplāno!
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Sports novembrī
Kad? Cikos?
Pasākuma nosaukums
Norises vieta
TALSOS
03.11. 10.00 Novada 13. mazās sadraudzības sporta spēles
Galda teniss. J. Dembrovska piemiņas balvas
03.11. 10.00
2. posms
Talsu sporta nams
Basketbols. Kungi 40+, Talsi – SK Babīte/ Ba03.11. 16.00
bītes būve
03.11. 18.00 Florbols. Elvi līga: Talsi/Krauzers – Bauska
Talsu Valsts ģimnāzija
Basketbols. LBL 3: BK Talsi – BK Krāslava/Spor03.11. 16.30
ta skola
07.11. 19.30 Basketbols. Kungi 45+, Talsi – Ķekava
Talsu sporta nams
07.11. 20.00 Novada pensionāru un invalīdu zolītes spēle
Dambrete. Novada čempionāta un kausa izcī10.11. 10.00
ņas 3. posms
10.11. 10.00 Badmintons. Talsu kausa 2. posms

Talsu sporta halle

Volejbols. Latvijas čempionāta 2. divīzija: SK
Talsi – Siguldas Sporta skola
Dambrete. Latvijas 100. gadadienas kausa iz17.11. 10.00
cīņa
Talsu sporta nams
Galda teniss. Latvijas 100. gadadienas balvas
17.11. 10.00
izcīņa
11.11. 19.00

21.11. 9.00
21.11. 20.00
23.11. 20.00
24.11. 10.00
24.11. 16.00

Novada pensionāru un invalīdu zolītes spēle
Florbols. 1.līga: Talsu NSS/Zerorisk – RTU/Rockets
Florbols. 1. līga līga: Talsu NSS/Zerorisk – Irlava/Avant
Dambrete. Talsu sporta nama kausa izcīņa
ātrspēlē
Basketbols. Kungi 40+, Talsi – BK Stopiņi

Talsu Valsts
ģimnāzija

25.11. 10.00 Novuss. Novada atklātais čempionāts vienspēlēs Talsu sporta nams
Volejbols. Latvijas čempionāta 2. divīzija: SK
Talsi – Jelgavas NSC
30.11. 20.00 Basketbols. LBL 3: BK Talsi – BK Dārtija
LAUCIENES PAGASTĀ
08.11. 19.00 „Laucienes kausa 3+1” 4. posms volejbolā
09.11. 19.00 „Laucienes kausa” 3. posms zolītē
„Laucienes kausa” 2. posms novusā un „LāSporta centrs
11.11. 10.00
čplēša Kauss 2018”
„Lauciene”
22.11. 10.00 „Laucienes kausa 3+1” 5. posms volejbolā
23.11. 19.00 „Laucienes kausa” 4. posms zolītē
ĢIBUĻU PAGASTĀ
11.11. 9.00 Ģibuļu kausa izcīņas 4. posms zoles spēlē
Ģibuļu pagasta meistarsacīkstes spiešanā gu- Pastendes sporta
24.11. 11.00
ļus „Simtgades kauss”
centrs „Akmeņkaļi”
25.11. 9.00 Ģibuļu kausa izcīņas 5. posms zoles spēlē
PĻAVMUIŽĀ
„Pļavmuižas kausa 2019” 2. posms galda teni02.11. 20.00
sā un šautriņās
Pļavmuižas saieta
namā
„Pļavmuižas kausA 2019” 3. posms galda teni30.11. 20-00
sā un šautriņās
LAIDZES PAGASTĀ
02.11. 9.00 Novusa turnīra 3. kārta
Laidzes BLPC
09.11. 9-00 Zolītes turnīra 3. kārta
Laidzes BLPC
25.11. 15.00

Sagatavoja: Andris Krišjānis

Veselības veicināšana novadā
Zumba –
Ceturtdienās 18.00 Pastendes kultūras namā.
Vingrošana grūtniecēm –
6., 13., 27. novembrī 10.00 Talsos, S. Vilkastes privātpraksē, Lielajā ielā 35-2.
Pilates –
Trešdienās 18.00 Talsu administratīvā centra lielajā zālē, Kareivju ielā 7.
Veselības diena senioriem –
13. novembrī 9.00 Talsu administratīvā centra lielajā zālē, Kareivju ielā 7.
Fizioterapeita meistarklase senioriem–
13. novembrī 10.30 Talsu administratīvā centra lielajā zālē, Kareivju ielā 7.
Sirds veselības diena
15. novembrī 17.00 Vandzenes tautas namā
Sporta diena senioriem
21. novembrī 10.00 Pastendes sporta centrā „Akmeņkaļi”
Mazuļa krūts barošana –
27. novembrī 16.00 Talsos, Kalna ielā 4 (virs biznesa inkubatora).
Bezmaksas pasākumi

2018. gada novembris

Izstādes novembrī
Talsu novada muzejā
• Līdz 14.11. Starptautiska mākslas izstāde „Slepenais dubultnieks”
• No 15.11. „Brīvības cīņu laiks Talsu
apriņķī. 1918.–1920. gads”
• No 16.11. Gleznas „Talsu ainavas”
• Lauras Feldbergas instalāciju izstāde „Rudens. Piederība.”
• „Adīti cimdi”
Talsu tautas namā un Radošajā sētā
• No 2.11. Aināra Mazjāņa foto izstāde „Mēs esam Talsi„
• No 12.11. Audēju kopas „Talse”
izstāde „Mūsu karogs ir meiteņu
brunči”
• No 17.11. Talsu foto kluba izstāde
„Atvērt pēc 100 gadiem”
Talsu Galvenajā bibliotēkā
• „Tev mūžam dzīvot Latvija”
Abavas bibliotēkā
• No 7.11. „100 rodošu domu Latvijai”
Abavas tautas namā
• Valgales skolas kolektīva darbu izstāde
Balgales bibliotēkā
• „Mūsu dāvana Latvijas simtgadei”
Laidzes bibliotēkā
• „Mana Latvija”
• Latviešu cimdu rakstu grāmatas
Lubes bibliotēkā
• Keramiķes Katrīnas Vīnertes darbi
Lubes kultūras namā
• „Pa Frederika Fībiga pēdām Eiropā”
Uguņu bibliotēkā
• Agneses Bērziņas foto „Upesgrīvas jūra”
Sabiles bērnu bibliotēkā
• No 5.11. Kristiānas Avotas kolekcija
„Draudzības saite”
Sabiles bibliotēkā
• No 5.11. Aivara Briuņas naudas kolekcija „Naudas laiki Latvijā”
Stendes tautas namā
• Strazdes TLM audēju pulciņa darbu
izstāde

• „Gadalaiki dvēselē un dabā”
• Fotogrāfa un daktera Ināra Švarca
fotogrāfiju izstāde
Stendes bibliotēkas bērnu nodaļā
• 12.–30.11. „Dziesma te svinīgi šalc
un tāds kā svētums visapkārt stīdz”
Spāres bibliotēkā
• „Spāre atmiņu ceļos”
Spāres muižā
• Irēnas Lakšes gleznu izstāde „Gadsimtu satikšanās paletē”
• No 14.11. LMK „Nāmetiņš” cimdu
izstāde
Strazdes BLPC
• 5.–23.11. Annas Leivaldes personālizstāde „Darbs dara darītāju”
• 12.–30.11. Akcijas „97=3+100” Latvijas celiņš” darbu izstāde
Talsu novada administratīvajā centrā
• No 2.11. Vizuālās, vizuāli plastiskās
mākslas un foto darbu izstāde
Tiņģeres pils izstāžu zālē
• Ligita Vilciņa „Gleznas”
Pastendes bibliotēkā
• Ģibuļu pagasta BLPJAC mākslas studijas pieaugušajiem darbu izstāde
Pastendes kultūras nams
• “Talsu pilsētas galvas”
Pļavmuižas saieta namā
• Ģibuļu BLPJAC Mākslas studijas pieaugušajiem darbu izstāde
Valdemārpils bibliotēkā
• Valdemārpils mūzikas un mākslas
skolas izstāde „Krāsaino dziju motīvs gleznās”
Valdemārpils izstāžu zāle
• Ildzes Oses gleznu izstāde „Inspirācijas”
Virbu kultūras namā
• Fotogrāfes Leldes Meirānes izstāde
„Mēs cauri laikiem”

Stendes bibliotēkā
• „To rakstīja pirms simts gadiem”

Sagatavoja: Sanita Arciševska

Dzīvesziņas
Dzimtsarakstu nodaļā no 2018. gada 21. septembra līdz 20. oktobrim
Reģistrēti 14 zēni un 11 meitenes:
Nellija Ābele
Bruno Grinbergs
Sebastians Noa Bože
Luna Mīka Grīnvalde
Rendijs Bondarenko
Evelīna Haselbauma
Alise Eglīte
Anna Juškina
Rihards Freibergs
Ralfs Niks Kovaļevskis
Kevins Geriksons
Daniels Andrejs
Kristiāna Glāzere
Krūmiņš

Ričards Lapiņš
Līva Leina Lineja
Rūta Robina Reinholde
Matīss Riekstiņš
Kevins Rozītis
Keita Tīfentāle
Marta Vilciņa

Vecāki rakstiski apliecinājuši savu piekrišanu bērna vārda un uzvārda publicēšanai

Laulību noslēguši 8 pāri
Miruši (atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai):
Talsi
Alvīne Dzene (1922)
Vilma Garanča (1938)
Haralds Lagzdiņš (1938)
Maiga Miglāne (1942)
Ināra Plieniņa (1933)
Aivars Siliņš (1958)
Kārlis Starts (1941)
Valdis Strazdiņš (1961)
Biruta Pētersone (1928)
Pēteris Vuciņš (1926)
Sabile
Fricis Arvids Pūpols (1930)
Stende
Valija Alsberga (1932)
Lonija Ilga Felzenberga
(1932)
Inese Veidule (1951)

Valdemārpils
Lilija Stabulīte (1925)
Abavas pagasts
Levkiņa Koršunova (1940)
Ģibuļu pagasts
Džesija Krūmiņa (1934)
Ainis Braunfelds (1966)
Ivonna Henrieta Freija
(1938)
Arnis Lubiņš (1951)
Laidzes pagasts
Ingrīda Ansone (1935)
Imants Smildziņš (1942)
Laucienes pagasts
Vilnis Lasmanis (1941)
Alfrēds Putraševics (1934)
Haris Štaņivarcevs (1954)
Zinaida Šuršina (1924)

Daina Vaivade (1951)
Lībagu pagasts
Mārtiņš Belickis (1939)
Ivars Ērkšķis (1938)
Virbu pagasts
Anna Spilva (1931)
Mērsraga novads
Daina Krūmiņa (1932)
Elga Strautiņa (1930)
Ventspils novds
Emīlija Minalgo (1923)
Edvīns Rozenbergs (1943)
Olaines novads
Ilze Skaraine (1939)
Mārupes novada
Aivars Pogiņš (1948)
Rīga
Inta Reimate (1948)
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Kinoteātrī „Auseklis”
Bohēmista rapsodija
02.11. 20.30
04.11. 16.00

Drāma, biogrāfija, muzikāla filma 2h 15

07.11. 18.00
09.11. 20.00

10.11. 13.00

Fredijs Merkūrijs – roka leģenda, dumpinieks, bohēmists un ģēnijs, kurš lauzis visus stereotipus un atstājis neizdzēšamu iespaidu uz rokmūziku. Filma stāsta par grupas „Queen” galvu reibinošo ceļu uz panākumiem, pateicoties radītajām kulta dziesmām un
revolucionārajam skanējumam, kā arī grupas atrašanos uz izjukšanas robežas Merkūrija nekontrolējamā dzīvesveida dēļ.
Operācija “Overlord”
Šausmu filma, asa sižeta filma, mistika 1h 49
09.11. 18.00 16.11. 20.30
10.11. 18.00 17.11. 18.00
Sabiedroto izsēšanās laikā Normandijā divi amerikāņu desantnieki
nonāk vāciešu okupētajā ciemā, ar uzdevumu iznīcināt sakaru
punktu. Izlūkiem nāksies satikties aci pret aci ne tikai ar kareivjiem,
bet arī ar nacistu eksperimentu paranormālajām sekām.
Lustrum
08.11. 18.00

Dokumentāla filma 1h 30
11.11. 16.00

Lustrācija (Lustrum) bija viens no valsts pārvaldes principiem Romas impērijā, kas noteica, ka, mainoties valsts pārvaldei, iepriekšējās varas pārstāvji
ceremoniāli atzīstas visos grēkos un zvēr uzticību jaunajai varai. Filma stāsta par VDK darbības metodēm 80. gados un 90. gadu sākumā, liekot izprast padomju totalitāro sistēmu, kas Latvijas inteliģences ziedam vēl aizvien liek analizēt, melot, nožēlot, atzīties, taisnoties vai skaidrot.
Saule brauca debesīs
17.11. 13.00
18.11. 11.00

Animācija 1h 15

24.11.15.00
25.11.13.00

Animācijas klasiķes Rozes Stiebras filma tapusi pēc folkloras motīviem,
tās spraigos notikumus apdziedājuši Juris Kaukulis un „Jauno Jāņu orķestris”. Kad ķekatu jampadracī tiek nozagta Saules un Mēness meitiņa, izmisušie vecāki sauc palīgā cilvēkus, lai bērniņu atgūtu.
Fantastiskās būtnes: Grindelvalda noziegumi
Piedzīvojumu filma, ģimenes filma, fantāzija 2h 14
16.11. 18.00
17.11. 15.00

23.11. 18.00
24.11. 17.00

29.11. 18.00

Tumšais burvis Gelerts Grindelvads ir izbēdzis no apcietinājuma un
sāk pulcēt sekotājus, no kuriem daudzi pat nenojauš viņa patieso
mērķi: panākt tīrasiņu burvju kundzību pār visām nemaģiskajām
būtnēm. Burvju sabiedrība sāk šķelties divās nometnēs, un pretējie
viedokļi izšķir pat tuvākos draugus un ģimenes locekļus.
Sīkpēdis
03.11. 13.00
04.11. 12.00

Piedzīvojumu filma, komēdija, animācija 1h 36
10.11. 11.00
11.11. 14.00

Vienā jaukā dienā kāds jauns, atjautīgs jetijs sastop savādu radījumu, kurš, kā viņam likās, nemaz neeksistē – cilvēku. Ziņas par „sīkpēdi” izraisa pamatīgu satraukumu sniega cilvēku sabiedrībā. Kādi
vēl pārsteigumi varētu slēpties aiz viņu noslēgtā ciematiņa robežām
tālajā un plašajā pasaulē? Filma dublēta latviešu valodā.

Biļešu iepriekšpārdošana www.bilesuserviss.lv, kā arī Talsu novada tūrisma informācijas centrā un Talsu 1. pasta nodaļā (Lielajā ielā 20).
Kinoteātra kase atvērta 30 minūtes pirms katra seansa sākuma.

Kultūras pasākumi novembrī
Kad? Cikos?

Kas?

Kur?

TALSOS
2.11.

19.00

3.11.

14.00

3.11.

16.00

4.11.

18.00

9.11.

15.00

9.11.

17.30

9.11.

18.00

10.11. 16.00
11.11. 15.00
16.45
11.11.

17.00
17.30

12.11. 13.00
13.11. 10.00
14.11. 17.30
15.11. 13.00
15.11. 16.30

Aināra Mazjāņa grāmatas un foto izstādes
„Mēs esam Talsi” atklāšana. Ieeja: bez maksas
Tikšanās ar mākslinieci Lauru Feldbergu instalāciju izstādē „Rudens. Piederība”
Koncertprogramma „Dzimtai zemei”
Piedalās: G. Skrastiņš, A. Robežnieks, A. Skuja,
Ž. Siksna, D. Porgants u.c. Ieeja: 6; 8; 10; EUR
Zumbas maratons, vada Agnese Apse. Ieeja: 5 EUR
Latvijas svētkiem veltītās akcijas „PAŠĪTIS –
Pasmaidi Latvijai” izstādes „100 smaidi Latvijai” atklāšana
Mākslas terapijas nodarbība ar terapeiti Līgu
Ruttuli
Tikšanās ar Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri
Tautas muzikantu ansambļa „Tals` trimiš” 10
gadu jubilejas koncerts, piedalās pārnovadu
tautas muzikanti
Ievas Akurateres un Jura Kulakova jubilejas
koncerts. Ieeja: 10; 12; 15; 18 EUR
Lāčplēša dienas gājiens „Gaismas ceļš”
Pulcēšanās gājienam pie Talsu sporta nama
Gājiena sākums
Piemiņas brīdis pie pieminekļa „Koklētājs”
Audēju kopas „Talse” izstādes „Mūsu karogs
ir meiteņu brunči” atklāšana
Starpnovadu pirmskolas izglītības iestāžu orķestru parāde
Muzikāls vakars ar gleznotāju un pianistu
Čārlzu Deividu Kelliju
Izstādes „Brīvības cīņu laiks Talsu apriņķī.
1918.–1920. gads atklāšana”.

Talsu tautas namā
Talsu novada
muzejā
Talsu tautas namā
Talsu tautas namā
Talsu tautas namā
Talsu novada
muzejā
Talsu Galvenajā
bibliotēkā
Talsu tautas namā
Talsu tautas namā
Pie pieminekļa
„Koklētājs”
Talsu tautas namā
Talsu tautas namā
Talsu novada
muzejā
Talsu novada
muzejā

Grāmatas „Sirds domas Latvijai” prezentācija Talsu tautas namā

Talsu novada skolu svinības. Ieeja: bez maksas
Talsu tautas namā
Valsts svētku svinīgs sarīkojums un Talsu no17.11. 15.00
Talsu tautas namā
vada Goda balvu pasniegšana
Talsu foto kluba izstādes „Atvērt pēc 100 ga17.11. 17.00
Radošajā sētā
diem” atklāšana
Simtgades balle, muzicē „MC Orķestris”. Ieeja:
17.11. 21.00
Talsu tautas namā
bez maksas
18.11. 11.00–13.00 Talsu novada muzejs atvērts apmeklētājiem bez maksas
Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltīti pasāku18.11.
mi, Talsu novada Izcilības un Atzinības balvu pasniegšana. Brīvdabas koncerts, svētku uguņošana. Svētku programmu skatīt 7. lpp.
21.11. 18.00 „Dziesmu skola” koncerts
Talsu novada muzejā
Pianista Artūra Liepiņa solo koncerts „ZiemeļAus23.11. 19.00
Talsu tautas namā
mā”. Ieeja: 5 EUR; skolēniem, pensionāriem 3 EUR
Lekcija un meditācijas sesija ar Teravādas buTalsu novada
27.11. 18.00 distu mūku John Paramai no Taizemes „Miera
muzejā
atrašana sevī”. Ieeja: bez maksas
Svinam Dzīves svētkus Gundegai Blumbergai,
Talsu Galvenajā
28.11. 18.00 Gundegai Grīnumai un Zigurdam Kalmanim
bibliotēkā
un konkursa „Meklēsim rakstos” noslēgums
02.12. 16.00 Rūķu pasts. Ziemassvētku tirdziņš
Radošajā sētā
02.12. 17.00 Lielās egles iedegšana
Pilsētas laukumā
15.11. 18.00

Turpinājums 12. lpp.
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Ieplāno!

TALSU NOVADA ZIŅAS

Turpinājums no 11. lpp.

Kultūras pasākumi novembrī

BALGALES PAGASTĀ
11.11. 18.00

Lāčplēša dienas lāpu gājiens
No „Lazdu mājām”
Valsts svētku koncerts un Talsu novada Goda
19.00
apbalvojumu pasniegšana
16.11.
Balgales BLPC
Simtgades balle, spēlē Juris Pavlovs
23.00
Galdiņu rezervācija 27111925. Ieeja: 3 EUR
ĢIBUĻU PAGASTĀ
17.00- Helovīna pasākums bērniem un jauniešiem
Pastendes
3.11.
22.00 „Ar jokiem pret spokiem”
kultūras namā
No PII „Ķipars” uz
9.11. 16.30 Lāpu gājiens „Stipras ģimenes – mūsu Latvijai!”
Radošo terasi
Adventes vainagu darināšanas darbnīca, Ģibuļu pagasta
28.11. 18.00
vada Diāna Dzelzkalēja
BLPJAC
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros,
Pastendes
12.–16.11.
rīta stundas un krēslas stundas lasījumi
bibliotēkā
LMK „Nāmetiņš” izstādes „Gadskārtu zīmju
14.11. 12.00
Spāres muižā
raksti cimdos” atklāšana
Valsts svētku pasākums „Kā ozola saknei pēc
15.11. 18.00 ūdens” un Spāres bibliotēkas Latvijas 100.
Spāres muižā
gadei veltīts sarīkojums „Spāre atmiņu ceļos”
Valsts svētku koncerts un Talsu novada Goda
16.11. 18.00
apbalvojumu pasniegšana
Pastendes
kultūras namā
Senioru vokālo ansambļu 16. koncertfestivāls
24.11. 14.00
„Mūsu dziesma Latvijai”
ĪVES PAGASTĀ
6.11. 19.00 Spēlfilma „Homo Novus”. Ieeja: 2 EUR
Tiņģeres pilī
19.00 Valsts svētku pasākums „Mēs esam Latvija”
17.11.
21.00 Tautas balle
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
11.11. 16.30 Svecīšu nolikšana Latvijas kartes kontūrā
Pie pagasta pārvaldes
19.00 Valsts svētku koncerts un Talsu novada Goda
16.11.
apbalvojumu pasniegšana, muzicē Ēriks Loks Ķūļciema BLPC
21.00 Tautas balle ar Māri Blāzi no grupas „Jūrkant”
13.00 Mirušo piemiņas dievkalpojums
Dzedru baznīcā
25.11.
16.00 Svecīšu vakars
Ķūļciema kapsētās
02.12. 17.00 Lielās egles iedegšana un piparkūku cepšana
LAIDZES PAGASTĀ
9.11. 18.00
11.11. 19.00

Cimdu izstādes „Latvijas simtgadei” atklāšana Bibliotēkā un BLPC
Gaismas ceļš „Dedz gaismiņ, dvēselīt”
Pie bērnudārza
Atrakcijas lasītājiem ar fotosesiju „Svinam
15.11. 17.00
Laidzes bibliotēkā
Latvijas dzimšanas dienu kopā ar grāmatām!”
19.00 Valsts svētku koncerts un Talsu novada Goda
Laidzes tehnikuma
16.11.
apbalvojumu pasniegšana
zālē
21.00 Svētku balle ar grupu „Lustīgais Blūmīzers”
23.11. 17.00 Ziemeļvalstu literatūras lasījumi un diskusijas Laidzes bibliotēkā
Svecīšu vakars Laidzes pagasta kapsētās: Maķu 14.00; Nodenu 14.45;
24.11.
Rocežu 15.30
LAUCIENES PAGASTĀ
Skaistuma darbnīca: lūpu krāsu izgatavošana
3.11. 11.00
Laucienes BLPC
Pieteikšanās 22483266, dalības maksa 5 EUR
Svecīšu vakari Lacienes pagasta kapsētās: Garlenes 15.00; Klopenes
4.11. 15.30; Pūckalna 16.15
9.11. 19.00 Mārtiņa vakara jampadracis
Pļavmuižas s/n
Pulcēšanas pie
11.11. 18.00 Lāčplēša dienas dziesmotais lāpu gājiens
Pagastmājas
Valsts svētku koncerts ar grupu „Iļģi” un Talsu
15.00
novada Goda apbalvojumu pasniegšana
Laucienes sporta
centrā
Balle
kopā
ar
teātra
„Tims”
dziedošajiem
ak17.11. 21.30
tieriem. Galdiņa rezervācija 29216480
23.11. 20.00 Spēlfilma „Homo Novus”. Ieeja: 3 EUR
Pļavmuižas s/n
Indijas klasiskās dejas iesācējiem, vada Inga
Laucienes
24.11. 13.30 Cēsniece. Pieteikšanās pa tālr.29216480. Pirkultūras nams
mā nodarbība bez maksas
LĪBAGU PAGASTĀ
5.11.

11.20

7.11.

13.00

Cirks bērniem „Abra-Kadabra”. Ieeja: 1,50 EUR

Lībagu BLPC

Tikšanās ar Māru Mertenu „Sarunas sirds aizvējā” Lībagu tautas namā
Senioru kluba „Papardes” 15 gadu jubilejas
10.11. 13.00
Lībagu BLPC
pasākums, spēlē Vilis. Ieeja: 2 EUR
Valsts svētku pasākums un Talsu novada
18.30
Goda apbalvojumu pasniegšana
16.11.
Lībagu BLPC
Tautas balle, spēlē Arnis Blūms-Blūmanis. Ie22.00
eja: bez maksas
LUBES PAGASTĀ
17.00 Valsts svētku pasākums un Talsu novada
Lubes kultūras
17.11.
Goda apbalvojumu pasniegšana
namā
21.00 Tautas balle
20.11. 14.00

Lasītāju klubā simtgades labākās grāmatas

Lubes bibliotēkā

SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ
8.11.

12.40

Aivara Briuņas stāstījums ,,Naudas laiki Latvijā” Sabiles bibliotēkā
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Lāčplēša dienai veltīts koncerts un svecīšu
nolikšana pie akmens
16.11. 18.00 Spēlfilma „Homo Novus”. Ieeja: 2 EUR
Valsts svētku pasākums un Talsu novada
18.00
Goda apbalvojumu pasniegšana
17.11.
20.30- Tautas balle, spēlē Raitis un Ingars. Ieeja: bez
01.00 maksas
22.11. 12.40 Ziemeļvalstu literatūras lasījums
8.11.

17.00

24.11. 14.00

Grāmatas „Toreiz Sabilē” atvēršana

30.11. 19.00

Krodziņš „Pie Viļņa” – „Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc”

Mūzikas skolā,
centra laukumā
Sabiles k/n
Abavas tautas
namā
Bērnu bibliotēkā
SARADEs namā,
Rīgas iela 34
Sabiles k/n

STENDĒ
Radošā darbnīca „Ģeometriskās diegu manTautas namā
dalas”, vada Diāna Delzkalēja. Ieeja: 5 EUR
Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens no Stendes pamatskolas līdz
9.11. 18.00
Karoga laukumam
Jaundzimušo godināšana „Esmu dzimis Sten- Stendes tautas
14.11. 18.00
denieks”. Ieeja ar ielūgumiem
namā
15.11. 13.00 Pasākums „Mana zeme, mana Latvija”
Bibl. bērnu nodaļā
Valsts svētku pasākums un Talsu novada
18.00
Goda apbalvojumu pasniegšana
Stendes tautas
17.11.
namā
Tautas balle ar grupu „Nakts Ziņas”. Galdiņu
21.00
rezervācija pa tālruni 26380121
22.11. 13.30 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākums
Bibl. bērnu nodaļā
23.11. 19.00 Spēlfilma „Homo Novus”. Ieeja: 2 EUR
Tautas namā
STRAZDES PAGASTĀ
Akcija „97+3=100 Latvijas celiņš” un „Cimdotā Ceļš pretī „Zaļās
10.11. 11.00
Latvija”. Plašāk pa tālr. 20266761
saules” zīmei
Valsts svētku pasākums un Talsu novada
18.00
Goda apbalvojumu pasniegšana
Strazdes BLPC
16.11.
Ievas Maltenieces un Aijas Bērziņas koncert19.00
programma „Maza tautu istabiņa”
1.12. 16.00 Rūķu ciema lielās svētku egles iedegšana
Strazdes BLPC
6.11.

18.00

VALDEMĀRPILĪ
7.11. 18.00 Pārpratumu komēdija „Homo Novus”
15.00
11.11. 16.00

Dzīvā cimdu izstāde „Mani cimdi Latvijai”
Dokumentālā filma „Astoņas zvaigznes”

Izstāžu zālē
Pie K. Valdemāra
pieminekļa
Izstāžu zālē

17.30

Lāpu gājiens – no Izstāžu zāles līdz K. Valdemāra piemineklim
18.00 Valsts svētku svinīgs sarīkojums un Talsu noValdemārpils
16.11.
vada Goda apbalvojumu pasniegšana
vidusskolā
20.00 Tautas balle
Pirmā Adventes sveces iedegšana un rado2.12. 13.00
Izstāžu zālē
šās darbnīcas
VALDGALES PAGASTĀ
Svecīšu vakars Valdgales pagasta kapsētās: Skumbru 13.00; Kalnu 14.00;
3.11.
Frītagu 15.00
11.11. 18.00 Gaismas ceļa veidošana no svecītēm Pūņās, Cīruļos, Lielsalās
12.-23.11. Režisores D. Slavinskas filma „…tur, Latvijā” (1999); (2010) Valdgales bibliotēkā
16.11.

19.00

Valsts svētku svinīgs sarīkojums un Talsu novada Goda apbalvojumu pasniegšana

21.00

Svētku balle, spēlē grupa „Lietus blūzs”

30.11. 16.00

Valdgales tautas
namā

Radošā darbnīca „Galda un telpu rotājumi”

VANDZENES PAGASTĀ
11.11. 15.00
11.11. 17.00
10.11. 12.00

Mākslas filma „Tēvs nakts”. Ieeja: bez maksas
Vandzenes t/n
Lāčplēša diena – iedegsim gaismas ceļu cauri savam pagastam
Jauniešu centra radīts pasākums

15.11. 17.00

Sirds veselības diena
Valsts svētku koncerts un Talsu novada Goda Vandzenes tautas
namā
apbalvojumu pasniegšana, muzicē Jānis Moisejs
Sabiles amatierteātra izrāde „Mucenieks un
Muceniece”. Ieeja: 1 EUR

17.11. 14.00
23.11. 19.00

Mirušo piemiņas diena Vandzenes pagasta kapsētās: 15.30 Kalniņu, Ste25.11. buļu, Upesgrīvas un Tīļkalnu kapsētās; 16.00 Dižkuģnieku, Uguņciema un
Dārtes kapsētās; 16.30 Klānu, Krauju un Odriņu kapsētās.
VIRBU PAGASTĀ
2.11

18.00

Spēlfilma „Tēvs nakts”. Ieeja: 1 EUR

9.11

19.00

Spēlfilma „Homo Novus”. Ieeja: 2 EUR

10.11. 18.00

Virbu pagasta karoga iesvētīšana un koncerts

19.00

Valsts svētku koncerts un Talsu novada Goda
apbalvojumu pasniegšana

21.30

Svētku balle ar grupu „Līdzsvars”. Ieeja: 2 EUR

17.11.

24.11 13.00

Senioru balle, spēlē Vilis. Ieeja: 2 EUR

27.11 18.00

Radošā darbnīca „Adventes rotājumi”. Ieeja: 2 EUR

Virbu kultūras
namā

Sagatavoja: Sanita Arciševska
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