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„Kopā būšana un riktēšanās – tas ir šis svētku laiks!”
Strazdes rūķi nesnauž. Uzreiz
pēc Latvijas 100. dzimšanas dienas aizvadīšanas rūķu ģimene ir
ķērusies pie Ziemassvētku noskaņas uzburšanas. Šogad gan
viena rūķa dzīvē notikušas krasas pārmaiņas – Kraukšķis devies „Erasmus” programmā uz
tālajiem ziemeļiem, uz Lapzemi,
lai iegūtu papildu rūķošanās zināšanas. Tas gan nenozīmē, ka
varēs izbaudīt mazāk, nebūt ne!
Tas nozīmē, ka šajā gadā svētku
programmā vairāk dabūs pasvīst Ziemassvētku vecītis.
Rūķu ģimene Strazdes muižā dzīvo jau astoto gadu. Tik ilgi šī ir mazā
Ziemassvētku paradīze Talsu novadā, kur izbaudīt svētku noskaņu, paraustīt Ziemassvētku vecīti aiz bārdas un piedalīties rūķu sirsnīgajā
jandāliņā. Tik ilgi šeit gaisā vēdī piparkūku smarža un vismaz divas
nedēļas pirms svētkiem ik pēc divām stundām piebrauc kāds transporta līdzeklis, no kā izveļas nākamais bariņš Ziemassvētku brīnuma
tīkotāju. Jau ierasts, ka uz Strazdes
muižu ceļu mēro no 30 līdz 50 cilvēku lielas grupas. Šogad ciemos
brauks pat bērnudārza grupiņa ar
trīs gadus veciem bērniņiem.
„Rūķi ir aktuāli jau kopš septembra. Tiklīdz bērni dodas bērnudārza un skolas gaitās, tā sākas klusie
telefoni – vēlas pieteikties svētku
programmai. Jau oktobra beigās
viss laika grafiks bija piepildīts, vēl
līdz pat šai dienai saņemam zvanus, un ir tik ļoti žēl pateikt, ka vairs
nevienu grupu nevarēsim uzņemt,”
rūķu nedienas atklāja Strazdes brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja un rūķu dzīves menedžere Inga

Dombrovska.
Pieprasījums pēc Strazdes rūķiem ir ļoti liels. To I. Dombrovska
skaidro ar līdzīga piedāvājuma iztrūkumu mūsu pusē. Šogad citāda
veida rūķi ar atšķirīgu svētku programmu sāk dzīvot Sabilē –
Istabaugšas rūķu skolā Sarades
namiņā. Par to Inga priecājas un
uzsver, ka Strazdes muižas rūķi novērtē daudzveidību, ko piedāvāt
pēc svētkiem izslāpušajiem.
„Šogad bija nežēlīgi liela kastaņu
raža, esam iestrēguši kastaņu miltu malšanā un piparkūku mīklas
gatavošanā. 8. decembrī 16.00 ir
Rūķu ciema lielās egles iedegšana,
kad arī nobaudīsim pašu pirmo piparkūku cepienu,” viņa kārdina.
Šogad papildināts svētku noformējuma klāsts, līdz 1. decembrim
tie jau rotās Strazdes muižu un tās
apkārtni. 14. decembrī pie Strazdes rūķiem brauks īpaši ciemiņi –
Stendes pirmsskolas izglītības
iestādes „Saulīte” audzēkņi ar skolotājiem un vecākiem, kuri dosies
uz muižu sniegt koncertu pašiem
svētku radītājiem – rūķiem!
Šajā gadā Ziemassvētku vecītis ir
ticis pie plašākas istabas, lai būtu
ērtāk uzņemt atbraukušos ciemiņus. Tāpat rūķi ir nolēmuši atbildēt
uz jautājumu, kas tad īsti ir tā laime, ko svētkos visi cits citam vēl! Tā
būs katrai grupai izlieta laimīte, ko
maisiņā ielikt, ko aptaustīt un izpētīt – lūk, re, kur tā ir! Tik līdzās pastāvoša ar citiem svētku vēstnešiem
– garšām, smaržām, saviļņojumu,
mīļumu un gaismiņām visapkārt.
„Šo gadu laikā esam apmeklētājus
pieradinājuši pie lielās rūķu ģimenes. Pasākumā vienmēr uzsveram

šo ģimeniskumu, arī klātesošo ģimeņu izjūtu cenšamies stiprināt. Katram rūķim ir savs raksturs,
sava rozīnīte, ko mēģinām izkopt un nepazaudēt,”
stāsta I. Dombrovska. Viņa ir pateicīga arī kolēģiem par atbalstu un palīdzību.
„Vienmēr esmu deklarējusi, ka rūķi nav klauni, tā nav ākstīšanās, tā ir nopietna lieta. Mēs,
pieauguši cilvēki, pieejam tam ar sirdi, ticam šim
brīnumam. Cilvēki pie mums brauc, tas pierāda,
ka neesam vienīgie ar putniem galvā. Tas ir laiks,
kad arī pieaudzis cilvēks var kļūt par bērnu, atceroties un atgriežoties bērnībā. Ziemassvētki
ir viens no gada skaistākajiem laikiem!
Man ļoti patīk gatavošanās laiks. Tā jau ir lielākā daļa no pašiem svētkiem. Tiem, kas apgalvo, ka nav izjutuši svētku noskaņu, vienmēr atbildu, ka ir par vēlu sākuši tiem gatavoties. Kopā
būšana un riktēšanās – tas ir šis svētku laiks!” ir
pārliecinājusies Inga.
Inita Fedko
Foto: Aleksandrs Tarabanovskis
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Ja tevī nebūs prieka, tā
nebūs arī citiem, ko dot!

Pavisam nesen atzīmējām
mūsu Latvijas simto dzimšanas
dienu. Esmu pateicīgs ikvienam, kurš ieguldīja laiku un
enerģiju, lai mūsu valsts neatkarības proklamēšanas gadadiena būtu krāšņa un atstātu
spilgtus emociju nospiedumus
vēl ilgu laiku. Arī šogad, tik īpašajā novembrī, SIA „Vika Wood”
novada iedzīvotājiem dāvināja
svētku uguņošanu – vēl skaistāku un pacilājošāku nekā iepriekš. Tas tikai kārtējo reizi apliecina, ka kopā mēs varam
daudz un nozīmīgs mērķis spēj
vienot ne vienu vien.
Jau divas nedēļas dzīvojam
otrajā Latvijas simtgadē. Vienu
svētku aizvadīšana nenozīmē
apstāšanos, bet gan iesāktā
turpināšanu un virzīšanos pretī jauniem mērķiem.
Kamēr Latvijā top jauna valdība, tikmēr Talsu novada pašvaldība enerģiju iegulda nākamā gada budžeta izstrādē.
Šis ir laiks, kad jāizšķiras, kādi
darbi darāmi, lai mūsu novads,
katra pilsēta un pagasts kļūtu iedzīvotājiem vēl pievilcīgāks, dažādām interešu grupām pieejamāks. Ik reizi, domājot par
iekšējām nepieciešamībām, saraksta augšgalā izvirzās droša un
labiekārtota vide, izglītoti jaunieši
un pieredzējuši speciālisti, pozitīva attieksme un jēgpilni darbi.
Budžeta projekts ir apjomīgs
excel dokuments, kas sevī slēpj
ko vairāk par skaitļu virknēm –
īsākām vai garākām, atkarībā no
pašvaldības ieņēmumu daļas.
Tas slēpj augšupejas un attīstības atslēgu, kas ik gadu nonāk
domes deputātu rokās un mums
jāizšķiras, kuras durvis atvērsim
pirmās. Esam sākuši jautājuma
virzību par sporta stadiona atjaunošanu Valdemārpilī. Citi iebilst,
kamēr nav sakārtotas pamata
vajadzības, attīstības plāniem jāmet miers. Vai tāpēc atteiksimies
arī no ieceres par multifunkcionālā sporta kompleksa izveidi?

Vai no Talsu tirgus pārbūves un
pielāgošanas ražošanas vajadzībām projekta, kas radīs jaunas
darba vietas mūsu cilvēkiem? Vai
skatīsimies tikai zem kājām, aizmirstot, ka mūsu novads, pilsētas un pagasti, ir pelnījuši attīstības uzrāvienu, kas radīs
pievienoto vērtību visiem novada iedzīvotājiem? Vēlamies atdzīvināt Talsu vecpilsētu, piepildīt to
ar darbīgiem un uzņēmīgiem cilvēkiem, pievilcīgiem objektiem,
bet sinerģijas likums ir skarbs:
tukšā vietā nekas neradīsies. Ir
jābūt gataviem pieņemt drosmīgus lēmumus, domājot tālāk par
sanitārajiem mezgliem un tumšiem gaiteņiem. Jā, tie arī ir jāsakārto, bet vienlaikus jāvirzās uz
augstākiem mērķiem – nepietiek
bērnam nopirkt tikai ziemas zābakus vai pagatavot vakariņas,
viņš jāved arī uz ārpusklases nodarbībām un jāiepazīstina ar grāmatu maģisko pasauli. Šīs divas
pasaules, horizontālā un vertikālā, jāpiejaucē un jālīdzsvaro arī
novada attīstības kontekstā.
Nereti sūkstāmies, ka mums
nav laika. Nav jau arī, tas ir relatīvs jēdziens, kas izdomāts
pašu ierobežošanai un rāmīšu
noteikšanai. Mums reizēm pietrūkst uzmanības un mīlestības, ko veltīt mūsu ģimenēm,
draugiem un līdzcilvēkiem. To
nereti izšķiežam bezjēdzīgās
nodarbēs un tukšās runās, kas
pēcāk rada tikai mieles un nepiepildītu iekšējo pasauli.
Lai mums visiem šajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā un
2019. gadā izdodas sakopot
iekšējos resursus, tos vairot un
veltīt cilvēkiem un nodarbēm,
kas mūs piepilda ar harmoniju
un mieru. Sinerģijas likums ir
skarbs: ja tevī nebūs prieka, tā
nebūs arī citiem, ko dot!
Dainis Karols,
Talsu novada domes priekšsēdētājs
Foto: Marta Rake-Lasmane

Ir laiks jauniem rekordiem un
sportiskiem izaicinājumiem
14. novembrī svinīgi tika atklāts Talsu
Valsts ģimnāzijas atjaunotais stadions.
Būvdarbi, ko pilnībā veica Talsu novada
uzņēmēji, uzsākti vasarā, un tagad ir iegūts moderns un mūsdienu prasībām atbilstošs stadions ne tikai skolēnu, bet arī
visu novada iedzīvotāju vajadzībām.
Talsu Valsts ģimnāzijas sākums meklējams
jau 1939. gadā, kad tika guldīts pamatakmens
jaunajai skolas ēkai. Tai blakus skolēni pašu
spēkiem izveidoja ko līdzīgu sporta laukumam, un Otrā pasaules kara laikā tur tika apmācīti vācu karavīri. 50. gadu vidū tika izveidots izdedžu celiņš īsiem skrējieniem un
futbola laukums, bet 80. gadu vidū ar direktora Tālivalža Samīša entuziasmu tika radīts
līdzšinējais stadions ar gumijas segumu.
Skrejceļa gumijas segums vests no Maskavas,
un stadiona tapšanā palīdzēja toreizējā Talsu
3. ceļu būvniecības un remonta pārvalde. Arī
tajā laikā vēl īsta stadiona projekta nebija un
daudz kas paveikts pašu svētkiem. Visbeidzot
2018. gada vasarā stadions pārvērtās būvlaukumā, lai Latvijas simtās dzimšanas dienas
priekšvakarā atdzimtu jaunā izskatā.
„Esam klāt vēsturiskā brīdī – stadiona, kas paredzēts
visam
novadam, atdzimšanā. Ar tā atjaunošanu
varam
teikt, ka Talsi pretendē uz sporta
lielpilsētas titulu.
Pagājušajā gadā
atklājām stadionu
pie Talsu 2. vidusskolas, tagad ir rekonstruēts stadions pie Talsu
Valsts ģimnāzijas,
mums ir sporta
halles, dažādi sporta veidi un mums ir ļoti labi
treneri, un jums ir vēlme sasniegt aizvien labākus rezultātus. Stadionā ir jābūt dzīvībai ne tikai skolas laikā, bet arī vakaros un brīvdienās.
Nav lielāka gandarījuma, kā redzēt jūsu acīs
prieka dzirksteles, un tas nebūtu iespējams
bez iepriekšējā Talsu novada domes sasaukuma ieceres virzīšanas, bez tagadējā domes sasaukuma projekta realizācijas atbalsta, bez
mūsu būvniekiem un speciālistiem. Ļoti daudz
cilvēku ir pielikuši roku, sirdi un dvēseli šī sapņa realizēšanā,” tā atjaunotā objekta atklāšanā
teica Dainis Karols, Talsu novada domes
priekšsēdētājs. Viņa novērtējumam pievienojās arī priekšsēdētāja 1. vietnieks Ģirts Kalnbirze un vietnieks Normunds Tropiņš. Talsu sākumskolas direktore Raimonda Belicka
uzsvēra, ka tagad ir jārūpējas, lai šajā stadionā
vienmēr būtu daudz bērnu un citu sportotāju.
„Šī būs mūsu kopīgā dāvana mūsu valstij – veseli un stipri jaunieši –, tā ir mūsu nākotne!”
viņa uzsvēra.
Gundars Sebris, Talsu Valsts ģimnāzijas
direktors, bilda, ka jaunajā stadionā būs iespēja nodarboties ar vismaz septiņiem sporta veidiem, un, protams, arī ar visu sporta
disciplīnu karalieni – vieglatlētiku. „Tā ir viena
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no grūtākajām disciplīnām, jo katram pašam
ir jāizcīna uzvara pār metriem un kilometriem, pār minūtēm un sekundēm, bet vissīvākais pretinieks ir paša sportista gribasspēks. Ģimnāzija vienmēr ir domājusi, kā
sniegt vislabāko un daudzpusīgāko izglītību
reģionā. Mums ir gan spējīgi, talantīgi, motivēti skolēni, gan radoši, profesionāli un mīļi
skolotāji, bet tas, ko mums vajag uzlabot, ir
mūsdienīga, moderna mācību vide. Stadiona
atklāšana būs liels solis pareizajā virzienā,”
sacīja G. Sebris.
Galvenā būvuzņēmēja SIA „Talce” pārstāvji
izteica gandarījumu, ka šādu – visai sarežģītu
objektu – ir atjaunojuši Talsu novada uzņēmēji.
Ikviens procesā iesaistītais saņēma īpašu
piemiņas velti, ko gatavojis skolas mājturības
skolotājs Jānis Bērziņš. Savukārt ilggadējais
sporta skolotājs Georgs Lukjanovičs deva
starta signālu goda apļa skrējienam, tā apliecinot, ka ir laiks jauniem rekordiem un jauniem sportiskiem izaicinājumiem.
Projektā pilnībā atjaunots Talsu Valsts ģimnāzijas sporta laukums atbilstoši mācību programmas „Sports” prasībām. Sporta laukumā

izveidoti mākslīgā seguma skrejceliņi, futbola
laukums ar mākslīgo segumu, lodes grūšanas
un tāllēkšanas sektori, basketbola un tenisa
laukums. Lai pilnībā nodrošinātu drošu mācību vidi skolēniem, ap stadionu izbūvēts žogs
un ierīkota videonovērošanas sistēma.
Būvdarbus veica vietējais būvuzņēmējs
SIA „Talce”, piesaistot arī apakšuzņēmējus
no Talsu novada – SIA „CVS”, SIA „San B”, SIA
„Ziemeļkurzemes drošība”, SIA „Janvāri”, SIA
„Prestons”, SIA „European Sport Installations”. Būvuzraudzību nodrošināja SIA „BaltLine Globe”, bet autoruzraudzību – SIA „Firma
L4”. Būvnieki stadionu atjaunoja pirms paredzētā būvdarbu termiņa, ievērojot augstās
kvalitātes prasības.
Talsu Valsts ģimnāzijas stadiona atjaunošana ir paveikta, piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu projektam
„Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā”. Stadiona pārbūves
kopējās izmaksas 1 087 742,45 eiro, no kā
ERAF finansējums sastāda 745 566,90 eiro.
Inita Fedko
Foto: Marta Rake-Lasmane

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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Talsu tirgus projekts – izšķiršanās priekšā
Paredzētais Talsu tirgus pārbūves
projekts, kas lielākoties ietver jaunu
ražošanas telpu izveidi un esošās tirgošanās zonas sakārtošanu, jau no
sākta gala bijis diskusiju krustugunīs. Laikam ritot, tā gaita nav atšķetinājusies, tieši otrādi, dažādu ar projektētājiem saistītu problēmu dēļ ir
nonākts līdz situācijai, kad Talsu novada pašvaldībai jāatsauc esošais
projekta pieteikums un būs jāsludina jauns iepirkumu konkurss projektēšanas pabeigšanai. Par spīti
tam uzņēmēji, kuri vēlētos jaunizveidoto infrastruktūru izmantot un radīt vairāk nekā 30 jaunu darbavietu,
ir gatavi gaidīt pozitīvu rezultātu.
2016. gadā SIA „Campaign”, ar ko
bija noslēgts līgums par gatava būvprojekta izstrādāšanu par kopējo
summu 96 000 eiro, izstrādāja Talsu
pilsētas tirgus pārbūves būvprojektu
tikai minimālajā sastāvā. To nolēma
tālāk neizmantot augsto izmaksu dēļ
– pēc aplēsēm pilnīga ražošanas telpu
ierīkošana, tirgus pārbūve un blakus
esošās infrastruktūras sakārtošana izmaksātu ap 4 miljoniem eiro.
2017. gada septembrī tika lauzts līgums ar SIA „Campaign”, neizmaksā-

jot 10% no līguma kopsummas, kas
būtu jāapmaksā, ja būvprojekts būtu
izstrādāts pilnā sastāvā.
Pēc līguma laušanas tika nolemts
sadalīt būvprojektu vairākās kārtās, samazinot būvapjomu. 2018. gada 10.
janvārī tika noslēgts jauns līgums ar SIA
„Alberta projekts” par būvprojekta 1.
kārtas izstrādi par 31 200 eiro (bez
PVN). Pirmās kārtas tirgus pārbūve, kas
iekļautu arī uzņēmējdarbībai vajadzīgo
telpu izveidi, izmaksātu aptuveni 2,5
miljonus eiro. Darbu nodošanas termiņš bija šī gada 10. aprīlis, bet šajā
termiņā būvprojekts netika izstrādāts.
Uzņēmums lūdza pagarinājumu, pamatojot to ar nepieciešamo papildu
dokumentāciju un papildu projektēšanu. Līgums tika pagarināts līdz 10. augustam, bet arī tad pilns būvprojekts
pašvaldībā nav iesniegts. 9. augustā
pašvaldība saņēma SIA „Alberta projekts” vēstuli, kas informēja, ka būvprojekta sadaļas mainītas vidēji par 55%,
taču atsevišķas sadaļas pat 100% apmērā. Līdz ar to ir jāveic papildu projektēšana, kam nepieciešams papildu
finansējumu 34 200 eiro (bez PVN) apmērā. Šobrīd uzņēmumam samaksāts
avansa maksājums 20% apmērā no lī-

guma summas.
„Projektētāji lielā mērā bija atkarīgi
no mūsu vēlmēm, ļoti bieži tika mainīts
projektēšanas uzdevums, dažādas sadaļas, un diemžēl gala rezultāts nav
sasniegts. Būvprojekts ir saistīts ar
mūsu iesniegto projekta iesniegumu
SAM 5.6.2. par teritoriju revitalizāciju,
tas ir apstiprināts ar nosacījumiem, kas
jāizpilda līdz nākamā gada 27. martam.
Galvenais nosacījums paredz, ka 27.
martā Centrālajai finanšu un līgumu
aģentūrai (CFLA) jāiesniedz pilns tirgus
pārbūves būvprojekts ar Būvvaldes saskaņojumu. Tas nozīmē, ka līdz 2019.
gada 27. martam ir jāveic būvekspertīze, projektētājam ir jānovērš būvekspertīzē konstatētās nepilnības, ja tādas ir, tā, lai būtu pilns saskaņojums.
Tikai pēc šī saskaņojuma varam iesniegt būvprojektu CFLA.
Mūsu priekšlikums ir neturpināt līgumu un nepiešķirt papildu finansējumu SIA „Alberta projekts”. Nepieciešams ar aktu pieņemt izpildīto darbu,
izstrādātajai daļai iegūt autortiesības,
pēc tam atbilstoši publisko iepirkumu
likumam veikt procedūras, lai pabeigtu
būvprojektu. Tas nozīmē, ka mums ir
jāatsauc CFLA iesniegtais projekta pie-

teikums, jāgatavo un jāiesniedz tas no
jauna,” iespējamo situācijas risinājumu
ieteica Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības
daļas vadītāja Aiva Dimante. Viņa paskaidroja, ka projektu iesniegšanas
kārta ir atvērta līdz 2020. gada beigām.
Tā ir novadam iezīmētā nauda, kas noteikta ar Ministru kabineta rīkojumu.
Patlaban, atklāja A. Dimante, no nepieciešamā pilnā būvprojekta pēc SIA
„Campaign” un SIA „Alberta projekts”
darba ir sagatavoti aptuveni 70%.
Talsu novada domes deputāti Finanšu komitejā atbalstīja A. Dimantes
priekšlikumu, kā arī pieņēma lēmumu
līdztekus lūgt atzinumu Iepirkumu uzraudzības birojam, lai izvērtētu 10. janvāra noslēgtā līguma atbilstību Iepirkumu likumam, un Korupcijas novēršanas
un apkarošanas birojam, lai izvērtētu
visu projekta gaitu, no uzsākšanas brīža līdz pat šī brīža situācijai, vai procesā
nav manāmas nodokļu maksātāju līdzekļu izšķērdēšanas pazīmes.
Jau tagad ir skaidrs, ka šis nebūs
pēdējais ar Talsu tirgus pārbūvi saistītais lēmums, par ko tālāk būs jāvienojas Talsu novada domei.
Inita Fedko

Top nākamā gada budžets
Darbs pie 2019. gada Talsu novada budžeta ir sācies, bet cerību, ka to
izdosies apstiprināt vēl šajā gadā,
nav. Pašvaldība savu budžetu var
apstiprināt vien tad, kad ir apstiprināts kopējais valsts budžets – tas obligāti jāiesniedz izskatīšanai domē
ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc
gadskārtējā valsts budžeta likuma
izsludināšanas. Tikai tad ir pieejami
precīzi finansējuma aprēķini.

Šobrīd budžeta izstrādi reglamentē Talsu novada domes augustā apstiprinātie noteikumi „Talsu novada
pašvaldības budžeta plānošanas, izstrādes, apstiprināšanas un izpildes
kārtība, uzraudzība un kontrole”. Tie
nosaka Talsu novada pašvaldības
budžeta un tā grozījumu izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un
kontroles principus, ievērojot likumu „Par budžetu un finanšu vadību”,

Turpinās Talsu Galvenās
bibliotēkas pārbūve
Jau 6. augustā vietējie būvuzņēmēji uzsāka Talsu Galvenās bibliotēkas ēkas pārbūvi. Būvdarbus
veic projektā „Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana Talsu
Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības
ielā 17a, Talsos”. Par jau paveikto
stāsta Attīstības plānošanas un
projektu vadības nodaļas projekta
vadītājs Jānis Znotiņš.
Vēl novembra vidū lielākoties būvniecība notika ēkas ārpusē. J. Znotiņš
informēja, ka atsevišķi būvdarbi nedaudz kavējas, jo, veicot izmaiņas, kas
skar būvkonstrukcijas, nepieciešama
tehniskā ekspertīze. „Šādos projektos,
kur neceļ no jauna, bet atjauno esošo,
iespējamas neplānotas situācijas,” teica J. Znotiņš. Viņš minēja, ka, piemēram, nepieciešams precizēt vējtvera
pieslēguma un ūdensvadu vietas – tie
ir atsevišķi tehniski risinājumi, ko nepieciešams izbūvēt citādi, nekā plānots.
„Iekštelpās ir veikti demontāžas
darbi, drīzumā uzsāks inženiertīklu
3

izbūvi. Šobrīd ir pilnībā pabeigta pirmās kārtas jumta siltināšana, nomainīti gandrīz visi logi, uzsākta ēkas siltināšana, bet pēc tam tiks likts titāna
un cinka pārklājums. Tie ir primārie
āra darbi, kamēr laikapstākļi pieļauj
tos īstenot,” pastāstīja projekta vadītājs. Nelielu aizkavēšanos rada materiālu piegādātāji, kas ne vienmēr saistības spēj izpildīt laikus.
Jau tagad notiek konsultācijas ar
Talsu Galveno bibliotēku par piemērotāko mēbeļu un informācijas tehnoloģiju aprīkojuma izvēli. Ir jau pasūtīti arhīva skapji, bet tuvākajā laikā
uzsāks vājstrāvas tīklu montāžu.
Būvdarbu pabeigšana plānota nākamā gada vasaras sākumā, bet projekta realizācijas termiņš ir nākamā
gada 29. septembris. Kopējā līguma
cena ir 2 421 124,80 eiro (bez PVN).
Darbus veic pilnsabiedrība „Talsu
statiskais spriegums”.
Inita Fedko

likumu „Par pašvaldību budžetiem”
un citus Latvijas Republikas normatīvos aktus.
Talsu novada izpilddirektora vietniece Inguna Kaļinka informēja, ka
jau oktobra beigās Finanšu un grāmatvedības nodaļas pārstāvji aizvadīja sarunas ar pašvaldības administrācijas
nodaļām,
iestādēm,
struktūrvienībām, pilsētu un pagastu pārvaldēm, lai izrunātu katra vaja-

dzības, sadalītu aptuveno finansējumu pamata un ikdienas darbu
izpildei. Tiklīdz būs zināmas budžeta
ieņēmumos plānoto nodokļu prognozes, budžeta projekts tiks skatīts
domes komitejās, bet jau tagad ir
skaidrs, ka kopējais budžeta apjoms
būs par aptuveni pusmiljonu mazāks nekā 2018. gadā.
Inita Fedko

Raiņa ielas rekonstrukcijā
tehnoloģiskā pauze
Septembrī Talsos tika uzsākta
Raiņa ielas pārbūve. Lai arī remontdarbi apgrūtina iedzīvotāju ērtības,
tomēr gala rezultāts būs tā vērts.
Par paveikto stāsta Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadītājs Jānis Znotiņš.
„Raiņa ielas pārbūve rit paredzēto
gaitu. Līdz Miera ielas posmam ir nomainītas komunikācijas, pabeigta nepieciešamā koku nozāģēšana. Ar Zaļumsaimniecības komisiju izvērtējām
projektu, izdevās dažus kokus nenozāģēt, bet citus ne, jo būvdarbi nedrīkst notikt privātīpašumā. Projektā
nav paredzēta apzaļumošana, bet
par šo jautājumu ir informēta gan
Talsu pilsētas pārvalde, gan Būvvalde,” pastāstīja J. Znotiņš.
Iela ekspluatācijā jānodod nākamā
gada decembrī, bet tehnoloģiskā
pauze būvdarbiem noteikta no 1. decembra līdz aprīļa sākumam. Jau novembrī laikapstākļi radīja neērtības.
„Nācās noņemt vienā posmā uzklāto

asfaltbetona segumu – apakšā uzbērtās šķembas bija pārāk slapjas,
jaunā seguma uzklāšanai nebija vajadzīgā blīvuma,” paskaidroja J. Znotiņš.
Tomēr būvnieks cer līdz tehnoloģiskajai pauzei uzklāt asfaltbetona seguma pirmo kārtu.
Raiņa ielas pārbūve Talsos, no Darba ielas krustojuma līdz pilsētas robežai virzienā uz Pastendi, paredzēta
projektā „Transporta infrastruktūras
attīstība Talsu pilsētā”. Tā laikā tiks atjaunots arī nobrauktuvju segums pie
blakus esošajām mājām, izbūvēti inženiertīkli, apgaismojums, gājēju un
veloceliņš abās ielas pusēs. Būvniecību nodrošina SIA „Talce”.
Projekta kopējās izmaksas ir 2 463
453,09 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, no tiem 417 055 eiro ir
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 492 056,08 eiro – valsts
budžeta dotācija un 1 554 342,01 eiro
– pašvaldības līdzfinansējums.
Inita Fedko
2018. gada decembris

Ziņas

TALSU NOVADA ZIŅAS

Pilnveido Pašvaldības
policijas darbu
Talsu novada Pašvaldības policija šī gada deviņos
mēnešos reģistrējusi 148
iesniegumus un sastādījusi
182 administratīvo pārkāpumu protokolus. Šajā laikā ir ne tikai pilnveidotas
darbinieku profesionālās
zināšanas dažādās apmācībās, bet arī papildināts tehniskais aprīkojums.
Pašvaldības policijas priekšnieka vietniece Sigita Amstere
informēja, ka kopumā sastādīti 37 rakstiski aizrādījumi un
115 administratīvo pārkāpumu protokoli ceļu satiksmē.
Tāpat organizēti 35 reidi. Salīdzinot ar pagājušo gadu, samazinājies reģistrēto iesniegumu, sastādīto administratīvo
pārkāpumu protokolu un administratīvo pārkāpumu protokolu ceļu satiksmē skaits.
Nedaudz palielinājies uzsākto
administratīvo
lietvedību
skaits, no 183 sasniedzot 206.
Tāpat pieaudzis rīkoto reidu
apjoms – no 21 līdz 35.
„Ir pārbūvēta un iekārtota
pagaidu turēšanas telpa, lai
to varam izmantot arī personu atskurbšanai. Mūsu darbinieki šajā laikā ir apmeklējuši
dažādus seminārus un kursus profesionālajai pilnveidei.
Esam regulāri nodrošinājuši

sabiedrisko kārtību novada
publiskajos pasākumos. Nākotnē lielo pasākumu uzraudzīšanā gribam iesaistīt Zemessardzi, jo mums trūkst
kapacitātes,” paskaidroja S.
Amstere.
Jaunajā gadā Pašvaldības
policija plāno iegādāties jaunu automašīnu, bet jau tagad
ir nopirktas piecas mazās videokameras, ko policistiem
izmantot notikuma vietā.
Tādā veidā iespējams ne tikai
disciplinēt dažādās situācijās
iesaistītos, bet arī precīzi fiksēt notikuma gaitu, kas ir būtiski problēmas atrisināšanā.
„Nākamajā gadā plānojam iegādāties suņu čipu lasītāju, jo
šobrīd tāds ir tikai dzīvnieku
patversmes darbiniekiem. Tā
neesamība kavē situāciju
operatīvu risināšanu,” teica S.
Amstere.
Šajā laikā ir izdevies arī
pilnveidot videonovērošanas
sistēmu Talsu novadā. Šobrīd
uzstādītas 130 videonovērošanas kameras Talsos, Sabilē,
Stendē, Valdgalē, Mundigciemā, Laucienē, Valdemārpilī,
Laidzē. Tuvākajā laikā tās plāno iegādāties arī Vandzenes
pagasta pārvalde.
Inita Fedko

Izgaismo Talsu
pilskalnu un pieminekli
„Koklētājs”

Talsu pilsēta Latvijas
dzimšanas dienas mēnesī
ieguvusi skaistu akcentu –
izgaismotu Pilskalnu un pieminekļa „Koklētājs” apkārtni. Lai to paveiktu, pilsētas
pārvalde iegādājusies vairākus apgaismes objektus par
aptuveni 20 000 eiro.
Talsu Pilskalns pie Talsu
ezera ir viens no pilsētas ainavas akcentiem, tādēļ tika
nolemts to padarīt īpašu. Pilsētas pārvaldes vadītājs Normunds Strēlnieks informēja,
ka iegādāti vairāki apgaismes
objekti, lai līdz pat Jaunajam
2018. gada decembris

gadam izgaismotu Pilskanu
un pieminekļa „Koklētājs” apkārtni. Uzstādītie elementi
piedāvā dažādus apgaismojuma veidus, katrai situācijai
pielāgojot atbilstošāko.
„Iegādātie apgaismes objekti pēc tam tiks izmantoti
dažādos citos pasākumos,
tos paredzēts izmantot regulāri, lai pilsētā radītu svētku
izjūtas un padarītu krāšņāku
kopējo noformējumu” informēja N. Strēlnieks.
Inita Fedko
Foto: Aleksandrs Tarabanovskis

Neapstrādātai lauksamniecībā
izmantojamai zemei tiek
noteikts papildu nodoklis
Lauku atbalsta dienests
līdz kārtējā gada 20. novembrim iesniedz vietējām
pašvaldībām informāciju
par nepstrādātajām lauksaimniecībā izmantojamajām zemes vienībām un arī
publicē to www.lad.gov.lv*.
Pašvaldība veic nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta
pirmajā¹ daļā minēto papildlikmi. Maksāšanas paziņojumi
par papildu aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par neapstrādāto lauksaimniecībā
izmantojamo zemi tiks izsūtīti
līdz šā gada beigām.
Šā likuma izpratnē neapstrādāta lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir visa lauksaimniecībā
izmantojamās
zemes platība zemes vienībā,
ja vairāk nekā 30% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības attiecīgajā zemes
vienībā līdz kārtējā gada 1.
septembrim netiek izmantoti
lauksaimniecības produktu ražošanai vai audzēšanai, ieskaitot ražas novākšanu, dzīvnie-

ku ganīšanu un turēšanu
lauksaimniecības nolūkiem,
vai minētā zemes platība netiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī.
Pašvaldība atgādina, ka nodokļu maksātājam ir tiesības
viena mēneša laikā no maksāšanas paziņojuma saņemšanas dienas apstrīdēt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu
Talsu novada pašvaldībā, iesniedzot rakstisku iesniegumu. Šāda apstrīdēšanas kārtība attiecas arī uz papildu
aprēķinu par neapstrādāto
lauksaimniecībā izmantojamo
zemi. Gadījumā, ja nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājs,
kuram ir sagatavots maksāšanas paziņojums par papildu
nodokli, nepiekrīt papildu nodokļa aprēķinam, viņam jāiesniedz pašvaldībā rakstisks iesniegums ar pamatojumu par
nekustamā īpašuma nodokļa
aprēķina apstrīdēšanu. Šajā
gadījumā pašvaldība iesnieguma kopiju nosūtīs Lauku atbalsta dienestam un lūgs atkārtoti izvērtēt informāciju par
neapstrādāto lauksaimniecībā

izmantojamo zemi. Lauku atbalsta dienests, saņemot pašvaldības lūgumu, norādītajā
zemes vienībā veiks atkārtotu
platības apsekošanu.
Iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina apstrīdēšanu var iesniegt
Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, vai sūtot
uz e-pastu dome@talsi.lv.
Iegūt informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa
konta stāvokli un sagatavotajiem maksāšanas paziņojumiem, kā arī veikt nekustamā
īpašuma nodokļa apmaksu ir
iespējams portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv.
* To nosaka Ministru kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumi Nr. 635 „Kārtība, kādā
apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz
informāciju par to”.
		
Ramona Riekstniece,
nekustamā īpašuma nodokļa
daļas vadītāja, tālr. 63232124.
ramona.riekstniece@talsi.lv

Stendē izveidots sporta un
izklaides laukums
Stendes skvērs Robežu
ielā nu ir labiekārtots un
papildināts ar rotaļu laukuma elementiem un āra trenažieriem. Talsu novada
pašvaldība ir īstenojusi projektu „Sporta un izklaides
laukuma izveide bērniem
un pieaugušajiem Stendē”.
Izvērtējot iespējas Stendes
ģimenēm kvalitatīvi pavadīt
brīvo laiku, Stendes pilsētas
pārvaldniekam Andim Āboliņam radās projekta iecere.
Skvērā Robežu ielā 17 jau atradās smilšu kaste un soliņi,
tajā labprāt uzturējās ģimenes
ar bērniem. Pārvaldes iecere
bija attīstīt šo vietu, labiekārtojot to ar Stendē vēl nebijušiem
rotaļu laukuma elementiem,
kā arī ar āra trenažierim, kur
darboties pieaugušajiem.
Projekta ietvaros uzstādīts
bērnu rotaļu laukuma aprīkojums „Vilcieniņš” (paredzēts
bērniem vecumā 2–5 gadi),
līdzsvara šūpoles (paredzētas
bērniem 2–14 gadi), bērnu rotaļu komplekss (paredzēts
bērniem 5–14 gadi), pievilkšanās un visu muskuļu grupu
trenažieri (paredzēts vecuma
grupai no 14 gadiem, rekomendējamais lietotāja svars
līdz 150 kg, maksimālais lietotāju skaits vienlaicīgi, viena

persona) un vingrošanas komplekss dažādām muskuļu grupām, paredzēts lietotājiem,
kuru garums ir vismaz 1,40 m).
Projekta mērķis ir veicināt
publiskās infrastruktūras attīstību Stendes pilsētā, ierīkojot
sabiedrībai pieejamu atpūtas
infrastruktūru, izveidot labiekārtotu sporta un izklaides
laukumu ar rotaļu iekārtām
Stendes pilsētā, tā nodrošinot
vietējiem iedzīvotājiem brīvā
laika pavadīšanu sakoptā vidē.
Stendes pilsētas pārvalde
lūdz iedzīvotājus saudzīgi lietot uzstādītās sporta un izklaides laukuma ierīces, ievērot lietošanas instrukciju
norādījumus par konkrēto ie-

kārtu piemērotību atbilstoša
vecuma lietotājiem.
Lauku atbalsta dienesta
Ziemeļkurzemes
reģionālā
lauksaimniecības
pārvalde
projekta iesniegumu apstiprināja 2018. gada 26. februārī.
Projekta kopējās izmaksas ir
31 499,75 EUR, no kurām
26 712,75 EUR ir Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums un
4787,00 EUR Talsu novada
pašvaldības finansējums.
Egita Sudakova,
Attīstības plānošanas un
projektu vadības nodaļas
projektu vadītāja
Foto: Kaspars Tillers
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Līdz nepazīšanai pārvērš
iekšpagalmu Talsos
1905. gada ielas 1 daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji
šogad ir paveikuši lielu darbu – esošajam mājas uzkrājumam piesaistījuši pašvaldības
finansējumu
un
labiekārtojuši mājas pagalmu. Rezultātā ir tapis bērnu
laukums – Talsos vienīgais
ar mīksto segumu, atjaunots un paplašināts automašīnu stāvlaukums un labiekārtota atkritumu urnu
novietne.
Mājas vecākā pienākumus
šeit aptuveni astoņus gadus
pilda Jānis Feldmanis. Šo gadu
laikā izdevies paveikt daudz, lai
gan vīrietis atzīst, ceļš uz rezultātu nebūt nav bijis viegls.
„Organizējot mājas iedzīvotāju kopsapulci, jau zinu, ka vairākums neieradīsies. Rēķinos,
ka būs jāapmeklē katrs dzīvoklis individuāli, tad katram izstāstu ideju un vācu parakstus,” visai sarežģīto un laikietilpīgo
lēmumu pieņemšanas ceļu atklāj J. Feldmanis. Šādā veidā
realizēta ne viena vien iecere,
arī mājas siltināšana, kas tagad
iedzīvotājiem dod reālu siltumenerģijas ietaupījumu un līdz
ar to arī daudz mazākus rēķinus par apkuri.
Kolīdz mājas vecākais uzzinājis par Talsu novada pašvaldības organizēto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu
konkursu, tā jau zinājis, ko vēlas paveikt. Nenoliedzami, lai
ko īstenotu, svarīgs ir kopējais
mājas uzkrājums.
„Atsevišķus labošanas darbus veicam regulāri, piemēram, atjaunojām izdangāto pagalmu, nomainījām atsevišķu
gājēju ceļa posmu. Par iecerēm
konsultējos ar apsaimniekotāju SIA „Talsu namsaimnieks”,
bijām sagatavojuši nepieciešamo topogrāfiju, atradu projektētāju – SIA „Smilšu pilis”,” pastāstīja J. Feldmanis.
Realizējot projektu, nolemts ierīkot bērnu rotaļu laukumu, nevis paplašināt automašīnu stāvlaukumu. Šāda
izšķiršanās bijusi, domājot
par jaunākās paaudzes brīvā

laika pavadīšanas iespējām.
Tā kā tas ir bijis pašvaldības
īpašums, tad panākta vienošanās par zemes gabala
nomu uz 20 gadiem.
1905. gada ielas 1 iekšpagalma labiekārtošanā ieguldīti
50 650 eiro, no kuriem 4000
eiro bija Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu
labiekārtošanas
projektu konkursā, bet pārējais – mājas finansējums. Dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē
lēma par auto stāvvietu seguma maiņu, atjaunojot to no izdrupuša asfaltbetona uz bruģi, ieejas durvju laukumiņa un
pakāpienu pārbūvi. Labiekārtots atkritumu laukums, to nobruģējot, uzceļot nojumi un
iežogojot, lai pie tām atkritumus neatstātu citu māju iedzīvotāji, kā arī izveidots moderns
bērnu rotaļu laukums ar mīksto segumu, nožogojumu, atkritumu urnām un soliņiem.
Lai gan bērnu laukuma
projektā bija paredzēta mulča, tomēr Jānis izvēlējās mīksto segumu. Pats meklēja visas rotaļu laukuma iekārtas,
domāja par labāko ietves izvietojuma risinājumu. Iesākumā bija paredzēts bruģēt tikai
ietvi, pārējo asfaltēt, tomēr
darbu laikā lēmums mainīts,
izvēloties glītāko un arī vieglāk
labojamo variantu. Katru saņemto tāmi Jānis rūpīgi izvērtē un mēģina panākt, lai par
ieguldīto finansējumu saņemtu pēc iespējas labāku rezultātu. Tomēr viņš ir pārliecinā-

jies, ka par zemām izmaksām
augstāko kvalitāti iegūt nav
iespējams. „Kvalitātei ir sava
cena, nevar par mazām izmaksām nopirkt ko ļoti labu,”
viņš bilda.
„Uzskatu, ka bērnu rotaļu
laukumam obligāti jābūt nožogotam, tas būs pieejams no
7.00 līdz 23.00. Tas palīdzēs to
pasargāt arī no vandālisma –
salauzt ir vienkārši, bet kādam
tas ir arī jālabo!” uzsvēra Jānis.
Mājas vecākais, pildot savus
pienākumus, mēģina līdzcilvēkus arī izglītot. Labprāt uzklausa un ņem vērā citu mājas iedzīvotāju viedokļus, pieredzi
un zināšanas. J. Feldmanis paskaidroja, ka pakāpeniski cenšas iedzīvotājos nostiprināt izpratni par māju kā kopēju
īpašumu un kopēju atbildību.
„Vienmēr esam centušies
māju uzturēt labā stāvoklī, lai
bieži nebūtu avārijas situāciju,
jo to novēršana maksā dārgi.
Lielākais darbs, ko plānojam
nākotnē, ir stāvvadu nomaiņa. Esmu ļoti gandarīts par
paveikto. It īpaši, kad redzu,
ka bērni izmanto rotaļu laukumu – kurš gan var vislabāk
noteikt bērnu laukuma kvalitāti, ja ne paši bērni?” viņš retoriski pārjautā.
Ikviens Talsu novada iedzīvotājs ir aicināts sekot līdzi informācijai arī nākamajā gadā
par pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu
labiekārtošanas konkursu un
izmantot iespēju sakārtot
māju iekšpagalmus.
Inita Fedko
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Talsu novada pašvaldība
ir īstenojusi projektu „Atpūtas vietas labiekārtošana
Tiņģerē, Īves pagastā”.
Tiņģerē tagad ir par vienu
labiekārtotu teritoriju vairāk –
blakus pirmsskolas izglītības
iestādes ēkai, kur darbojas arī
Tiņģeres brīvā laika pavadīšanas centrs un pensionāru klubiņš
„Mārsils”.
Teritorijā
uzstādītas rotaļu ierīces – dažādas šūpoles un rotaļu mājiņa
ar slidkalniņu. No sporta ierīcēm uzstādīti pievilkšanās stieņi, āra trenažieri visām muskuļu grupām, āra trenažieris torsa
augšdaļai, pievilkšanās stieņi
un vingrošanas komplekss, kas
sastāv no virvju sienas, alpīnisma sienas, rokgājēja un pievilkšanās stieņa.
Projekta mērķis bija izveidot
sakārtotu, labiekārtotu vidi, lai
nodrošinātu pagasta iedzīvotājiem iespēju un piekļuvi dažādu

sportisku aktivitāšu nodarbībām, izveidojot celiņus, atpūtas
un rotaļu zonas un nodrošināt
pagasta iedzīvotājiem iespēju
kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku.
Atpūtas vieta labiekārtota
ar diviem soliņiem un atkritumu urnu, teritorijas drošības
nodrošināšanai
uzstādīts
žogs un vārtiņi.
Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde projekta
iesniegumu apstiprināja 2017.
gada 1. augustā. Projekta kopējās izmaksas 37 210,57 EUR,
no kurām 33 001,61 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai finansējums un
4208,96 EUR pašvaldības finansējums.
Egita Sudakova,
Attīstības plānošanas un
projektu vadības nodaļas
projektu vadītāja

Ilzi Indriksoni Talsu
novada domē aizstās
Sandra Pētersone
13. Saeimas vēlēšanās no
nacionālās apvienības „„Visu
Latvijai!” – „Tēvzemei un brīvībai”/LNNK” Kurzemes apgabala ievēlēta Talsu novada
domes deputāte Ilze Indriksone. Viņas vietā deputāta pienākumus Talsu novada domē
pildīs Sandra Pētersone.
29. novembrī notika Talsu

novada domes sēde, kurā I. Indriksones vietu ieņēma viņas
partijas biedre S. Pētersone.
I. Indriksone Saeimā darbosies arī divās komisijās:
Publisko izdevumu un revīzijas komisijā un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā.
Inita Fedko

Atbalsts ilgstošajiem
bezdarbniekiem

Nodarbinātības
valsts
aģentūras Talsu filiāle sadarbībā ar Talsu novada Sociālo
dienestu atkārtoti uzsāk pasākumu „Motivācijas programma darba meklēšanai
un sociālā mentora pakalpojumiem” ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” ietvaros.
Programmas mērķis ir motivēt, atbalstīt un veicināt ilgplānojuma. Kopumā paredzētajiem darbiem stošo bezdarbnieku iekārtobūs nepieciešami aptuveni 200 000 eiro, bet šanos piemērotā pastāvīgā
precīzas izmaksas būs zināmas pēc iepirkuma darbā vai iesaistīšanos pašprocedūras. Par tiem jāizremontē esošie kabi- nodarbinātībā.
neti, iedzīvotāju uzgaidāmās telpas, labierīcī- Motivācijas
programma
bas, paredzēts izbūvēt pielāgotu ieeju apmek- darba meklēšanai:
lētāju pieņemšanas centrā un apspriežu telpu
Nodarbībās bezdarbnieun virtuvi.
kiem tiek sniegta psiholoģiska
Deputāti Finanšu komitejā lēma 2019. gada palīdzība, atbalsts un konsulpašvaldības budžetā paredzēt nepieciešamo tācijas individufinansējumu VPVKAC izveidei.
ālo sociālo probInita Fedko lēmu risināšanā.

Vienojas par daļēju vienotā klientu
apkalpošanas centra izbūvi
Lai arī augustā Talsu novada dome atteicās no ieceres vēl šogad izveidot valsts un
pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas
centru (VPVKAC) pašvaldības administratīvā centra ēkā lielo izmaksu dēļ, tomēr darba grupa ir izvērtējusi tehnisko dokumentāciju un nonākusi pie pašvaldībai piemērota
risinājuma. Tas paredz VPVKAC izveidot nākamajā gadā.
Iepazīstoties ar iespējamajiem VPVKAC risinājumiem, pieņemts lēmums daļēji realizēt
jau izstrādāto projektu, atsakoties no atvērtā

Tiņģerē labiekārtota
atpūtas vieta

Programmas ilgums – 20 darba dienas. Ilgstošajiem bezdarbniekiem programmas ietvaros nodrošina ēdināšanu
un, ja nepieciešams, nogādāšanu uz nodarbībām un atpakaļ.
Sociālā mentora pakalpojums:
Bezdarbniekiem tiek nodrošināts sociālais mentors –
darbā iekārtošanās asistents,
kurš sniedz praktisku palīdzību un psiholoģisko atbalstu
darbā iekārtošanās jautājumos. Individuālais pakalpojums ilgst ne vairāk kā 3 mēnešus. Interesantus griezties
NVA Talsu filiālē, K. Valdemāra ielā 2a, tālr.: 63224725.
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„Saimnieks bez graša kabatā nav īstens saimnieks”
Ikviena pilsētu un pagastu pārvalde dzīvo krustugunīs – starp
vajadzīgajiem darbiem un pieejamo finansējuma apjomu. Šajā
gadā ārpus ikdienas uzturēšanas
darbiem, ir paveikts gana daudz.
Talsu novada pašvaldības izpilddirektors Modris Jaunvalks uzsver,
ka šobrīd rasts samērīgs pārvalžu
modelis un arī attīstība turpinās.
„Visi pārvalžu vadītāji strādāja iespēju robežās, bet tas negāja tik vienkārši, kā tam vajadzētu būt. Pārvaldnieki rakstīja iesniegumus, lūdza
papildu finansējumu, pārdalīja dažādas budžeta pozīcijas, lai tikai paveiktu vajadzīgo. Pāri galvai jau nepārlēksi, cik ir, tik ir,” uzsvēra M. Jaunvalks.
Par spīti ierobežotajam finansējumam, katra pārvalde šajā gadā ir ko
paveikusi. M. Jaunvalks min tilta pār
Abavu sakārtošanu, Sabiles sinagogas atjaunošanu, kur paredzēta attīstība, visai sarežģīto Dupurkalna estrādes rekonstrukciju, radošās estrādes
Pastendē uzcelšanu. Talsu pilsētā resursi ieguldīti infrastruktūras sakārtošanā, bet Stende piesaistījusi finansējumu un izveidojusi bērnu rotaļu
laukumu, pie Vandzenes pamatskolas izbūvēts apgaismojums, arī Laidzē
uzlabota redzamība diennakts tumšajā laikā. Savukārt Virbos iedzīvotāju
priekam izveidots Nākotnes dārzs,
Lībagu bērnudārzam atvēlēti līdzekļi
jaunas grupiņas izveidei, pie bērnudārza grupiņas Tiņģerē ierīkots rotaļu
un atpūtas laukums, Pastendē tapusi
radošā terase, Strazdē sakārtoti autoceļi, Valdgalē izveidota Zīmju taka –
labiekārtota atpūtas vieta, Ķūļciemā
sakārtots bērnu un jauniešu atpūtas
laukums, bet Laucienē ticis ieguldīts
kultūras nama sakārtošanā. Savukārt
Balgales atpūtas un sporta centrā izveidots tenisa laukums, bet Lubē –
sakopts Anužu ciema dīķis. Šīs ir tikai
dažas no aktivitātēm, ko pārvalžu vadītājiem izdevies īstenot ārpus ikdienas darbu robežām.
Nenoliedzami, paveiktais neizslēdz
novadā esošās problēmas. Piemēram, Sabilē ēkas ir katastrofālā stāvoklī, bet toties kultūras dzīve aizvien
uzlabojas. Bažas rada arī Stendes pamatskolas nelielais skolēnu skaits, tomēr, strādājot kvalitatīvi, situāciju izdosies stabilizēt, jo pirmsskolas
izglītības iestāde ir labi apmeklēta.
Skolu tīkla sakārtošana ir būtiska
iniciatīva, kas Talsu novadam vēl stāv
priekšā. Pakāpeniski izmaiņas notiek,
izpilddirektors norāda, ka par izglītības
iestāžu kvalitāti liecina vecāku rīcība.
„Vārdos nereti ir patriotisms, bet
darbi liecina par ko citu – bērni tiek

vesti uz citām mācību iestādēm. Tāda
situācija ir, piemēram, Balgalē, Laidzē.
Pilnvērtīgākas iespējas ir lielajās skolās, tur ir citas perspektīvas. Pašvaldībai nevajadzētu kļūt par sociālo projektu, bet nevaram aizmirst, ka skolu
tīkla sakārtošana attiecas uz daudziem
iedzīvotājiem, arī tiem, kuri šajās skolās strādā. Šādi lēmumi noteikti nevairo pašvaldības popularitāti, tomēr jāsaprot, ka arī tādi ir jāpieņem. Esam
saņēmuši informāciju, ka arī profesionālās izglītības kompetences centra
„Rīgas Valsts tehnikums” Laidzes filiālē
audzēkņu uzņemšana, visticamāk, tiks
pārtraukta. Apkārtējās profesionālās
mācību iestādes jauniešus aizvilina ar
sakārtoto un moderno infrastruktūru,” paskaidroja Talsu novada pašvaldības izpilddirektors.
„Sāpīgu pieredzi esam guvuši, būvējot Tiņģeres estrādi. Tas ir pierādījums tam, ka nedrīkst par katru cenu
samazināt projekta izmaksas, nepārdomājot gala rezultātu. Protams, estrāde ir, nojume ir, vieta ir, bet kopumā tas nav tas, ko gribējām. Ne velti
pavasarī vēl nāksies pārbūvēt piekļuvi
tai. Šādos objektos nevar ko vienkārši
izsvītrot, katram elementam, kas projektā paredzēts, ir sava cena,” nelāgo
pieredzi definēja izpilddirektors.
Iecerēto darbu nerealizēšanu M.
Jaunvalks saista ar koncepcijas maiņu. Tā, piemēram, noticis ar paredzēto piekļuves ceļa sakārtošanu Talsos
pie bērnu laukuma. „Tas attiecas arī
uz Talsu tirgus projektu – mainoties
darba uzdevumiem, lai pēc iespējas
vairāk palielinātu attiecināmo izmaksu apjomu, nav vēl rasts risinājums
projekta īstenošanai.”
Ikdienā strādājot, tiek domāts par
līdzsvarotu novada attīstību, reaģējot
uz katras apdzīvotās vietas nepieciešamībām. „Būtiski, lai neviena pārvalžu teritorija netiktu atstāta novārtā,
lai visiem uzlabotos dzīves apstākļi,”
teica M. Jaunvalks. Viņš uzskata, ka
šobrīd ir atrasts optimāls pārvalžu
modelis, izvērtējot nelielo teritoriju
iedzīvotāju skaitu un nepieciešamības. Nostiprinājusies pārvalžu vadītāju sadarbība ar vietējiem komunālajiem speciālistiem.
„Tagad strādājam pie nākamā
gada budžeta izveides. Plānojam tajā
paredzēt finansējumu pārvaldēm, ko
izlietot pēc viņu ieskatiem. Šobrīd gan
nevaram nosaukt konkrētu finansējuma apjomu, bet, esot šiem līdzekļiem, pārvaldes vadītājs var vairāk justies kā saimnieks. Saimnieks kaut bez
graša kabatā nav īstens saimnieks,”
uzskata M. Jaunvalks.

Lielākie darbi Talsu novadā
Talsi
Būtiskākie šī gada projekti, nenoliedzami, Talsos ir uzsāktā Raiņa ielas
rekonstrukcija un jau pabeigtā Talsu
Valsts ģimnāzijas stadiona atjaunošana. Nozīmīgs notikums ir arī vides objekta „Latvijas saule” uzstādīšana pie
Talsu ezera un Talsu Galvenās bibliotēkas pārbūves uzsākšana.
Padomāts ir arī par labierīcību nodrošināšanu pilsētā, atjaunota publis2018. gada decembris

kā tualete Jaunajā ielā 22 un labiekārtota tualete Pilsētas laukumā 4.
Tāpat pilsētā neiztika bez jaunu soliņu un urnu uzstādīšanas, apgaismojuma izbūves lokveida krustojumā pie
SIA „Circle K”, Dārza un Kolkas ielā un
pie gājēju pārejas 1905. gada ielā. Tika
sakārtots Ābeļu un Dīķu ielas segums,
uzklājot šķembu – bitumena emulsijas
segumu un nozāģēti vairāki bīstami
koki pilsētā.

Šogad atjaunotas iekārtas bērnu
rotaļu laukumā, piesaistot projekta finansējumu, uzstādīti divi āra interaktīvie stendi un atjaunotas kāpnes un
foajē kinoteātra „Auseklis” telpās.
Stende
Šeit uzsākta ūdenssaimniecības
projekta 2. kārta, un, piesaistot „Leader” finansējumu, izveidota bērnu
rotaļu un āra trenažieru laukuma 1.
kārta, uzstādīts arī soliņš un atjaunota
smilšu kaste.
Tautas nams ir ieguvis lielo fona aizkaru un sešas nolaižamas un paceļamas dekorāciju stangas. Pilsētā uzstādītas trīs jaunas video novērošanas
kameras, kas nu jau kopskaitā ir 23, kā
arī 16 bīstamām kontrolakām uzlikti
jauni vāki. Vairākās ielās atsevišķos
posmos papildināta grants virskārta
un Lielās talkas laikā pilsēta kļuvusi par
200 maisiem ar atkritumiem tīrāka.

Valdemārpils
Šajā gadā pilsētā pilnveidots svētku
noformējums, gatavojoties Latvijas
simtajai dzimšanas dienai, atjaunoti
informācijas centri. Pilsētas centrā uzstādīts pulkstenis un arī sakārtota sabiedriskā tualete, kas līdz šim bijis neatrisināts jautājums. Papildinātas
jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, atjaunojot skeitparku.
Valdemārpilnieki šajā gadā būs ieguvuši atjaunotu Dupurkalna estrādi
– objektu, kas laiku laikos vietējiem iedzīvotājiem ir bijis ļoti svarīgs kultūras
dzīves elements.

montdarbus pirmsskolas izglītības
iestādes „Vīnodziņa” pagaidu telpās
Abavas ielā 5. Slinkots nav, labiekārtojot Sabiles pilsētas un Abavas pagasta
teritoriju – tāpat ir pļauta zāle, greiderēti ceļi un izāģēti krūmi.
Vandzenes pagasts
Vandzenes pagastā izremontēta
Uguņu bibliotēkas zāle un pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” teritorijā
uzstādīta daļa no žoga. Savukārt pie
Vandzenes pamatskolas izbūvēts apgaismojums piebraucamajam ceļam.
Virbu pagasts
Šajā gadā Virbu pagasts ir ticis pie
Valsts heraldikas komisijā apstiprināta
pagasta ģerboņa. Izveidots Nākotnes
dārzs, realizēts projekts, atjaunojot
autoceļu „Ezerciems – Rugāji”, tāpat ir
izstrādāts un apstiprināts āra aktīvās
atpūtas vietas izveides projekts. Ieguldījumi veikti arī Virbu pamatskolā
un pirmsskolas izglītības iestādē – ierīkota trenažieru zāle un nomainīta
daļa no radiatoriem. Parka ielā atjaunota ietve un izzāģēti krūmi un noņemts apaugums gar pagasta ceļiem.
Svarīgs solis ir arī ūdenssaimniecības
nodošana pašvaldības kapitāldaļu uzņēmuma SIA „Talsu ūdens” pārziņā.
Laidzes pagasts
Bērnudārza ielā ir kļuvis gaišāks –
šeit izbūvēts apgaismojums, arī Līvānu ielā nomainīti esošie gaismekļi pret
krietni ekonomiskākajiem LED apgaismes objektiem. Izveidots Latvijas Republikas simtgadei veltīts vides objekts – stihiju aleja, izveidojot gājēju
celiņu un četras augu grupu kompozīcijas. Finansējums ieguldīts arī pirmsskolas izglītības iestādē „Papardīte”,
kur izremontēts centrālais gaitenis,
vienas grupiņas guļamtelpas, atjaunotas avārijas izejas kāpnes un nomainīts ieejas kāpņu segums. Savukārt
Leprozorija baznīcā ieguldīts bojātās
lietusūdeņu savākšanas sistēmas sakārtošanā. Šajā gadā Nodenu kapos
sakopti koku vainagi un izstrādāts Laidzes ezermalas labiekārtošanas projekts. Domājot par drošību, Laidzes
ciema centrā uzstādītas divas videonovērošanas kameras.

Sabile
Šogad sākta Firksu – Pedvāles muižas pārbūve, kas nākotnē te radīs
starptautisku mākslinieku rezidenci ar
augstvērtīgu saturu, notiek darbi pie
Sabiles sinagogas un pilsētas laukuma
sakārtošanas. Sabilnieki novērtē arī
jauna asfaltbetona seguma uzklāšanu
tiltam pār Abavu un paveiktos re-

Īves pagasts
2018. gadā ir uzcelta Tiņģeres
estrāde, kur organizēt dažādus
pasākumus. Tai ir arī izveidots
6

TALSU NOVADA ZIŅAS

Aktuāli

„Saimnieks bez graša kabatā nav īstens saimnieks”
Lībagu pagasts
Lībagu sākumskolai atjaunotas
ēkas apmales un sakārtots rezerves
ieejas mezgls. Izveidota jauna pirmsskolas izglītības iestādes grupiņa – rekonstruēta mācību telpa un palīgtelpas, kā arī iegādāts nepieciešamais
aprīkojums un mēbeles. Savukārt brīvā laika pavadīšanas centram veikts
fasādes remonts, uzstādīts jumtiņš un
ieklāts sporta segums.
Laba iniciatīva realizēta pie daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Mundigciemā, kur ierīkotas peoniju dobes. To izveidei izmantoti 158 stādi, no kā lielāko
daļu dāvinājuši vietējie iedzīvotāji.

elektrības pieslēgums. Šogad pārvērtības piedzīvojusi teritorija pie
Tiņģeres bērnudārza grupiņas
ēkas – tur izveidota atpūtas vieta.
Finansējums ieguldīts arī pašvaldībai piederošo ceļu posmu sakārtošanā.
Ģibuļu pagasts
Šogad būtiski tehniski uzlabojumi
veikti Pastendes pamatskolā, kur izremontētas vairākas klašu telpas un
sakārtotas elektroinstalācijas. Apgaismojums uzlabots arī sporta centrā „Akmeņkaļi” un kultūras namā.
Bērnudārzā „Ķipars” izbūvēta jauna
nojume, drīzumā iestādes teritorijā
tiks uzstādīts jauns aktivitāšu centrs,
bet Spāres muižā nomainīti pieci logi.
Gada jaunums ir Pastendē izveidotā
radošā terase, kas tiek aktīvi izmantota dažādu pasākumu organizēšanā. Šajā gadā pabeigti daži 2017.
gadā uzsāktie darbi, piemēram, atjaunotas novadpētniecības muzeja
telpas un labiekārtota Spāres muižas
teritorija.

Strazdes pagasts
2018. gadā Strazdes centrā izbūvēts apgaismojums un āra elektrības
pieslēgums pie Strazdes muižas. Sakārtots arī vecais skolas dārzs, izzāģējot kokus, un atjaunots autoceļš
„Strazde–Līdumnieki” un „Ceriņu”
ceļš. Pagasta autoceļi attīrīti no apauguma un krūmiem.
Strazdes pagasta ūdenssaimniecību
no šī gada pārrauga SIA „Talsu ūdens”
un ir izstrādāts pagasta ģerbonis.
Šajā gadā veiksmīgi aizvadīts Strazdes
lielākais pasākums – Strazdes pagasta
diena un Strazdes audējas godam pārstāvējušas pagastu XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.

Valdgales pagasts
Pie Pūņu pamatskolas izveidota Zīmju taka jeb labiekārtota atpūtas vieta,
sakārtota arī grausta „Ābelīšu kūts” un
kopējā pagasta teritorija. Salabots
pirmsskolas izglītības iestādes „Kamenīte” jumta segums un atjaunots basketbola laukums. Valdgales tautas namā
veikta aizkaru ugunsdrošā aizsardzības
apstrāde, bet Sumbru kapos – saremontēti vārti. Šogad Pūņās papildināts
videonovērošanas kameru skaits.

Balgales pagasts
Sakārtots bērnu rotaļu laukuma iežogojums pie Dursupes skolas, bijušajās bērnudārza telpās pagasta ēkā
izveidots jauniešu centrs, bet sporta
un brīvā laika pavadīšanas centrā izveidots tenisa laukums.

Laucienes pagasts
Šogad labiekārtota Pūckalnu kapu

teritorija un nomainīti vārti Klopenes
kapos. Savukārt Laucienes kultūras
nama lielajā zālē sakārtota būvakustika un ventilācijas sistēma, tāpat tiek
mainīti griesti.

Lubes pagasts
Lubes pagastā līdztekus ikdienas
uzturēšanas darbiem ir no ūdenszālēm attīrīts Anužu ciema dīķis, nostiprināti tā krasti un noņemts apaugums.
Tāpat ir veikta Anužu ciema dīķa stabu, žoga paneļu un vārtiņu montāža,
un tiek rekonstruēts ceļa posms „Dižgali–Sarkaste–Lube”.
Ķūļciema pagasts
Pagastā šogad sakārtots bērnu un
jauniešu atpūtas laukums un ceļa
posms „Dzedru tilts–Lācīši”.

Inita Fedko
Foto no pārvalžu arhīviem

Uzņēmēj – audzini sev
darbinieku jau skolas solā!
Latvijas Darba devēju konfederācija
(LDDK) sadarbībā ar uzņēmējiem un
profesionālajām izglītības iestādēm pirmo mācību gadu īsteno projektu „Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un
mācību praksēs uzņēmumos”, ko finansiāli atbalsta Eiropas Savienības Sociālais fonds (ESF).
Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu
skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās
mācībās vai mācību praksē uzņēmumā.
Darba vidē balstītas mācības ir uzņēmēja iesaiste profesionālās izglītības procesā, kurā
uzņēmējs un skola kopīgi vienojas, kādu mācību programmu var īstenot uzņēmumā.
Jau vairāku desmitu gadu garumā dzirdam, ka uzņēmēji nav apmierināti ar profesionālo skolu audzēkņu/absolventu prasmēm. Līdz ar to LDDK ir apkopojuši vairāku
nozaru viedokļus, kā uzlabot profesionālās
izglītības kvalitāti – uzņēmēji tiek iesaistīti
programmu izstrādē, piedalās eksāmenu
norisē un vērtēšanā. Nākamais loģiskais
solis ir darba devēju dalība mācību procesā
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savos uzņēmumos, mācot audzēkņiem tās
profesiju prasmes, kuras nepieciešamas
ātri mainīgajā ekonomikā.
Uzņēmējs, īstenojot darba vidē balstītas
mācības, var saņemt kompensāciju par
darbu ar profesionālās skolas audzēkni līdz
225 eiro mēnesī par vienu audzēkni, un līdz
225 eiro par individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi un citiem izdevumiem, kas
saistīti ar audzēkņa darba aizsardzības nodrošināšanas izdevumiem uzņēmumā.
Uzņēmējs, īstenojot prakses, var saņemt
kompensāciju par darbu ar profesionālās
skolas audzēkni līdz 120 eiro par vienu
praksi vienam audzēknim, līdz 225 eiro par
individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi un
citiem izdevumiem, kas saistīti ar audzēkņa
darba aizsardzības nodrošināšanas izdevumiem.
Par iespējām piedalīties projektā Kurzemes uzņēmējus aicinām sazināties ar LDDK
Kurzemes reģiona koordinatoru Eviju
Kopštāli, tālr. 29119051, e-pasts: evija.kopstale@lddk.lv.

2018. gada decembris

Domē

TALSU NOVADA ZIŅAS

Domes sēdēs lemtais
25. oktobra Talsu novada domes
sēdē deputāti lēma par 36 darba
kārtības jautājumiem:
Administratīvie jautājumi:
• Veikt grozījumus Talsu novada
domes 2018. gada 27. septembra lēmumā Nr. 392 „Par grozījumu Valdemārpils pirmsskolas izglītības iestādes „Saulstariņš” nolikumā”.
• Uzsākt multifunkcionālā sporta
kompleksa (ledus halle un peldbaseins) Talsos tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi ne mazāk kā divām
vietām, iekļaujot novietnes variantu izvērtējumu. Uzdot darba grupai sporta
infrastruktūras attīstībai Talsu pilsētā
līdz 2019. gada 30. aprīlim veikt nepieciešamos pasākumus atbilstošāko vietu apzināšanai multifunkcionālā sporta
kompleksa būvniecībai daļā.
• Apstiprināt noteikumus Nr.4 „Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta
mērķdotācija, valsts budžeta dotācija
un pašvaldības finansējums pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs”.
• Apstiprināt pansionāta „Lauciene”
nolikumu.
• Veikt grozījumus domes 2014.
gada 15. maija lēmumā Nr.225 „Par
pilnvarojumu pieņemt lēmumu par
samaksas piedziņu par pakalpojumu
no bērna vecākiem, ja bērns ievietots
pašvaldības finansētā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai audžuģimenē”.
• Izveidot Talsu novada Deinstitucionalizācijas vadības grupu.
• Apstiprināt pašvaldības iestādes
„Talsu Tautas nams” nolikumu.
• Veikt grozījumus Vakara un neklātienes vidusskolas nolikumā.
• Veikt grozījumus Sporta skolas
nolikumā.
• Uzdot pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļai
izstrādāt rokasgrāmatu energopārvaldības sistēmas izveidei un ieviešanai
Talsu novada pašvaldībā atbilstoši
Energoefektivitātes likuma prasībām
un to iesniegt apstiprināšanai domē
līdz 2019. gada 1. martam.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.37 „Grozījumi Talsu novada domes
2013. gada 15. augusta saistošajos
noteikumos Nr.25 „Par tirdzniecību
publiskās ielu tirdzniecības vietās Tal-

su novada administratīvajā teritorijā””.
Finanšu jautājumi:
• Piešķirt Latvijas Vieglatlētikas savienības finansējumu līdz 600 EUR
Elenas Miezavas dalībai treniņnometnē Arizonā, Flagstaffā (ASV) no 2018.
gada 23. oktobra līdz 2018. gada 24.
novembrim.
• Piešķirt biedrībai „Florbola klubs
„Talsi”” komandas „Talsu NSS/Krauzers” 3575 EUR inventāra iegādei,
spēļu organizatoriskiem izdevumiem
un mediķa/fizioterapeita darba apmaksai. Apmaksāt komandas transporta izdevumus 100% apmērā.
• Izņēmuma kārtā piešķirt papildu
finansējumu 519 EUR biedrībai „Aleksandra Pelēča lasītava” grāmatas
„Kino un dzīve Talsos 1902–1939” izdošanai.
• Slēgt līgumu ar biedrību „Latvijas
Sarkanais Krusts” Kurzemes komiteja
par pakalpojumu Aprūpe mājās no
2019. gada 1. janvāra līdz 2021. gada
31. decembrim, nosakot vienas pakalpojuma stundas izmaksu 6,20 EUR.
• Slēgt līgumu ar biedrību „Latvijas
Sarkanais Krusts” Kurzemes komiteju
par Īslaicīgo sociālo aprūpi un sociālo
rehabilitāciju institūcijā no 2019. gada
1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim, nosakot viena klienta uzturēšanās maksu diennaktī 19,90 EUR.
• Slēgt līgumu ar biedrību „Latvijas
Sarkanais Krusts” Kurzemes komiteju
par Dienas aprūpes centra pakalpojumu pilngadīgām personām no 2019.
gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim, nosakot viena klienta uzturēšanās maksu dienā 15 EUR.
• Slēgt līgumu ar biedrību „Latvijas
Sarkanais Krusts” Kurzemes komiteju
par ilglaicīgo sociālo aprūpi un sociālo
rehabilitāciju pakalpojumu centrā
„Stūrīši” no 2019. gada 1. janvāra līdz
2021. gada 31. decembrim, nosakot
viena klienta uzturēšanās maksu
diennaktī 19,90 EUR.
• Palielināt SIA „Talsu ūdens” pamatkapitālu.
• Piešķirt finansējumu 2019. gada
budžetā 4341,21 EUR Ģibuļu pagasta
pārvaldes struktūrvienībai Spāres
tautas nams ēkas „Spāres muiža” kāpņu un ieejas laukuma restaurācijai.
• Piešķirt finansējumu Valdemārpils
pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldei
2057 EUR nedzīvojamās ēkas Raiņa
ielā 14A, Valdemārpilī tehniskā apsekošanas atzinuma sagatavošanai un

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

Domes un komiteju sēdes decembrī
Datums
3. decembris
3. decembris
3. decembris
6. decembris
13. decembris
17. decembris
17. decembris
17. decembris

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

20. decembris

Finanšu komitejas sēde

15.00

27. decembris

Domes sēde

15.00

2018. gada decembris

pirms tehniskā projekta izstrādes izvērtēšanai.
• Noteikt maksu ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem pansionāta „Lauciene” dzīvojamai mājai.
• Piešķirt papildu finansējumu no dabas resursu nodokļa rezerves fonda
pansionātam „Lauciene” 18 696,38 EUR
notekūdeņu novadīšanas sistēmas pārbūvei būvei „Attīrīšanas iekārtas”.
• Ar 01.10.2018. noteikt ēdināšanas maksu par pusdienām Lībagu sākumskolas darbiniekiem 0,95 EUR par
vienu ēdienreizi vienam darbiniekam,
neieskaitot PVN.
• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 461
053,85 EUR projekta „Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā” priekšfinansēšanai
un līdzfinansēšanai.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Turpināt īstenot projekta „Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Talsu novadā” abas daļas – Ģibuļu pagastā un Strazdes pagastā.
Nekustamais īpašums:
• Nodot iznomāšanai Talsu novada
pašvaldības garāžu Nr. 73, Nr. 74 un
Nr. 76 „Pastendes garāžas 3. korpuss”, Pastendē. Noteikt iznomāšanas veidu – mutiska izsole.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu „Ķeirāni” Lubes pagastā – zemes gabals ar
kopējo platību 3,55 ha. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
Noteikt nekustamā īpašuma brīvo
cenu – 4650 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu „Brūžlejas”- 1A Spārē – neapdzīvojamās telpas Nr. 1A ar kopējo platību 310,9 m².
Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. Noteikt nekustamā īpašuma brīvo cenu – 20 200 EUR.
• Apstiprināt 27.08.2018. pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalnimantu
dīķis” Valdgales pagastā izsoles rezultātus, slēdzot pirkuma – pārdevuma
līgumu ar izsoles uzvarētāju par cenu
– 83 200 EUR.
15. novembra Talsu novada domes sēdē deputāti lēma par 17 darba kārtības jautājumiem:
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt Talsu novada Iepirkumu komisijas nolikumu.
• Apstiprināt noteikumus Nr.5

„Publisko iepirkumu organizēšanas
kārtība Talsu novada pašvaldībā”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.38 „Grozījums Talsu novada domes 2009. gada 9. jūlija saistošajos
noteikumos Nr.2 „Talsu novada pašvaldības nolikums””.
• Izveidot Talsu novada domes Ētikas komisiju: komisijas priekšsēdētājs
– domes priekšsēdētājs Dainis Karols;
komisijas locekļi – domes deputātes
Tabita Kalniņa un Ilva Norenberga.
• Apstiprināt Talsu novada domes
saistošos noteikumus Nr.39 „Par Talsu novada domes 2009. gada 10. septembra saistošo noteikumu Nr.41
„Par detālplānojumu zemesgabaliem
Raiņa ielā 5 un 7 (kods 09-7)” atzīšanu
par spēku zaudējušiem”.
• Veikt grozījumus Talsu novada
domes 2016. gada 25. augusta lēmumā Nr.460 „Par SIA „Ra Events” iesniegumu”.
Finanšu jautājumi:
• Piešķirt finansējumu SIA „Talsu
namsaimnieks” 14 167,94 EUR dzīvojamās mājas „Saulkrasti” Tiņģerē elektroinstalāciju izbūvei apkures ierīkošanai, elektrisko sildītāju uzstādīšanai.
• Piešķirt biedrībai „Talsu jātnieku skola” līdzfinansējumu projekta „Jāšanas
sporta manēža” īstenošanai 5000 EUR.
• Piešķirt finansējumu 2019. gada
budžetā 39 800 EUR Laidzes pagasta
pārvaldei ielu apgaismojuma pārbūvei Paugurciemā, Laidzes pagastā.
Nekustamais īpašums:
• Apstiprināt 25.09.2018. pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.1
un Nr. 2 Baznīcas laukumā 2, Talsos
izsoles rezultātus.
• Apstiprināt 04.06.2018. pašvaldības nekustamā īpašuma „Cīruļu stacija”
Valdgales pagastā izsoles rezultātus.
Citi jautājumi:
• Iekļaut pasākumu „Latvijas senioru koru svētki” Talsu novada kultūras
un atpūtas norišu 2019. gada kalendārajā plānā. Piešķirt pasākuma rīkošanai finansējumu 15 690 EUR.
• Organizēt Sabiles Karstvīna svētkus 2018. gada 8. decembrī.
• Nodrošināt infrastruktūras uzlabošanas pasākumu īstenošanu Valdemārpils vidusskolas sporta laukumā, Skolas ielā 3, Valdemārpilī.
• Slēgt nodomu protokolu ar nodibinājumu „Ģimeņu un Bērnu attīstības centrs „Brīnumiņš””.
Marta Rake-Lasmane

Deputātu pieņemšanas decembrī
4. decembris
11. decembris
18. decembris
D. Karols*, A. Kalniņš, N. Tropiņš*
Ģ. Kalnbirze*
Talsi
T. Kalniņa, A. Spēks
E. Demiters
N. Tropiņš*
Valdemārpils
G. Sebris, D. Feldmane
I. Norenberga,
Lauciene
L. Pīlēģis, E. Zelderis
Lībagi
I. Gluzda
Strazde
D. Karols
A. Astrātovs, Ģ. Kalnbirze,
Valdgale
O. Solovjovs, G. Zeberiņa
Vandzene
N. Tropiņš
Virbi
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

„Mūsu sirdīs Latvija skan”
„Mūsu sirdīs Latvija skan” – ar tādu devīzi 18.
novembrī Talsos svinējām Latvijas Republikas
proklamēšanas 100. gadadienu.
Svinējām dziesmā, svinējām dejā, svinējām sirdī
un kopā būšanā!
Paldies visiem, kuri ieguldīja savu darbu, laiku un
enerģiju, lai mums kopā izdotos radīt svētkus!
Liels paldies uzņēmumam SIA „Vika Wood”, kas
jau vairāku gadu garumā Talsu novada iedzīvotājiem dāvina svētku salūtu pie Talsu ezera!
Foto: Dzintars Krastiņš
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Ieplāno!

TALSU NOVADA ZIŅAS

Sports decembrī
Kad? Cikos?
TALSOS
1.12. 10.00
1.12. 16.00
2.12. 10.00
5.12. 9.00
8.12.

9.00

9.12.

10.00

9.12.

16.00

9.12.

16.00

12.12. 19.30
15.12. 15.00
16.12. 10.00
16.12. 14.00
19.12. 9.00
19.12. 20.00
21.12. 19.00

Kas?

Kur?

Dambrete. Novada čempionāts sievietēm
Telpu futbols. LTFA U–19 Talsi/FK Laidze – FC Nikers
Novuss. Novada kauss 2018
Novada pensionāru un invalīdu zolītes spēle
Volejbols. Latvijas čempionāts veterāniem
(40+, 50+ vīri, 35+, 45+ sievietes)
Galda teniss. J. Dembovska piemiņas balvas
3. posms
Basketbols. Kungi 40+ Talsi – Ventspils
Telpu futbols. LTFA Kausa izcīņa Talsi/FK Laidze – FK Nīca/OtankiMill.eu
Basketbols. Kungi 40+ Talsi – BK Stopiņi
Telpu futbols. LTFA 1. līga Talsi/FK Laidze – FK
Nīca/OtankiMill.eu
Novuss. Novada kausa izcīņas 2. posms
Telpu futbols. LTFA U–19 Talsi/FK Laidze –
TFK Salaspils
Novada pensionāru un invalīdu zolītes spēle
Florbols. 1. līga: Talsu NSS/Zerorisk –
Leģions/ Grobiņas SC
Basketbols. LBL 3: BK Talsi – SK Rūjiena

Talsu sporta nams
Talsu sporta halle
Talsu sporta nams
Talsu sporta nams

22.12. 10.00 Teniss. Ziemassvētku kauss 2018
Dambrete. Talsu novada čempionāts veterāniem 50+, 70+
22.12. 18.00 Florbols. Elvi virslīga: Talsi /Krauzers – Rubene
23.12. 15.00 Basketbols. Kungi 45+, Talsi – Doks Jelgava
25.12. 18.00 Nakts turnīrs 2018
29.12. 10.00 Šahs. Novada čempionāts ātrspēlē
LAUCIENES PAGASTĀ
Jauniešu sporta diena. Mini florbols, volejbols
1.12. 11.00
4x4, šautriņu mešana, florbola metieni.
6.12. 19.00 „Laucienes kausa 3+1” 6. posms volejbolā
10.00 Laucienes nakts turnīrs. Mini florbols, volej8.12.
bols 4x4, zolīte, šautriņu mešana.
23.00 Balle. Ar groziņiem, galdiņu rezervācija.
14.12. 19.00 „Laucienes kausa” 4. posms zolītē
20.12. 19.00 „Laucienes kausa 3+1” 7. posms volejbolā
21.12. 19.00 „Laucienes kausa” 5. posms zolītē
SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ
2.12. 10.00 Sabiles kausa telpu futbolā 2005.g.dz. 2. posms
4.12. 17.30 Sabiles kausa galda tenisā 6. posms
6.12. 17.30 Sabiles kausa novusā 6. posms
8.12. 12.00 Karstvīna svētku sporta pasākums
11.12. 17.30 Sabiles kausa galda tenisā 7. posms
13.12. 17.30 Sabiles kausa novusā 7. posms
18.12. 17.30 Sabiles kausa galda tenisā 8. posms
20.12. 17.30 Sabiles kausa novusā 8. posms
27.12. 11.00 Sabiles kausa telpu futbolā 2009.g.dz. 3. posms
28.12. 11.00 Sabiles kausa telpu futbolā 2005.g.dz. 3. posms
29.12. 10.00 Ziemassvētku kauss telpu futbolā
ĢIBUĻU PAGASTĀ
Ģibuļu kausa izcīņas zolītes spēlē 6. posms,
9.12. 9.00
noslēgums
9.12. 11.00 Ģibuļu čempionāts mini golfā
PĻAVMUIŽĀ
„Laucienes kausa” ietvaros „Ceļojošais Pļav14.12. 20.00
muižas kauss” zolītē
VALDEMĀRPILĪ
7.12. 19.00 Valdemārpils kausa izcīņas volejbolā 2. posms
16.12. 10.00 Ziemassvētku kausa izcīņa zolītē
29.12. 16.00 Vecgada kausa izcīņa strītbolā
LAIDZES PAGASTĀ
22.12. 10.00

7.12.

Talsu sporta halle
Talsu sporta nams
Talsu sporta nams
Talsu sporta halle
Talsu sporta nams
Talsu sporta halle
Talsu sporta nams
Talsu sporta halle
Talsu sporta nams
Talsu Valsts
ģimnāzija
Talsu sporta nams
Talsu sporta
nams, ģimnāzija
Talsu sporta nams
Talsu Valsts ģimnāzija
Talsu sporta nams
Talsu sporta halle
Talsu sporta nams
Laucienes sporta
centrs
Sporta centrs
Kultūras nams
Laucienes sporta
centrs

Sabiles sporta
centrs

Talsu Galvenajā bibliotēkā
• Izstāde 1.–28.12. Novadniecei balerīnai Veltai Vilciņai 90
Talsu tautas namā un Radošajā sētā
• Audēju kopas „Talse” izstāde „Mūsu
karogs ir meiteņu brunči”
• Aināra Mazjāņa fotoizstāde „Mēs
esam Talsi”
• Talsu fotokluba izstāde „Atvērt pēc
100 gadiem”
• No 7.12. Aleksandra Rappaporta izstāde „Gleznas un glezniņas”
Talsu novada pašvaldības administratīvajā centrā
• 12.12.–6.01. Starpnovadu interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu Ziemassvētku izstāde „Ziemas raksti”
Tiņģeres pils izstāžu zālē
• 15.–31.12. Kristiānas Fridrihsones
foto izstāde „No cīruļa dziesmas līdz
dzērvju kāsim”
Laidzes bibliotēkā
• Bērnu zīmējumu un novēlējumu izstāde „Mana Latvija”
• No 11.12. Agrāko laiku Ziemassvēt-

ku un Jaungada apsveikuma kartītes
• Līdz 10.12. Latviešu cimdu rakstu
grāmatas
Laidzes BLPC izstāžu zālē
• Līdz 10.12. Cimdu izstāde
Lubes bibliotēkā
• „100 grāmatzīmes Latvijas simtgadei”
Lubes kultūras namā
• Ligitas Vilciņas gleznas
Stendes tautas namā
• Strazdes audēju izstāde „Strazdes
baltais pūrs Latvijas simtgadē”
Stendes bibliotēkā
• Ziemassvētku noskaņās
Stendes bibliotēkas bērnu nodaļā
• Ziemassvētku brīnumu gaidot
Spāres bibliotēkā
• Spāre Irmas Leskinovičas, Friča
Pumpura un Jāņa Straumes gleznās
„Mans redzējums”
Spāres muiža
• „Gadskārtu zīmju raksti cimdos”
• No 8.12. Pārdaugavas Mākslas skolas audzēkņu gleznu izstāde „Janim
Rozentālam 152”
• No 10.12. Senās Ziemassvētku apsveikuma kartītes
Pļavmuižas saieta namā
• Ģibuļu BLPJAC Mākslas studijas darbu izstāde „Kopā kā krāsu paletē”
• Metālmākslinieka Miervalža Zibens
darbu kolekcija
• Talsu novada muzeja ceļojošā izstāde „Vilkmuižas ezera senkapi”
Valdemārpils izstāžu zālē
• Ildzes Oses gleznu izstāde „Inspirācijas”
Virbu kultūras namā
• Latvijas simtgadei veltīta fotogrāfes
Leldes Meirānes izstāde „Mēs cauri
laikiem”

Dzīvesziņas
Dzimtsarakstu nodaļā no 2018. gada 20. oktobra līdz 20. novembrim
Reģistrēti 12 zēni un 15 meitenes:

Pastendes sporta
centrs „Akmeņkaļi”
Pļavmuižas saieta
nams
Valdemārpils BLPC
Izstāžu zāle
Valdemārpils BLPC

Laidzes BLPC

14.12. 9.00 Zolītes turnīra 4. kārta
21.12. 19.00 Zolītes Ziemassvētku turnīrs

Sagatavoja: Andris Krišjānis

Veselības veicināšana novadā
Lekcija grūtniecēm – dzemdības, pēcdzemdību periods
3. decembrī 16.00 Talsu administratīvā centra mazajā zālē
Nodarbība „Handling” – prasmīga zīdaiņu aprūpe ikdienā
3. decembrī 18.00 Talsu administratīvā centra mazajā zālē
Pilates
Trešdienās 18.00 Talsu administratīvā centra lielajā zālē
Zumba
Ceturtdienās 18.00 Pastendes kultūras namā

2018. gada decembris

Izstādes Talsu novada muzejā
• Adīti cimdi muzeja krājumā
• „Brīvības cīņu laiks Talsu apriņķī.
1918–1920”
• Ārzemēs dzīvojošo latviešu veltījums Latvijas simtgadei ceļojošā izstāde „Stāstu sega Latvijai”
• „Slīteres Nacionālā parka kukaiņi”
• No 12.12. Ivetas Skrastiņas foto izstāde „Kurzemes eņģeļi”
• Līdz 16.12. Gleznas un grafikas darbi no muzeja krājuma „Talsu ainavu
izstāde”
• No 19.12. Ievas Carukas gleznu izstāde „Mitrums”
• 1.–15.12. Rokdarbu izstāde „Raibais
gads”

Sagatavoja: Sanita Arciševska

19.00 Novusa turnīra 4. kārta

Bezmaksas pasākumi

Izstādes decembrī

Letīcija Aleksejeva
Henrijs Alksnis
Marija Keita Aukmane
Rebeka Bāre
Maija Bērziņa
Adrians Ansis Čiekurs
Krišjānis Dumbrājs
Paula Evelīna Indriksone

Railija Sindija Jablonska
Katrīna Jefimova
Henrijs Ķeniņš
Roberts Lembers
Reinis Polis
Klāvs Priede
Kārlis Rozentāls
Ernests Stepanovs

Artjoms Stepāns
Akselīna Sudmale
Emīlija Šefanovska
Marsels Šulcs
Keitija Ūrmane
Karolīna Vetere
Adelīna Vicinska
Olīvija Vicinska
Jēkabs Zūbergs

Vecāki rakstiski apliecinājuši savu piekrišanu bērna vārda un uzvārda publicēšanai

Laulību noslēguši 7 pāri
Miruši 30 iedzīvotāji (atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai):
Talsi
Jānis Dimitrijevs (1943)
Marija Meinarte (1940)
Ārija Miķelšteine (1936)
Mudra Strēlniece (1931)
Stende
Rasma Lizete Kate Brāle
(1930)
Imants Cinis (1930)
Dzidra Zurģe (1938)
Valdemārpils
Vilma Beatrise Krēķe
(1930)
Aina Vasile (1941)
Abavas pagasts
Ruta Gūtšmite (1939)

Balgales pagasts
Ženija Maija Bahmane
(1942)
Aivars Boters (1938)
Ģibuļu pagasts
Guntis Bagātais (1954)
Maiga Vīnerte (1930)
Laidzes pagasts
Jānis Āboliņš (1953)
Natālija Dombrovska
(1929)
Tekla Kukare (1928)
Egons Latvietis (1960)
Viktors Ohrimenko
(1942)
Vladimirs Zasipkins (1951)

Laucienes pagasts
Anna Draviņa (1936)
Arvīds Smilgzieds (1931)
Lībagu pagasts
Leons Āls (1931)
Josifs Ļevša (1940)
Strazdes pagasts
Lonija Ādamsone (1933)
Valdgales pagasts
Nauris Mauriņš (1974)
Emma Šteinberga (1919)
Rojas novads
Austra Linde (1943)
Gaida Maneka (1949)
Ventspils novada
Piltenes pagasts
Vilis Kiršteins (1943)
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Kinoteātrī „Auseklis”
100 gadi esības vējos
6.12. 18.00
15.12. 16.00

Dokumentālā filma 1h 37

Ludmilas Ikeres jaunās dokumentālās filmas galvenie varoņi ir 16
cilvēki – Latvijas vienaudži, kuriem šobrīd ir 100 un vairāk gadu.
Daži no viņiem filmas tapšanas laikā jau aizgājuši mūžībā. Filmas
pamatu veido spilgtākās epizodes no simtgadnieku atmiņu stāstiem, viņu skats uz šodienu un vēlējumi Latvijas nākotnei.
Komēdija, animācija, ģimenes filma 1h 30

Grinčs
1.12. 12.00
1.12. 14.00

8.12. 11.00
9.12. 13.00

Visvairāk par visu pasaulē Grinčam nepatīk Ziemassvētki. Kad pilsētiņas iedzīvotāji sāk gatavoties Ziemassvētkiem, krāšņās un priecīgās jezgas nokaitinātais zaļais īgņa nolemj tam pielikt punktu.
Viņš ņems un nozags Ziemassvētkus! Filma dublēta latviešu valodā
Riekstkodis un četras valstības
Piedzīvojumu filma, ģimenes filma, fantāzija 1h 39
1.12. 16.00
2.12. 18.00

7.12. 18.00
9.12. 17.00

Saņēmusi neparastu Ziemassvētku dāvanu, Klāra dodas aizraujošā piedzīvojumā uz pavisam neparastām un noslēpumainām vietām – Sniegpārsliņu zemi, Ziedu zemi un Saldumu zemi. Taču Klārai ir jānokļūst arī ceturtajā
valstībā, kurā viņas piedzīvojumi kļūst bīstami.
Romantiska komēdija 1h 24

Jaungada taksometrs
1.12. 18.00
2.12. 16.00

5.12. 20.00
8.12. 15.00

9.12. 19.00

Vecgada vakars. Taksometra vadītājs Andrejs (Lauris Reiniks) jau gandrīz beidzis maiņu, kad aizmugurējā sēdeklī nejauši atstāta Jaungada
dāvana viņam liek atcerēties raibo svinētāju kompāniju, kas tajā vakarā paviesojusies viņa automobilī.
Drāma 1h 44

Mežonīgā dzīve
7.12. 20.00

8.12. 17.00

15.12. 18.00

1960. gadi, mazpilsēta Montānas štatā Amerikā. Četrpadsmitgadīgais
Džo ir vienīgais bērns mājsaimnieces Dženetas un golfa laukuma darbinieka Džerija ģimenē. Netālu no Kanādas robežas plosās plašs mežu
ugunsgrēks, un, kad Džerijs zaudē darbu un reizē arī motivāciju dzīvei,
viņš nolemj pievienoties ugunsdzēsēju komandai, atstājot sievu un
dēlu likteņa varā.
Zirnekļcilvēks: Ceļojums Zirnekļpasaulē
Piedzīvojumu filma, animācija, asa sižeta filma
15.12. 14.00 16.12. 12.00
Pusaudzis no Ņujorkas Mailss Moraless kļūst par zirnekļcilvēku un atklāj paralēliem universiem un bezgalīgām iespējām pārpilno Zirnekļpasauli, kurā ne viens vien varonis valkā zirnekļcilvēka masku.
Filma dublēta latviešu valodā.
Romantiska komēdija 1h 43

Otrā iespēja
14.12. 20.00

16.12. 18.00

Četrdesmitgadniece Maja strādā lielveikalā un cīnās ar neapmierinātību par nepiepildītajiem sapņiem. Pateicoties draugiem, kas pamatīgi piepušķojuši viņas CV, Maja pašai par pārsteigumu tiek pieņemta darbā kādā prestižā uzņēmumā. Nu viņa ir apņēmības pilna
pierādīt izglītotajiem ļaudīm, ka dzīves gudrība ir ne mazāk vērtīga
par grāmatu gudrībām.

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.
Kases tālrunis informācijai 1 h pirms seansa: 25672599
Repertuārā iespējamas izmaiņas. Aktuālākā informācija facebook/KinoTalsiAuseklis

Izdots Talsu novada
kalendārs 2019. gadam
Talsu novada pašvaldība izdevusi tradicionālo kalendāru – 2019.
gadam.
Kalendārā izvēlēti dabasskati, kas uzņemti Talsu novadā. Šogad pirmo reizi
kalendāram būtiski mainīts izmērs – no
maza galda kalendāra tas pārtapis par
sienas kalendāru. Kalendārā izmantota
arī jaunā Talsu novada simbolika un krāsu toņi.
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Fotogrāfiju autori ir Edgars Lācis,
Aleksandrs Tarabanovskis, Kaspars
Poriņš, Sanda Poriņa un Marta RakeLasmane!
Kalendāru iespējams iegādāties
Talsu novada Tūrisma informācijas
centrā Lielajā ielā 19/21, tomēr jāpiebilst, ka tas pieejams ierobežotā daudzumā.
Marta Rake-Lasmane

Sarades namiņš Sabilē -

dāvantirgus, meistarklases un
aizraujoša programma skolēniem
namiņā Sabilē,
*RīgasSarades
ielā 34 – Dāvantirgū ar

rozīnīti – būs iespēja iegādāties
unikālus roku darinājumus no
Kurzemes
māksliniekiem,
dizaineriem un amatniekiem.
Rūķi palīdzēs sakomplektēt
dāvanas un iesaiņot tās. Darba
laiks 1.–30. decembrī: P., O.
slēgts; T.–Sv. 10.00–20.00;
24.–27.12. slēgts.

*

„Istabaugšas rūķu skola” –
Sarades namiņš piedāvā arī
aizraujošu programmu 1.–6.
klašu skolēniem Rūķītes Rozīnītes vadībā, apgūstot dažādas
mācību stundas: gatavot vēstules, iepazīties ar zāļu tējām, taisīt gardus kliņģerus, kļūt par
brīnumdari, izsmieties no sirds
un vēl daudz ko citu. Programmai pieteikties pa tālr. 29168161
(Ziedīte).

decembri Sara*des Visu
namiņā notiks dažādas meistarklases, radošās darbnīcas, kā arī būs
iespēja aprunāties ar Ziemassvētku vecīti un darboties kopā ar Sarades
namiņa īpašajām vecmāmiņām.

www.davantirgus.lv

Gaidām Tevi Saradē - saulaini radām un darām!
2018. gada decembris

Ieplāno!
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Kultūras pasākumi decembrī
Kad?

Cikos?

Kas?

Kur?

TALSOS
1.10.00– Cikla „Latvijas daba” izglītojošā programma
Talsu novada
14.12. 17.00 „Pļavā”. Pieteikšanās pa tālr. 26841236
muzejā
Liepājas dziedošo aktieru koncertprogram- Talsu Galvenajā
5.12. 18.00
ma „Vienīgi Jums”
bibliotēkā
Jauniešu un jaunatnes darbinieku „Apaļā galAdministratīvā
7.12. 14.00
da sarunas”
centra zālē
Aleksandra Rappaporta izstādes „Gleznas un
7.12. 17.00
glezniņas” atklāšana. Ieeja: bez maksas
Senioru koru koncerts „Un pāri zvaigznēm
9.12. 13.00
dziesma skan…”. Ieeja: bez maksas
Talsu tautas namā
Andra Baltača 50 gadu jubilejas koncerts
12.12. 19.00
„Dzīves motīvs”. Biļešu cenas: 8; 10; 12 EUR
Talsu novada BJC kolektīvu Ziemassvētku lab15.12. 15.00
darības koncerts „Ziemas raksti”
Tikšanās ar foto mākslinieci Ivetu Skrastiņu
Talsu novada
18.12. 19.00
viņas izstādē „Kurzemes eņģeļi”
muzejā
Ziemassvētku saulgrieži ar folkloras kopu Tiguļkalna Ozolu
20.12. 18.00
„Talsi”. Ieeja: bez maksas
aplī
„Latvian Sound Quartet” koncertprogramma
Talsu novada
21.12. 18.00
„Pusnakts Rīgā”. Ieeja: ar ielūgumiem
muzejā
Jauktā kora „Uz augšu” Ziemassvētku kon28.12. 19.00
certs. Ieeja: bez maksas
Talsu tautas namā
Gadu mijas balle. Programmu skat. 9. lpp.
31.12. 22.00
Ieeja: vienai personai 20 EUR; bērnam 5 EUR
31.12. 23.30 Jaunā gada sagaidīšana Pilsētas laukumā. Ieeja: bez maksas
ĢIBUĻU PAGASTĀ
3.12. 13.00
8.12. 16.00
8.12. 18.00
15.12. 16.00
16.12. 17.00
20.12. 18.00
23.12. 17.00
26.12. 11.00
28.12. 11.00
30.12. 17.00

Izstādes „Mans redzējums” atklāšana
Apceres, vēstules, atmiņas un gleznas „Dzīves palete. Veltījums Kerijai Grothussai un
Rozentālam”. Ieeja: bez maksas
Talsu deju apriņķa jauniešu deju kolektīvu un
draugu koncerts „Mēs un draugi". Ieeja bez maksas
Labdarības koncerts „Dots devējam atdodas”
Talsu mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu
koncerts. Ieeja: bez maksas
Pastendes pamatskolas Ziemassvētku koncerts

Spāres bibliotēkā
Spāres muižā
Pastendes k/n
Pastendes k/n
Spāres muižā
Pastendes k/n

Muižas egles iedegšana. Ieeja: bez maksas
Spāres muižā
„Kur guļ Ziemassvētki?”. Sarīkojums vismazāPastendes k/n
kajiem kopā ar Ziemassvētku vecīti
Sarīkojums bērniem un senioriem ar rūķītēm
Spāres muižā
Pendeli un Poppy „Kas ir Ziemassvētki?”
Vecgada sarīkojums „Cūkas laime”
Spāres tautas namā

ĪVES PAGASTĀ
07.12. 18.00
15.12. 15.00
22.12. 19.00

Lielās egles iedegšana „Rūķu jampadracis”
Kristiānas Fridrihsones foto izstādes atklāšana „No cīruļu dziesmas līdz dzērvju kāsīm…”
Ziemassvētku koncerts

Pie Tiņģeres pils
Tiņģeres pilī
Tiņģeres pilī

ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
12.00

Ziemassvētku tirdziņš

Ķūļciema BLPC

13.00

Ziemassvētku koncerts „No sirds uz sirdi”

Ķūļciema BLPC

21.12. 14.00

Ziemassvētku sarīkojums senioriem

Ķūļciema BLPC

24.12. 13.00

Ziemassvētku dievkalpojums

Dzedru baznīcā

25.12. 12.00

Pirmsskolas bērnu Ziemassvētku eglīte

Ķūļciema BLPC

16.12.

LAIDZES PAGASTĀ
4.12. 17.15

Rūķu pastaiga un lielās egles iedegšana

11.12. 18.00

Egles iedegšana Zvirgzdos

Tikšanās pie BLPC
Zvirgzdos

Kino bibliotēkā vakars kopā ar www.filmas.lv Laidzes bibliotēkā
Talsu ev. lut. draudzes kora koncerts „Zie18.12. 19.00
Laidzes BLPC zālē
massvētku miers”. Ieeja: bez maksas
LAUCIENES PAGASTĀ
14.12. 16.30

7.12. 19.00

Koncerts „Ziemassvētkus gaidot”

Laucienes nakts turnīrs ar grupu „M16”. Ieeja: 5 EUR
„Dāvanu darbnīca” aromātiskā skrubja veido12.12. 19.00
šana. Dalība: bez maksas
Sadziedāšanās un Ineses Valteres grāmatas „Pa13.12. 19.00
sakas ģimenei prezentācija”. Ieeja: bez maksas
Kuldīgas teātra Ziemassvētku viesizrāde bēr15.12. 13.00
niem un rotaļas ar rūķiem. Ieeja: bez maksas
Laucienes senioru apvienības „Madaras” bal16.12. 13.00
le „Ziemassvētku ieskaņas”
LĪBAGU PAGASTĀ
8.12. 23.00

Pļavmuižas s/n
Laucienes k/n
Laucienes BLPC

Laucienes k/n

4.12. 18.00
8.12.

Svētku pasākums audžuģimenēm

BLPC

5. Sabiles Karstvīna svētki. Programmu skat. 11. lpp.

Sabiles pilsētā

17.12. 15.00

Ziemassvētku gaidīšana

20.12. 12.00

Ziemassvētku eglīte senioriem

20.12. 16.00

Sabiles mākslas un mūzikas skolas sarīkojums Mūzikas skolas zālē

21.12. 11.00

Sabiles pamatskolas eglītes sarīkojums
Pamatskolas zālē
Ziemassvētku eglīte Sabiles bērniem „Jo visi
Centrā pie egles
saņem dāvanas Šai Ziemassvētku priekā”
Ziemassvētku vakara dievkalpojums
Sabiles ev. lut.baznīcā
Saulgriežu vakars Valgalē. Sabiles AT izrāde
Abavas tautas
„Mucenieks un muceniece”, eglīte, tējnīca, arī
namā
Ziemassvētku vecītis… Info: 27020740

22.12. 12.00
24.12. 16.00
27.12. 19.00

Abavas bibliotēkā
Sabiles k/n

STENDĒ
4.12. 13.30

Radošā darbnīca „Ziemassvētku apsveikumi”

7.12. 18.00

Lielās egles iedegšana

11.12. 13.00

Pasākums „Jaunākās grāmatas”

11.12. 16.00

Neklātienes ceļojums „Kanāriju salas”

Bibliotēkas bērnu
nodaļā
Karoga laukumā
Bibliotēkas bērnu
nodaļā
Stendes bibliotēkā

19.12.

Čaklākie lasītāji

Stendes bibliotēkā

26.12. 14.00

Senioru kluba Ziemassvētku pēcpusdiena
Ziemassvētku eglīte Stendes pilsētas bēr29.12. 16.00
niem kopā ar JIC „Five”
STRAZDES PAGASTĀ
Rūķu ciema Lielās egles iedegšana ar Antras
8.12. 16.00
Puriņas teātra rūķiem
17.–21.12. „Strazdes muižas rūķu burziņš 2018” – grupām
ar iepriekšēju pieteikšanos
1 1 . 0 0 - Atvērto durvju diena pie Strazdes rūķiem,
22.12.
15.00 vokālās studijas „Tonis” koncerts. Ieeja: 2 EUR
VALDGALES PAGASTĀ
14.12. Rokdarbu izstāde „Apkārt tik balts”

Stendes tautas
namā

Strazdes BLPC
Strazdes BLPC
Strazdes BLPC
Pagastmājā

14.12. 12.30

Radošā dāvanu darbnīca „Rūķu darbnīca”

18.12. 18.00

Senioru atpūtas vakars, muzicēs grupa „Prāģeri”

22.12. 16.00

Ziemassvētku koncerts „Ziemas saulgriežu ceļš”

25.12. 16.00

Ziemassvētku karnevāls bērniem

27.12. 13.00

Ziemassvētku pasākums „Brīnumam ticot”

Valdgales bibliotēkā
Valdgales tautas
namā

VALDEMĀRPILĪ
8.12. 15.00

Egles iedegšana ar folkloras kopu „Trejteka”

22.12. 16.00

Ziemassvētku koncerts

Pilsētas laukumā
Vsk. aktu zālē

VANDZENES PAGASTĀ
5.12. 18.00 Spēlfilma „Homo Novuss”. Ieeja: 2 EUR
Tautas namā
9.12. 16.00 Pagasta eglītes iedegšanas svētki
Centrā
19.12. 16.00 Vandzenes pamatskolas Ziemassvētku egle
Senioru interešu kluba „Kameja” „Ziemas20.12. 13.00
Vandzenes tautas
svētku burziņš”
namā
26.12. 16.00 Ziemassvētku koncerts „Pelnrušķītes balle”
31.12. 01.00

Jaunā gada balle. Spēlē Ingars un Raitis. Ieeja: 4 EUR

4.12. 12.30

Izklaidējoša cirka programma. Ieeja: 1,50 EUR

Virbu k/n

7.12. 17.00

Ziemassvētku egles iedegšanas pasākums
Diānas Dzelzkalējas radošā darbnīca „Ziemassvētki nāk!”
Ziemassvētku koncerts „Arvien tuvāk brīnumam”
Ziemassvētku dievkalpojums un Virbu kultūras nama vokālā ansambļa koncerts
Jaungada karnevāls un masku parāde. Spēlēs
grupa „CJamBand”. Ieeja: 3 EUR

Laukumā pie k/n

14.12. 19.00

7.12. 17.00

Svētku egles iedegšana „Rotājies, eglīte” Mundigciemā pie pagastmājas
Lībagu sākumskolas Ziemassvētku pasāLībagu BLPC
kums „Ziemassvētku brīnums”
Ziemassvētku koncerts „Mazu brīdi pirms…”
Lībagu BLPC

2018. gada decembris

Lielās egles iedegšana „Rūķu jampadracis”
Pie kultūras nama
Rokdarbu interešu pulciņa tikšanās bibliotē11.12. 14.00
Lubes bibliotēkā
kā. Ziemassvētku dekoru veidošana
Ziemas disko balle bērniem un pusaudžiem
18.00
Ieeja: bez maksas
14.12.
Lubes kultūras
Ziemas disko balle jauniešiem un pieauguša22.00
namā
jiem. Ieeja: 2 EUR
18.12. 18.00 Ziemassvētku pasākums bērniem. Ieeja: ar ielūgumiem
Lasītāju klubā jaunāko grāmatu apskats un
19.12. 14.00 „zemais starts” Ziemassvētku brīvdienu liela- Lubes bibliotēkā
jai lasīšanai
Jaungada balle. Spēlē Māris Blāze no grupas
Lubes kultūras
31.12. 00.05 „Jūrkant’”. Ieeja: 5 EUR. Biļetes iepriekšpārdošanamā
nā Lubes pārvaldē un Valdemārpils izstāžu zālē
SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ

12.12. 18.00

Svētku egles iedegšana „Spoži dedzu uguntiņu”

22.12. 18.00

5.12. 18.00

VIRBU PAGASTĀ

7.12. 11.00
21.12. 12.00

LUBES PAGASTĀ

Pie Lībagu BLPC

24.12. 15.00
1.01. 00.30

Virbu k/n
Strazdes baznīcā
Virbu k/n

Sagatavoja: Sanita Arciševska
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