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Lai mūsu vārdi un
darbi būtu Latvijas
simtgades cienīgi!

2018. gada janvāris

Apstiprināti vairāki novadam nozīmīgi projekti
Brīvdabas estrādi ar 200 skatītāju vietām
Tiņģerē plānots pabeigt jau šovasar

Edgars Zelderis, Talsu novada
domes priekšsēdētājs
Sirsnīgi sveicu visus Talsu novada iedzīvotājus, uzsākot jauno 2018. gadu!
Katrs gads nāk ar jaunām iespējām un
vienlaikus – arī izaicinājumiem.
2018. gadā novēlu prast ieraudzīt mums
sniegtās iespējas un nepalaist garām
brīžus, kad varam otram darīt labu. Savukārt izaicinājumus aicinu pieņemt ar
apņēmību un drosmi, lai mēs izdarītu
vairāk, nekā šobrīd uzdrīkstamies domāt. Aizvadītajā gadā vairākkārt piedzīvoju, kā jūs, Talsu novada iedzīvotāji, apliecināt piederību savam novadam
un parādāt, ka jums rūp tajā notiekošais. Es patiesi lepojos un esmu pateicīgs ikvienam, kurš ieguldījis savu laiku
un enerģiju, lai darītu labāku vietu, kur
dzīvojam. Aicinu šo degsmi saglabāt
arī turpmāk!
Ir sācies mūsu valsts vēsturē ļoti zīmīgs gads, kad svinam Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienu.
Vēlētos, lai mēs visi kopā kā novads varētu savai valstij uzdāvināt ko vērtīgu.
Tāpēc jaunajā gadā ikvienam novēlu
atrast un likt lietā savus talantus, spējas
un idejas, jo tas, cik labi klāsies mūsu
novadam un valstij, atkarīgs no mums
pašiem – no tā, kā attiecamies pret sevi,
savu darbu un līdzcilvēkiem. Mūsu radošajiem novadniekiem novēlu vēl nebijušas idejas, lai Talsu novads kļūtu
arvien dzīvespriecīgāks; uzņēmīgajiem
novadniekiem novēlu gudrību un godaprātu, lai novads būtu arvien sakārtotāks un pārtikušāks. Mums katram
novēlu, lai mūsu vārdi un darbi būtu
Latvijas simtgades cienīgi!

Tiņģeres brīvdabas estrādes vizualizācija.

Uzsākot jauno gadu, turpinās
aktīvs darbs pie projektu īstenošanas: apstiprināts projekts „Vispārējās izglītības iestāžu mācību
vides uzlabošana Talsu novadā”,
atbalstu guvis projekts, kas paredz revitalizēt industriālo teritoriju Celtnieku ielas rajonā Talsos, kā arī projekts, kā ietvaros
notiks Raiņa ielas pārbūve Talsos. Jau pavisam tuvā nākotnē pie
jaunas brīvdabas estrādes tiks
Tiņģeres iedzīvotāji – noslēdzies
iepirkums par būvdarbu veikšanu. Aizvien aktuāla ir Talsu Galvenās bibliotēkas, Talsu tirgus un
Dupurkalna estrādes būvniecība.
Vairākos gadījumos konstatēts
būtisks sadārdzinājums, tāpēc
projektos nepieciešams veikt izmaiņas, lai rezultāts būtu saprātīgs un pārdomāts.
Projekta „Vispārējās izglītības
iestāžu mācību vides uzlabošana
Talsu novadā” ietvaros no 2018. līdz
2021. gadam četrās Talsu novada
skolās – Talsu Valsts ģimnāzijā, Talsu 2. vidusskolā, Talsu pamatskolā

un Sabiles pamatskolā – tiks iegādātas ergonomiskas mēbeles, uzlaboti
IT risinājumi, labiekārtotas telpas
un veikti citi mācību vides uzlabojumi. Jau šogad gaidāms pirmais
nozīmīgais pasākums – Talsu Valsts
ģimnāzijas stadiona pārbūve. Projekta kopējās izmaksas ir 4,3 miljoni eiro. Lielāko daļu – 3,67 miljonus
eiro – veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums.
Ar nosacījumu, ka jāveic precizējumi, pērnā gada nogalē apstiprināts projekts „Publiskās infrastruktūras
attīstība
Talsos
rūpnieciskās teritorijas darbības
nodrošināšanai” jeb tā dēvētais
Celtnieku ielas projekts. Tā ietvaros paredzēts pārbūvēt Celtnieku
un Laukmuižas ielu, kā arī izbūvēt
Jauno Celtnieku ielu un labiekārtot
teritoriju. Tiks sakārtots ielu apgaismojums, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma, kā arī virsūdeņu novadīšanas sistēma. Plānots,
ka industriālās teritorijas pilnveidošana dos iespēju vietējiem uzņēmējiem radīt ap 40 jaunu darbavie-

tu un veiksmīgāk piesaistīt privātās
investīcijas. Arī šim mērķim
piesaistīts ERAF līdzfinansējums.
Ar līdzīgiem nosacījumiem
ERAF atbalstu guvis projekts
„Transporta infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā”, proti, Raiņa ielas
pārbūve. Plānots atjaunot braucamās daļas segumu, sakārtot apgaismojumu, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, kā arī izbūvēt
gājēju un veloceliņu. Uzlabojumi
paredzēti no Darba ielas krustojuma līdz pilsētas robežai, kur beidzas pašvaldības pārziņā esošais
ielas posms.
Kas notiek ar bibliotēkas
projektu?
Iepirkums par projektēšanu un
būvniecību tika izsludināts trīs reizes. Pēdējā konkursā uzvarēja vienīgais pretendents – piegādātāju
apvienība „Pilnsabiedrība „Talsu
statiskais spriegums” un SIA „Campaign”” (pilnsabiedrības sastāvā SIA
„Stats” un SIA „Vīgantes”).
Turpinājums 4. lpp.
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Atskats uz pilsētās un pagastos paveikto 2017. gadā
Aizvadītajā gadā Talsu novada pilsētās un pagastos veikti gan steidzami teritorijas uzturēšanas pasākumi, gan
īstenotas jaunas iniciatīvas, kas mūsu
novadu darījušas sakoptāku un iedzīvotājiem draudzīgāku. Līdzās ikdienas
darbiem katra pārvalde gada sākumā
izvirzīja vairākus prioritāros uzdevumus. 2017. gadā šim mērķim tika atvēlēti 400 000 eiro.
TALSI

Nozīmīgs solis novada sporta infrastruktūras sakārtošanā bija jauna vieglatlētikas stadiona izveide pie Talsu 2. vidusskolas, kas tika svinīgi atklāts 22. septembrī.
Talsos pagājušajā gadā veikti vairāki
prioritārie darbi, turpinot jau iesāktus un
īstenojot jaunus teritorijas labiekārtošanas
projektus, kā arī nodrošinot apkārtnes uzturēšanu un ilgtspēju. Atjaunots Stendes
apļa braucamās daļas ceļa segums. Kinoteātrī „Auseklis” atjaunota konferenču zāle
un kanalizācijas tīkls, kā arī veikts tualešu
kosmētiskais remonts. Pie Talsu novada
bērnu un jauniešu centra sakārtota dīķa

apkārtne. Veikti biznesa inkubatora telpu
un fasādes remontdarbi Kalna ielā 4. Atjaunoti un nodoti ekspluatācijā sporta laukumi K. Mīlenbaha ielā blakus Talsu 2. vidusskolai.
Pabeigti
otrās
kārtas
labiekārtošanas darbi pie Leču dīķa, un
objekts nodots ekspluatācijā. Dundagas
ielā 8a uzstādīta invalīdu uzbrauktuve. Kareivju ielā 7 pabeigti labiekārtošanas darbi – izveidots jauns celiņu segums un uzstādītas laternas. Pabeigti bērnudārza
„Pīlādzītis” labiekārtošanas darbi. Izbūvēts
gājēju celiņš un uzstādīts apgaismojums
posmā no Talsu 2. vidusskolas K. Mīlenbaha ielā līdz Daģu ielai. Rīgas ielā veikta
dīķa tīrīšana. Paplašināts un noasfaltēts
auto stāvlaukums pie Valsts policijas Akmeņu ielā. Atjaunotas nobrauktuves un
gājēju celiņa apmales pie autoostas, kā arī
atjaunots bojātais ietves asfalta segums. Atjaunots apgaismojums pie Talsu traģēdijas
piemiņas vietas Ezera ielā. Izbūvēta nobrauktuve pie Talsu promenādes un pieminekļa „Koklētājs”. Atjaunots Raiņa ielas
apļa segums. Iztīrīts dīķis pie Talsu 2. vidusskolas sporta laukuma.
STENDE
Stendes pamatskolā veikts mūzikas klases kosmētiskais remonts, bet skolas jumtam izveidota zibens aizsardzības sistēma.
Bērnudārzā „Saulīte” veikts sanitārā mezgla kosmētiskais remonts. Tautas namā nomainīti kulises aizkari un sofites. Tapusi
krāšņa dāvana Latvijas simtgadei – rododendru parks, kurā ierīkotas taciņas, novietoti soliņi un atkritumu urnas, iestādīti
150 rododendru stādi, kā arī uzstādītas

Izmaiņas skolēnu
pārvadājumu kārtībā
Talsu novada domes 28. decembra sēdē pieņemts lēmums no
1. marta ieviest izmaiņas skolēnu
pārvadājumu kārtībā. Trīs maršruti, ko līdz šim nodrošināja pašvaldība, tiks nodoti AS „Talsu autotransports” pārziņā. Šāds risinājums ir
ne vien finansiāli izdevīgāks, bet arī
nodrošina sabiedriskā transporta
pieejamību plašākam iedzīvotāju
lokam. Sabiedrisko pārvadājumu
maršruti tiks piemēroti skolēnu vajadzībām, lai nemazinātos pakalpojuma kvalitāte, pieejamība un
drošība.
Skolēni jau izmanto AS „Talsu
autotransports” pakalpojumus virzienā no Ķūļciema uz Talsiem, un
pašvaldība atmaksā biļešu izdevumus. Šādu kārtību no 1. marta nolemts ieviest arī maršrutos „Valdemārpils – Laidze”, „Vandzene –
Talsi” un „Vandzene – Valdemārpils”.
Vienlaikus tiks radīts jauns pašvaldības maršruts, kas nodrošinās
Vandzenes un Upesgrīvas teritorijā
dzīvojošo skolēnu nokļūšanu līdz
sabiedriskajam transportam un
Vandzenes pamatskolai.
Sarunās ar iedzīvotājiem un AS
„Talsu autotransports” precizētas

nepieciešamās pieturvietas, un uzņēmums maršrutus pielāgojis skolēnu vajadzībām, domājot gan par
pieejamību, gan drošu pasažieru
iekāpšanu un izkāpšanu. Integrējot
skolēnu pārvadājumus sabiedriskā
transporta kustībā, palielinās kopējais pasažieru skaits, un maršrutu
pastāvēšana vairs nav apdraudēta.
Šobrīd, ja valsts dotācija maršrutam pārsniedz 75% uzturēšanas izdevumu, saskaņā ar Satiksmes ministra rīkojumu tas būtu jāslēdz.
Talsu novadā šajā kategorijā ir aptuveni trešdaļa maršrutu. Skolēnu
dēļ palielinoties pasažieru skaitam,
ieguvēji ir arī pārējie iedzīvotāji.
Lai pašvaldība varētu segt biļešu izdevumus, skolēniem, iekāpjot
autobusā, jāuzrāda braukšanas
karte. Lai to iegūtu, jāvēršas pie
skolas vadības. Nākotnē, meklējot
saimnieciskākos risinājumus, tiks
izvērtēti arī citi skolēnu pārvadājumu maršruti. Ar laiku plānots
ieviest personalizētas elektroniskas braukšanas kartes, lai biļešu
izdevumu apmaksu padarītu ērtāku, bet skolēnu plūsmu – pārskatāmāku.
Anna Ķīviča

Dzīvespriecīgās krāsās izremontētā
klase Stendes pamatskolā.

Uz Vīna kalnu ved šogad nobruģētā
ietve.

papildu novērošanas kameras. Pilsētas futbola laukumam uzstādīts nožogojums.
Nomainīti jauniešu centra, ārsta prakses
un darba kabinetu logi un durvis. Nākotnes ielā izveidota lietus ūdeņu novadīšanas
sistēma. Paveikti vairāki atjaunošanas un
apkārtnes uzturēšanas darbi: ielu remonts
ar bitumena emulsiju un sīkšķembām, bīstamo koku nozāģēšana un vainagu veidošana, celmu frēzēšana, lapu grābšana, nūjošanas takas seguma atjaunošana un
jaunu virziena norāžu uzstādīšana, ceļu
horizontālo apzīmējumu atjaunošana Brīvības ielā, caurtekas tīrīšana Brīvības un
Draudzības ielas krustojumā. Atjaunota
strūklakas darbība; ceļmalas, pilsētas meži
un parki attīrīti no aizauguma un atkritumiem. Ziemassvētku laikā pilsētā uzstādīti
svētku rotājumi.

pieslēgumu vietas Kalna ielā pie Sabiles
Vīna kalna, kā arī Strautu ielā un Rīgas
ielā, lai varētu nodrošināt dažādu pasākumu norisi. Veikti Kalna ielas seguma rekonstrukcijas darbi – uzklāts jauns bruģa
segums. Eiropas Savienības līdzfinansēto
projektu ietvaros rekonstruēts pašvaldības autoceļš Ausekļu iela – Rinkule. Atjaunota grants planējamā kārta Jaunatnes
ielā un Liepu ielā, kā arī daļai pašvaldības
autoceļa Ezergaļi – Režas. Sabiles tilta gājēju celiņam uzlikts jauns segums. Veikts
Sabiles kultūras nama jumta daļējs remonts, kā arī Sabiles mūzikas un mākslas
skolas mākslas klases remonts.
Sabiles bibliotēkā izbūvēta apsardzes
signalizācija. Veikti dažādi teritorijas labiekārtošanas darbi: koku apzāģēšanas/vainagošanas darbi, centrālo ūdensvadu remontdarbi, pašvaldības ielu un ceļu
ikdienas uzturēšanas darbi, uzstādītas
jaunas ceļa zīmes, atjaunots gājēju pāreju
krāsojums.

SABILE UN ABAVAS PAGASTS
Uzstādītas ūdens atdzelžošanas iekārtas ŪAS „Briņķi”. Talsu ielā veikts gājēju
ietves remonts, kā arī apgaismojuma remontdarbi. Izveidotas jaunas elektrības

Turpinājums 3. lpp.

Noslēdzies pašvaldības personāla
audits
Pēc dokumentu izvērtēšanas un darbinieku intervēšanas vairāk nekā divu mēnešu garumā Talsu novada pašvaldības centrālajā
administrācijā un Kultūras, sporta un tūrisma centrā (KSTC) noslēdzies personāla audits. Saņemti ieteikumi strukturālām reformām, kā arī vispārējas norādes par ikdienas
darba uzlabošanu un ilgtermiņa mērķu sasniegšanu.
Audita mērķis bija iegūt neatkarīgu vērtējumu par pašvaldības darba efektivitāti un saņemt
ieteikumus uzlabojumiem. Audita laikā tika vērtēta darbinieku slodze un sasniegtie darba rezultāti, kā arī profesionālā kvalifikācija. Papildus
tika izvērtēti dokumenti (nolikumi, amatu apraksti), pašvaldības kopējā struktūra un funkcijas. Izdarot secinājumus, tika ņemta vērā arī citu
līdzīgu pašvaldību prakse.
Izvērtējot dokumentus pašvaldības centrālajā administrācijā, tika konstatētas atsevišķas
tehniskas nepilnības – novecojusi vai neatbilstoša amatu klasifikācija, neatbilstība starp amata klasifikāciju un mēnešalgas grupu. Vērtējot
administrācijas darbinieku skaitu, auditores
priekšlikums ir to samazināt no 121 līdz
110 (+). Sniegts redzējums par atsevišķu nodaļu apvienošanu. Papildus dots ieteikums izveidot dažas jaunas amata vietas, piemēram, vides
speciālista amatu, kā šobrīd novadā trūkst. Uzsvērta nepieciešamība uzlabot iekšējo komunikāciju un informācijas apriti.

Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums „Talsu Novada Ziņas” Nr. 1 (156)
Iznāk vienu reizes mēnesī. Tirāža 13 550. Bezmaksas.
Sastādītājs: Sabiedrisko attiecību nodaļa, tālr. 63232115, e-pasts: info@talsi.lv
Iespiests: „Poligrāfijas grupa Mūkusala”, Mūkusalas iela 15a, Rīga, LV-1004
Izplatīšanu veic: VAS „Latvijas Pasts”, reģ. apliecības Nr.000702741
Izdevuma elektroniskā versija un citas novada aktualitātes www.talsi.lv

Nepilnības dokumentos, tostarp amatu aprakstos, kā arī neatbilstoša amatu klasifikācija un
atalgojums konstatēti arī KSTC un tā struktūrvienībās. Secināts, ka iestāde lielāko daļu laika
velta organizatoriska rakstura ikdienas darbiem,
bet nolikumā paredzētās funkcijas, kas saistītas
ar kultūras, sporta un tūrisma politikas īstenošanu un nozaru stratēģijas izstrādi, paliek otrā plānā. Situāciju sarežģī arī vakantas amata vietas
KSTC un Talsu tautas namā. Auditore sniegusi
dažādus variantus KSTC pārstrukturēšanai. Šobrīd iestādē, kā arī tās struktūrās Tūrisma informācijas centrā, Talsu tautas namā un Kino daļā
ir 40 amata vietas, ko ieteikts samazināt līdz 32,
vienlaikus saglabājot un pārceļot uz citām struktūrvienībām vai nodaļām atsevišķus amatus.
Ņemot KSTC un centrālās administrācijas
personāla audita rezultātā saņemtos ieteikumus,
domes vadība kopā ar darbiniekiem šomēnes izstrādā priekšlikumus darba uzlabošanai. Tie tiks
nodoti izskatīšanai komitejās, bet lēmumi par
izmaiņām tiks pieņemti domes sēdēs.
Domes vadība pateicas visiem darbiniekiem,
kuri izrādījuši atsaucību un piedalījušies auditā.
Ar vērtēšanas galvenajiem rezultātiem jau iepazīstināti deputāti, pašvaldības nodaļu vadītāji
un KSTC darbinieki. Nākamais solis efektīvas
pārvaldības virzienā ir personāla audits SIA
„Talsu namsaimnieks”. Arī par tā virzību sabiedrība tiks informēta.
Anna Ķīviča

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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Atskats uz pilsētās un pagastos paveikto 2017. gadā
Turpinājums no 2. lpp.
VALDEMĀRPILS UN ĀRLAVAS
PAGASTS
Sasmakas ezera pludmales teritorijā
veikta labiekārtošana – izveidots smilšu
futbola laukums un auto stāvlaukums.
Ezera ielā ierīkots apgaismojums. Bērnudārzā „Saulstariņš” izveidota āra skatuve.
Pilsētā uzstādītas video novērošanas kameras. Veikti dažādi atjaunošanas un uzturēšanas darbi: pārvaldes ēkā izremontēts koridors, Raiņa ielā nomainīts
trotuāra posms, atjaunots grants segums
Saules ielā, kā arī 300 metru garumā ceļa
posmā Ārlavas – Popervāles skola. Veikta
grants seguma „pretputekļu” apstrāde
Dzelzceļa un K. Valdemāra ielā.
LUBES PAGASTS

Pilnveidotais bērnu rotaļu laukums.
Pilnveidots un labiekārtots bērnu rotaļu laukums. Brīvā laika pavadīšanas centram iegādātas jaunas logu žalūzijas.
Veikts pagasta pārvaldes katlumājas skursteņa remonts, kā arī pagasta pārvaldes
ēkas pagrabstāva telpu kosmētiskais remonts. Labiekārtoti Lubes kapi.

kārtota elektroapgāde un griestu stāvoklis. Aizvadīti pagasta lielākie pasākumi –
„Strazdes skolai 150 – salidojums” un
„Strazdes rūķu Ziemassvētku darbnīcas”.
LĪBAGU PAGASTS

Labiekārtojot daudzdzīvokļu māju
teritorijas, uzstādīti jauni soliņi un
atkritumu urnas.
Lībagu sākumskolā veikts sanitārā
mezgla remonts un nomainītas plīts virsmas. Labiekārtota teritorija pie daudzdzīvokļu mājām Mundigciemā. Sakopta teritorija pašvaldības īpašumā „Angārs”
Mundigciemā. No Sukturu kapiem savākti un izvesti atkritumi. „Skolas ceļā” Dižstendē izbūvēts ielu apgaismojums. Lībagu bibliotēkā izbūvētas elektroinstalācijas.
Paplašināti Bungu kapi – izbūvēti celiņi,
ierīkota ūdens ņemšanas vieta, nodrošināts elektrības pieslēgums, sakārtots pievedceļš un izstrādāts būvprojekts kapličai.
VANDZENES PAGASTS

Bērnudārzam „Papardīte” iegādātas
zāles logu žalūzijas un inventārs vienai
grupai. Talsu 2. vidusskolas filiāles Laidzes pamatskolai iegādāta skaņu aparatūra, atjaunotas divas krāsnis, informātikas
kabinets un zāles griesti. Atjaunota meliorācijas sistēma teritorijas nosusināšanai
pašvaldības
nekustamajā
īpašumā
„Centrs”. Uzstādītas pagasta ielu un māju
norādes. Zvirgzdos trotuāriem virzienā
no autobusu pieturas uz dzīvojamām mājām un veikalu „Top!” nomainīts segums.
Iegādātas un uzstādītas koka šūpoles. Uzstādītas trīs suņu ekskrementu savākšanas
urnas un iegādāta bio tualete. Atjaunots
pašvaldības autoceļš Nr. 29 „Kopmītne –
Matre” un tam pieguļošā laukuma segums. Apskates objektā „Stihiju aleja” izveidots centrālais gājēju celiņš un labirints
„Taurenis”. Sakārtota Rocežu kapiem piegulošā teritorija un veikti koku vainagu
sakopšanas darbi, savukārt Nodenu kapos
atjaunotas akas koka konstrukcijas. Papildus prioritārajiem darbiem realizēti Talsu
novada kultūras un tūrisma projekta finansēšanas konkursa projekti – „Opermūzikas svētki Laidzē” un „Laidzes mūžības atspulgs Modra Sapuna gleznās”.
ĶŪĻCIEMA PAGASTS
Uzstādīta ūdens atdzelžošanas sistēma,
veikta ugunsdzēsības dīķa tīrīšana. Izremontēta un nosiltināta pagasta bibliotēka.
Nojaukts brīvā laika pavadīšanas centra
vecais malkas šķūnis un sakārtota tā bijusī
atrašanās vieta.
LAUCIENES PAGASTS

ĪVES PAGASTS

Rekonstruētas Tiņģeres pils jumta notekas, kā arī tualetes un koridors pie pils
kapelas. „Mīlestības saliņā” izveidota lapene, bet, lai nokļūtu līdz saliņai un avotam, ierīkots gājēju celiņš. Parkā sakārtota
elektroapgāde,
bet
bērnudārza
„Saulstariņš” Tiņģeres filiālē nomainīts
skurstenis.
VIRBU PAGASTS
Veikts remonts Virbu pamatskolas
zālē. Jaunpagastā ierīkota videonovērošana pie pagasta pārvaldes ēkas un Virbu
pamatskolas. Lēdās nojaukta vecā kūts
ēka. Veikti ceļu remonti posmos Švingsteri
– Kandavas ceļš un Šķauderi – Kalviņi, kā
arī veikta ceļa posma Braslas – Ezerciems
pārbūve. Jaunpagasta kapos izzāģēti
bīstamie koki un sakopti koku vainagi.
Uzsākta simtgades parka iekārtošana –
veikta zemes planēšana, koku un krūmu
stādīšana.
STRAZDES PAGASTS
Sakopta priežu jaunaudze pie „Zaļās
saules”. 220 metru garumā sakārtots ceļa
posms „Lāči – Niedrezers”. Nozāģēti bīstamie koki kapos, parkā un alejā, iegādāts
motorzāģis. Strazdes centrā ielu apgaismojums papildināts ar vienu laternu. Pie
Strazdes muižas atjaunota stārķa ligzda.
Strazdes muižas otrā stāva koridorā sa2018. gada janvāris

Uguņu bibliotēkā nomainīti logi un
veikts telpu remonts. Pavasarī uzsākta
jaunās liepu alejas koku vainagu izkopšana. Iegādāta laiva airētāju pulciņa vajadzībām. Uzsākta koka logu restaurācija un
nomaiņa kultūras piemineklim „Alusdarītava” un pabeigta logu nomaiņa dzīvojamai mājai „Skolas Ausekļi”. Domājot par
turpmāko attīstību, izstrādāts tehniskais
projekts Vandzenes centra dīķa tīrīšanai
un teritorijas labiekārtošanai, kā arī tehniskais projekts gājēju ietves un piebraucamā ceļa apgaismojuma ierīkošanai pie
Vandzenes pamatskolas. Sniegts finansiāls atbalsts Ļ. Zariņas ģimenes ārsta privātpraksei pandusa uzstādīšanai, lai māmiņas un cilvēki ar kustību traucējumiem
varētu ērti nokļūt un saņemt medicīnas
pakalpojumus ārsta praksē.
LAIDZES PAGASTS

		

Pastendes kultūras nama zāle papildināta ar jauniem skatītāju krēsliem.
Veikti vairāki uzlabojumi Pastendes
kultūras namā: atjaunota iekšējā ugunsdzēsības sistēma, atjaunoti divi jumti, iegādāti skatītāju krēsli. Izremontēta Pastendes
pamatskolas
ēdamzāle.
Bērnudārzā „Ķipars” ierīkota zibens aizsardzības sistēma un izremontēta grupas
telpa. Pastendes bērnu laukumā izveidoti
apstādījumi. Pastendes bibliotēkā veikta
elektroinstalācijas nomaiņa. Spāres tautas
namam iegādāti skatītāju krēsli. Atjaunota grants ceļa „Gravas – Ģibuļu skola”
virsma. Gaviļnieku kapos atjaunots žogs.
Vairāki darbi paveikti Spāres muižā: parkā izvietoti tiltiņi un informācijas stends,
atjaunotas novadpētniecības ekspozīcijas
telpas un uzsākti teritorijas labiekārtošanas darbi – ielu apgaismojuma uzstādīšana un auto stāvvietas sakārtošana.

Laucienes kultūras namā sakārtota
skatuves daļa.
Laucienes kultūras namā turpinās atjaunošanas darbi un iesākts lielās zāles
remonts – izremontēta un sakārtota zāles
skatuves daļa, iegādāts jauns skatuves
priekškars un apgaismojuma iekārta. Šķēdē uzbūvēta dzeramā ūdens atdzelžošanas
iekārta. Laucienes centrā pie daudzdzīvokļu mājas „Gatves” ierīkots jauns bērnu
rotaļu laukums. Pūckalna un Tuņņu kapsētā uzstādīti jauni kapu vārti. Uzlabots
Laucienes ciema ielu apgaismojums. Turpinās Laucienes sporta centra Pļavu
ezermalas sporta bāzes labiekārtošana –
tajā ierīkota videonovērošana ar četrām
kamerām. Iesniegts projekts Laucienes
centra skvēra labiekārtošanai LEADER
programmā.
BALGALES PAGASTS

Fragments no Modra Sapuna
darbu izstādes.

ĢIBUĻU PAGASTS

VALDGALES PAGASTS

Pie ģimenes ārsta prakses uzstādīta
uzbrauktuve.
„Mīlestības saliņas” lapene.

Bērnudārzs pārcelts uz skolas telpām,
izveidots sanitārais mezgls un apkures sistēma. Dursupes pamatskolā veikti virtuves bloka remontdarbi. Labiekārtota
Dursupes ezera apkārtne un sakārtota
peldvieta. Veikts kosmētiskais remonts
pagasta pārvaldes ēkā, sociālā dienesta
kabinetā, kā arī pārvaldes ēkā „Grantiņi”.
Labiekārtota piemiņas vieta Dursupē. Izremontētas bijušā bērnudārza telpas. Pie
Balgales sporta centra izbūvēts skrejceļš.

Gājēju celiņš Pūņās.
Pūņu pamatskolā atjaunota daļa elektroinstalācijas, pie skolas izveidots un aprīkots āra trenažieru laukums, skolas
sporta zālē novērš akustikas problēmas,
kā arī izstrādāts un apstiprināts LAD projekts par zīmju takas izveidi skolas teritorijā. Savukārt bērnudārzā veikts daļējs
ēkas jumta remonts, kā arī izremontētas
grupiņu telpas. Pūņās izbūvēts gājēju celiņš. Tautas nama lielajā zālē atjaunota
grīdas virsma. Pagasta centrā uzstādīti atpūtas soliņi un veikts ielu apgaismojuma
remonts. Izgatavots pagasta karogs un pacelts mastā pie „Pagastmājas”. Darināti 20
sieviešu svārki tautas nama diviem pašdarbības kolektīviem. Veikti pagasta autoceļu remontdarbi. Turpinās bišu ceha
grausta un „Ābelīšu kūtis” teritorijas sakārtošana.

Pie Balgales sporta centra izveidots
skrejceļš.
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Apstiprināti vairāki novadam nozīmīgi projekti
Turpinājums no 1. lpp.
Aizvadītā gada maijā, neilgi rešu konflikta dēļ būvuzraudzīpirms vēlēšanām, pašvaldība ar bas līgums pagājušā gada auguspiegādātāju apvienību noslēdza tā lauzts.
būvniecības un projektēšanas līŅemot vērā iepriekš minētos
gumu par ēkas daļas pārbūvi apsvērumus, pašvaldības nostāja
bibliotēkas vajadzībām. Sākot- ir būt piesardzīgiem un
nēji tika plānots, ka septembrī skrupuloziem, lai izvairītos no
būs pabeigts būvprojekts un vanepamatotām
izmaksām.
rēs sākties būvniecība.
2016. gada 11. jūlijā
Taču realitātē celtniedomes deputāti apAr detalizētu
ku rosība Brīvības
stiprināja proTalsu Galvenās
ielā 17a aizvien nav
jekta kopējās
bibliotēkas projekta
manāma. Būvproizmaksas 2,7
jekts pilnā sastāvā
miljonu eiro
laika grafiku var
netika iesniegts laiapmērā,
taču
iepazīties
kus, turklāt konstapērn pirms pašwww.talsi.lv.
tēta kļūda darbu gravaldību vēlēšafikā – tajā nebija
nām parakstītā līiekļauta būvprojekta ekguma summa ir nepilni
spertīze, bez kā tālāka projekta 3 miljoni eiro, tostarp pašvaldīvirzība nav pieļaujama. Oktobrī bas līdzfinansējums pieaudzis
šo pienākumu uzņēmās SIA no 1,3 līdz 1,6 miljoniem eiro.
„CMB”. Uzņēmums norādījis uz Fakts, ka līguma summa nav apnepilnībām būvprojektā, kā re- stiprināta ar domes lēmumu, pēc
zultātā ekspertīze ieilgusi.
būtības ir finanšu disciplīnas
Jāpiebilst, ka 2015. un pārkāpums. Talsiem nenoliedza2016. gadā pašvaldība slēgusi lī- mi pienākas mūsdienīga bibliogumus ar SIA „Cvir” par juridis- tēka, un ne mazāk svarīgi, lai
ku konsultāciju sniegšanu pro- projekta gaita būtu caurskatāma,
jekta vajadzībām. Informācija bet izmaksas – samērīgas un papar SIA „Cvir” un SIA „Cam- matotas.
paign” saistību, kas vairākās Latvijas pašvaldībās ļāvusi sagata- Atsākusies tirgus projekta
vot iepirkumu nolikumus un virzība
šajos iepirkumos arī uzvarēt, jau
Ar SIA „Campaign” saistīts
pāršalkusi plašsaziņas līdzekļus. vēl viens Talsiem nozīmīgs proArī par Talsu Galvenās bibliotē- jekts – jauna tirgus būvniecība.
kas projektu secināts – iepirku- Pērn februārī tika prognozēts, ka
ma nolikumā iekļautas šādam būvdarbi varētu sākties jau
projektam nevajadzīgi augstas pavasarī
vai
vasarā.
Kā
un specifiskas prasības, kas iero- provizoriskā projekta summa
bežojušas konkurenci. Kā vienu tika minēti 2,5 miljoni eiro.
no tām Latvijas Arhitektu savie- Pretēji aplēsēm un līgumsaistīnībā min prasību izmantot Bū- bām SIA „Campaign” būvproves informācijas modelēšanas jektu pilnā sastāvā tā arī neizsistēmu, kas Latvijā vēl netiek strādāja, un jaunajai domes vaplaši pielietota. Saistība ar SIA dībai līgumu nācās lauzt. Savu„Campaign” konstatēta arī kārt plānotās izmaksas pieaugubūvuzraudzībā. Secināts, ka šas līdz 4 miljoniem eiro, tāpēc
būvuzrauga SIA „LBTF” valdes šobrīd projekts sadalīts kārtās.
loceklis līguma slēgšanas brīdī Pirmajā kārtā plānots uzbūvēt
strādājis SIA „Campaign”. Inte- tirgus un ražošanas ēkas un stāv-

laukumu.
Dažādas ekstras – brīvdabas
terase stādu tirgošanai un
kultūras pasākumu rīkošanai, kā
arī panorāmas skatu laukums uz
ēkas jumta – pagaidām atliktas.
Projekts guvis ERAF atbalstu, un
līdz jūnijam jāizstrādā būvprojekts. Pirmās kārtas izmaksas
plānotas 2,2 miljonu eiro apmērā, no kā 73% sastāda ERAF līdzfinansējums.
2015. gada jūnijā pašvaldība
izsludināja jaunā tirgus metu
konkursu. Tika saņemti pieci
pieteikumi, ko izvērtēja žūrija.
Par labāko tika atzīts SIA „Campaign” redzējums. Balstoties uz
metu konkursa rezultātiem,
2016. gada jūnijā pašvaldība ar
uzņēmumu noslēdza līgumu par
būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību ar līgumsummu 108
164,12 eiro (ar PVN), bet kā darbu izpildes termiņš tika noteikts
2016. gada 1. decembris. 20% no
līguma summas jeb 19 358,02
eiro (ar PVN) tika samaksāti
avansā, un līgumā tika paredzēts,
ka vēl 70% uzņēmums saņems,
kad būs pabeigts un būvvaldē saskaņots būvprojekts pilnā sastāvā. 2016. gada nogalē SIA „Campaign” iesniedza pašvaldībā
būvprojektu minimālā sastāvā.
Kaut arī līguma nosacījumi vēl
nebija izpildīti, pašvaldība uzņēmumam samaksāja vēl 70% no
projekta summas jeb 67 753,05
eiro (ar PVN).
Par spīti dāsnajai priekšapmaksai un regulārai komunikācijai ar uzņēmumu projektēšanas
darbi uz priekšu nevirzījās, tādēļ
pagājušā gada 21. septembrī Talsu novada pašvaldība nosūtīja
vēstuli SIA „Campaign”, informējot, ka līgums tiek lauzts. Ņemot vērā, ka darbs nav paveikts,
vēstulei pievienots rēķins – SIA
„Campaign” jāatgriež pašvaldības samaksātā summa, kā arī jā-

maksā soda procenti par termiņa vairākkārtēju kavēšanu. Tiesa,
līdz šim uzņēmums prasīto nav
izpildījis.
Kaut arī līgums par būvprojekta izstrādi noslēgts ar SIA
„Campaign”, projektēšanu veic
apakšuzņēmējs SIA „Alberta
projekti”, kam pieder autortiesības uz būvprojektu minimālā sastāvā. Būtu likumsakarīgi sadarbību turpināt, arī gatavojot
būvprojektu pilnā sastāvā, tādēļ
ar uzņēmēju paredzētas sarunas.
SIA „Campaign” kavēšanās dēļ
Talsu tirgus projekta virzība vairākus mēnešus bija apstājusies.
Šobrīd līgums ar uzņēmumu ir
lauzts, un pašvaldība var meklēt
saprātīgākus risinājumus pilsētai
un novadam svarīgās ieceres īstenošanai.
Estrādes Tiņģerē un Valdemārpilī – par saprātīgu cenu
2016. gada oktobrī SIA „Campaign” uzvarēja vēl divos pašvaldības iepirkuma konkursos, iegūstot
iespēju
izstrādāt
būvprojektu gan Tiņģeres, gan
Dupurkalna brīvdabas estrādei.
Abu projektu ieceres iepriekš apstiprinātas Lauku atbalsta dienestā (LAD), un to īstenošanai piešķirts ES līdzfinansējums. Tomēr
SIA „Campaign” izstrādātie būvprojekti krietni pārsniedza plānoto budžetu, tāpēc tajos bija nepieciešams veikt izmaiņas.
Projekta „Tiņģeres brīvdabas
estrādes būvniecība” ietvaros paredzēts uzstādīt solus 200 skatītājiem, uzbūvēt estrādi ar deju
grīdu un skatuves laukumu un
bruģēt celiņus. 2016. gadā LAD
atbalstīja projekta kopējās izmaksas 50 000 eiro apmērā, no
kā pašvaldības līdzfinansējumam jāsastāda 5000 eiro.
Tomēr SIA „Campaign” sagatavotajā būvprojektā estrādes
būvniecības izmaksas bija teju

dubultojušās, sastādot jau 93
844,62 eiro (ar PVN). Kaut arī
sadārdzinājums projektu virzības laikā tirgus cenu izmaiņu un
citu ārēju apstākļu ietekmē ir ierasta parādība, izmaksu divkāršošanās nav uzskatāma par samērīgu. Šāda summa neatbilst
ne domes, ne arī LAD lēmumam, tādēļ būvprojektā tika
veiktas izmaiņas. Cenu aptaujas
rezultātā šis uzdevums tika uzticēts SIA „Smart Design and Architecture”. Projektu pārveidojot,
būvdarbu izmaksas samazinātas
līdz 56 106,22 eiro (ar PVN), bet
projekta kopējās izmaksas mērāmas 63 266,43 eiro (ar PVN). Iepirkumā par būvdarbu veikšanu
uzvarējis SIA „Nejss”, bet projekta īstenošanas termiņš ir šā gada
15. jūnijs.
Salīdzinoši vērienīgāks ir Dupurkalna estrādes būvniecības
plāns. 2016. gada jūnijā deputāti
atbalstīja ieceri uzstādīt solus
400 skatītājiem, uzbūvēt estrādi
ar palīgtelpām un labierīcībām,
bruģēt celiņus, atjaunot skatuves
laukumu, kā arī labiekārtot apkārtni un atjaunot elektroinstalācijas. Provizoriskā summa –
200 000 eiro. LAD projekta
īstenošanai
piešķīra
ES
līdzfinansējumu 45 000 eiro
apmērā, bet pārējo izdevumu
segšanai būtu nepieciešams aizdevums Valsts kasē.
Arī šoreiz iepirkumā par būvprojekta izstrādi uzvarēja SIA
„Campaign”. Līdzīgi kā Tiņģeres
estrādes gadījumā, projekta izmaksas ievērojami pieauga – no
provizoriskajiem 200 tūkstošiem
līdz 292 250,71 eiro (ar PVN).
Šobrīd projektā tiek veiktas izmaiņas, lai, samazinot izmaksas,
ieceri varētu īstenot un Talsu novads kļūtu par divām mūsdienīgām estrādēm bagātāks.
Anna Ķīviča

Grants ceļu pārbūves darbi novadā turpinās
Talsu novadā 2017. gadā iesākti un 2018. gadā turpināsies
grants ceļu pārbūves darbi, kas
tiek īstenoti Eiropas Lauksaimniecības fonda programmas
ietvaros. Kopumā projekts sadalīts piecās kārtās.
Autoceļiem paredzēts sakārtot grāvju sistēmu, notīrīt apaugumu, izzāģēt krūmus un atsevišķus kokus. Ceļiem tiks
atjaunots segums un sakārtotas
ceļa nomales, kas padarīs iespējamu lietus ūdeņu un sniega kušanas ūdeņu novadi no ceļa
brauktuves, tā atvieglojot kustību ceļa lietotājiem.
Projekta programma paredz,
ka ceļi jāsakārto prioritārā secībā
pēc to nozīmības uzņēmējdarbības un tās konkurētspējas veicināšanā. Aizvadītajā gadā pārvalžu teritorijās speciālisti tikās ar
lauku uzņēmējiem, lai uzklausītu viņu viedokli. Paredzēts atjaunot konkrētus ceļu posmus katrā

pārvaldes teritorijā.
Projekta „Grants ceļu pārbūve
Talsu novadā” 1. kārta apstiprināta 5. jūlijā, kurā paveikta jau liela
daļa no plānotajiem darbiem; pabeigta autoceļa posma „Rinkule
– Priedes (Ausekļa iela – Rinkule)
Abavas pagastā (1,823 km) pārbūve. Autoceļu „Līdumnieki –
Strazde” Strazdes pagastā (2,149
km) un „Ezerciems – Rugāji”
(Braslas – Ezerciems) Virbu pagastā (2,393 km) pārbūve tiks pabeigta pavasarī. Projekta 1. kārtas
kopējās izmaksas ir 358 101,16
EUR, līdzfinansējuma ir 276
571,35 EUR un pašvaldības līdzfinansējums – 81 529,82 EUR.
Pārējos pārbūves darbus plānots
uzsākt 2018. gada pavasarī, kad
tam būs piemēroti laika apstākļi.
Projekta 2. kārtā paredzēts
pārbūvēt autoceļus „Grieznes –
Miegūze – Bedrītes” Laidzes pagastā (1,432 km), „Āpeņi – Bakuži – Sīmaņi” Vandzenes pagastā

(4,398 km) un „Skujas – Oši” Ģibuļu pagastā (1,648 km). Projekta
2. kārtas kopējās izmaksas ir
832 038,52 EUR, ELFLA līdzfinansējums ir 737 808,47 EUR,
pašvaldības līdzfinansējums –
94230,04 EUR.
Projekta 3. kārtā paredzēts
pārbūvēt autoceļus „Pastari –
Darbnīcas” Balgales pagastā
(3,146 km), „Attīrīšanas – PII Bitītes” Laucienes pagastā (0,61
km). 3. kārtas kopējās izmaksas ir
253 222,17 EUR, ELFLA līdzfinansējums – 226 455,38 EUR un
pašvaldības līdzfinansējums – 26
766,79 EUR.
4. kārtas ietvaros paredzēts
pārbūvēt autoceļus „Nogale –
Laukmuiža – Cepļi” Ārlavas pagastā (3,054 km), „Mazstende –
Purgaļi
–
Robežnieki”
(Robežnieki – Mazstende) Lībagu pagastā (6,296 km). Projekta
4. kārtas kopējās izmaksas ir
673 200,27 EUR, ELFLA līdzfi-

nansējums – 603 239,06 EUR un
pašvaldības līdzfinansējums – 69
961,21 EUR. Par šo ceļu pārbūvi
ir noslēgti līgumi un būvdarbus
veiks SIA „Talce”, būvuzraudzību
nodrošinās SIA „Firma L4”, autoruzraudzību veiks SIA „PRO
AKVA”.
Projekta 5. kārtā paredzēts
pārbūvēt autoceļu „Dižgali –
Sārkase – Lube” (Dižgali – Sārkaste) Lubes pagastā (5,558 km).
ELFLA līdzfinansējuma apjoms
228 001,52 EUR un pašvaldības
līdzfinansējums 31 252,09 EUR.
Par šī ceļa pārbūvi noslēgts līgums un būvdarbus veiks SIA
„Ošukalns”, būvuzraudzību nodrošinās SIA „Firma L4”, autoruzraudzību veiks SIA „PRO
AKVA”.
Janvārī tiks uzsākta iepirku-
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ma procedūra būvniecībai un
būvuzraudzībai
autoceļam
„Dzedru tilts – Jaunpļavas” Ķūļciema pagastā 4,719 km garumā,
„Kasparu ielai” Stendē 0,425 km
posmam, autoceļam „Pūņas –
Gambija – Bišu drava” Valdgales
pagastā 5,543 km garumā un autoceļam „Ķurbes – Vīksnas –
Antes” Īves pagastā 1,009 km
garumā.
Projekti tiek īstenoti Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam apakšpasākuma
„Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos”
ietvaros.
Jānis Vēdzele,
Attīstības plānošanas nodaļas
projektu vadītājs

2018. gada janvārs

Talsu Novada Ziņas														

Aicinām iedzīvotājus uz
informatīvu tikšanos!
Talsu pilsētu tuvākajā nākotnē iecerēts bagātināt ar diviem tēlniecības objektiem – Ojāra Feldberga veidoto vides mākslas objektu „Latvijas
saule”, ar kā plānoto veidolu sabiedrība jau iepazīstināta, un Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem
veltītu piemiņas vietu, kā vizuālie risinājumi vēl
tikai taps. Ikviens interesents tiek aicināts uz informatīvu tikšanos, kā laikā domes vadība un jo-

Noslēdzies ideju konkurss
„Dari Talsu novadam”

mas speciālisti iepazīstinās ar jaunajām iecerēm
un to īstenošanas gaitu, kā arī priecāsies uzklausīt jūsu jautājumus, viedokļus un idejas.
KAD? 17.01.2018.
KUR? Domes mazajā zālē, Talsos, Kareivju ielā 7
CIKOS? 17.30

Piesaki pretendentus
apbalvojumiem kultūrā!
16. februārī Talsu tautas namā norisināsies
ikgadējais pasākums „Kultūras darbinieku diena”, kur tradicionāli tiks pasniegti Talsu novada
pašvaldības apbalvojumi kultūrā.
Līdz 2. februārim aicinām iesniegt kandidātus
apbalvojumiem „Gada kultūras cilvēks”, „Gada
kultūras lepnums”, „Gada notikums kultūrā”, „Gada
bibliotēka” un „Par mūža ieguldījumu kultūrā”.

Plašāka informācija par apbalvojumu piešķiršanu kā arī ieteikuma anketa elektroniski pieejama
www.talsi.lv sadaļā „Kultūra”. Anketas var iesniegt
arī Talsu novada Kultūras, sporta un tūrisma centrā
K. Valdemāra ielā 17a, kā arī sūtīt elektroniski uz epastu: kstc@talsi.lv. Anketas pieejamas arī pilsētu
un pagastu pārvaldēs, Talsos – Talsu novada domes
Apmeklētāju pieņemšnas centrā, Kareivju ielā 7.

Talsu novadā tiks īstenoti Latvijas
valsts simtgadei veltīti projekti
28. decembra Talsu novada
domes sēdē tika apstiprināts lēmums par finansējuma piešķiršanu četriem Latvijas valsts
simtgadei veltītiem projektiem
Talsu novada kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursa ietvaros. Finansējums
piešķirts par kopējo summu
3824 eiro.
Noslēdzoties konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņam,
tika saņemti 11 projektu pieteikumi. Vērtēšanas komisija, izvērtējot pieteikumu atbilstību konkursa nolikumam, finansiālā
atbalsta apstiprināšanai Talsu novada domē virzīja četrus no iesniegtajiem kultūras projektiem.

Saskaņā ar Talsu novada domes lēmumu, finansējums piešķirts biedrības „Pedvāle” projektam „Vides mākslas objekts
„99+1=100””, kā ietvaros interaktīvā pasākumā paredzēts veidot
Latvijas valsts simtgadei veltītu
vides mākslas objektu, piešķirtais
finansējums – 985,90 EUR;
Biedrības „Baložu pasts” projekta „Talsu Skulptūru dārzs” ietvaros Talsos notiks šamota (apdedzināts,
ugunsizturīgs
sasmalcināts māls) skulptūru plenērs, uguns šovs, kā arī tiks radīti
vides mākslas objekti, piešķirtais
finansējums – 1000 EUR;
Un projekta „Foto grāmata
„Mēs Esam Talsi”” ietvaros foto-

grāfa Aināra Mazjāņa izstāde
„Mēs Esam Talsi” tiks izdota
grāmatas formātā, piešķirtais finansējums – 1000 EUR;
Biedrības „Skola visiem” projekta „Žurnāls „Talsenieku stāsts Latvijas simtgadei”, 3. numurs” ietvaros tiks izdots trešais izdevums ar
rakstiskām liecībām par izcilām
Talsu novada personībām, piešķirtais finansējums – 838,10 EUR.
Atbalstīto projektu iesniedzējiem lūgums vērsties Talsu novada
kultūras, sporta un tūrisma centrā,
lai noslēgtu finansējuma saņemšanai nepieciešamo līgumu.
Sanita Arciševska,
vecākā kultūras speciāliste

Talsu Valsts ģimnāzijas sporta halle
ieguvusi otro elpu

		

2018. gada janvāris

ganizēta apgaismojuma
sistēma.
Rudenī tika veikti
apgaismojuma
kvalitātes mērījumi
ar luksmetru, un
tika secināts, ka
sporta zālē uzstādītie apgaismes ķermeņi vairs nespēja
nodrošināt kopējā
apgaismojuma normu atbilstoši
Ministru kabineta noteikumiem.
Tādēļ 12. oktobra doms sēdē
tika nolemts piešķirt finansējumu 14 000 eiro un izbūvēt 24
jaunus LED gaismekļus, kuri ir
ekonomiski izdevīgāki un spēj
nodrošināt
vispārizglītojošo
skolu prasības par apgaismojumu sporta stundās. Tika saglabāti arī iepriekšējie gaismekļi, lai
nepieciešamības gadījumā tos
varētu pieslēgt, piemēram,
sporta spēļu tiešraižu laikā.

←

14. septembrī Talsu novada
domes deputāti pieņēma vienbalsīgu lēmumu – piešķirt finansējumu līdz 54 100 eiro grīdas seguma nomaiņai Talsu
Valsts ģimnāzijas sporta hallē.
Jaunais „Gerflor” segums ir
multifunkcionāla sporta grīda,
kas piemērota visiem sporta
veidiem, saņēmusi vairāku
sporta federāciju sertifikātus
un ir atbilstoša starptautiskām
sacensībām.
Pirms lēmuma pieņemšanas
tika apskatīts Kuldīgas sporta
centra zāles grīdas segums, intervēti treneri un sporta skolotāji, kuri ikdienā tur strādā. Visi
atzina, ka ar šādu segumu ir apmierināti. 16. novembrī jaunais
grīdas segums tika atvests, un
sākās ieklāšanas darbi.
Talsu Valsts ģimnāzijas sporta
zālē ne tikai ieklāts jauns grīdas
segums, bet decembrī tika reor-

ZIŅAS

26. novembrī ar mainīgām sekmēm tika aizvadītas pirmās mājas spēles uz jaunās grīdas.
Latvijas čempionāta 2. līgā „Talsu
NSS/Zerrorisk” izcīnīja trešo uzvaru pēc kārtas, ar 5:4 pārspējot
„FK NND”. Savukārt „Talsu NSS/
Krauzers” „Elvi” Virslīgā piedzīvoja zaudējumu grūtā cīņā, ar 3:4
piekāpjoties Latvijas vicečempioniem „Lielvārde/FatPipe”.
Teksts un foto:
Dana Vecmane

		

Lai veicinātu uzņēmējdarbību, Talsu novada pašvaldība
aicināja iedzīvotājus un komersantus iesniegt idejas –
projektus biznesa ideju konkursam „Dari Talsu novadam”.
Atbalstu savu ieceru īstenošanai guvuši divi uzņēmēji.
Pašvaldība piešķīrusi atbalstu
Katrīnas Kļimovskas iecerei attīstīt uzņēmējdarbību Talsu vecpilsētā. Vēlme atgriezties Talsos
un šeit pieejamās brīvās telpas
komercdarbības uzsākšanai raisīja ideju izveidot pirts un atpūtas telpu nomu. Telpas būtu pieejamas gan semināru un viesību
organizēšanai, gan arī relaksējošam pirts apmeklējumam.
Otru pretendenti – daudziem
labi zināmo kāzu kleitu meistari
Ingu Ezergali, kas pārstāv uzņēmumu SIA „Eleomar”, – pieteikties konkursā „Dari Talsu novadam” rosināja vēlme neapstāties
pie esošā un turpināt attīstīties.
Ingas Ezergales kāzu kleitas ir
pazīstamas ne tikai Talsu novadā, bet arī visā Latvijā. Taču, lai
turpinātu attīstīties, bija nepie-

ciešama jauna šujmašīna un atsevišķas telpas, lai sagatavotos
ekskluzīvajai izstādei „Baltic
Wedding expo 2018”, kur „Inga
Ezegrale design” ir viens no trim
dalībniekiem. Pašvaldības atbalsts ir solis tuvāk noliktajam
mērķim.
Talsu novada konkursa „Dari
Talsu novadam” pieteikumu vērtēšanas komisija 2017. gada
14. decembra sēdē izvērtēja iesniegtos pieteikumus atbilstoši
konkursa „Dari Talsu novadam”
nolikumam, un 28. decembra domes sēdē deputāti lēma par abu
iesniegto pieteikumu atbalstu.
Uzvara konkursā sniedza iespēju no pašvaldības saņemt
starta kapitālu jeb finansiālu atbalstu uzņēmuma dibināšanai
vai attīstībai, kā arī pamatlīdzekļu iegādei. Pašvaldības atbalsta
apjoms viena pretendenta vienai
idejai ir 50% no attiecināmo izmaksu kopsummas, bet ne vairāk kā 2500 eiro. Nepieciešamais
finansējums pieteikumu atbalstam ir 5000 eiro.
Dana Vecmane

SIA „Talsu ūdens” Stendē
īstenos ūdenssaimniecības
projektu
Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Stendē, II kārta” mērķis ir attīstīt SIA „Talsu ūdens” pakalpojumus, uzlabot to pieejamību,
samazināt
vides
piesārņojumu un ūdenstilpju
aizaugšanas risku, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi
Stendes pilsētas iedzīvotājiem.
Līdz 2022. gada 31. martam
320 iedzīvotājiem plānots nodrošināt iespēju pieslēgties
centrālajai kanalizācijas sistēmai, bet centrālajai ūdensapgādes sistēmai varēs pieslēgties
vēl 30 stendenieki.
Līgums ar Centrālo finanšu
un līgumu aģentūru parakstīts
2017. gada 29. novembrī. Projekta darbību īstenošanas laiks
pēc līguma noslēgšanas ir 48
mēneši. Projekta darbību īstenošana tiek uzsākta līguma spēkā
stāšanās dienā.
Plānots izbūvēt jaunus maģistrālos kanalizācijas ārējos inženiertīklus – kopumā 2,675 km
garumā (papildu pievadi – 0,685
km). Paredzēts izbūvēt un pārbūvēt ūdensapgādes ārējos tīklus – kopumā 2,516 km apjomā.
Plānoto kanalizācijas un
ūdensapgādes tīklu izbūvi paredzēts veikt Stendes pilsētā Aspazijas, Brīvības, Liepu, Ozolu,
Pionieru, Robežu, Rožu, Saules
un Talsu ielā. Stendes pilsētas
centralizētajiem
kanalizācijas
tīkliem laika periodā līdz
2022. gada 31. martam plānots
nodrošināt pieslēgšanās iespējas
320 Stendes pilsētas iedzīvotā-

jiem, bet centralizētai ūdensapgādes sistēmai – 30 Stendes iedzīvotājiem.
Projekta kopējās izmaksas ir
1 448 662,30 EUR (ar PVN), tostarp Kohēzijas fonda atbalsts:
73,71% no attiecināmām izmaksām, nepārsniedzot 699 168,50
EUR. Talsu novada pašvaldības
līdzfinansējums, veicot ieguldījumu SIA „Talsu ūdens” pamatkapitālā, ir 348 650 EUR. Pašvaldības galvojums 2018. gadā SIA
„Talsu ūdens” aizņēmumam ir
149 423 EUR.
Projektu finansē, saņemot
līdzfinansējumu no Kohēzijas
fonda (KF) 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot
ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas pakalpojumu kvalitāti
un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros. Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” (projekta
Nr. 5.3.1.0/17/I/018) mērķis ir
attīstīt SIA „Talsu ūdens” sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to
pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Stendes pilsētas iedzīvotājiem, t.sk. samazinot apkārtējā
vidē
novadīto
piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju (ūdenstilpju pastiprinātu aizaugšanu) riskus.
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Talsu Novada Ziņas

Domes sēdēs lemtais
16. novembra Talsu novada domes
sēdē deputāti lēma par 65 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.28 „Grozījumi Talsu novada domes
2012. gada 14. jūnija saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālo palīdzību Talsu
novada pašvaldībā””.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.29 „Grozījumi Talsu novada domes
2010. gada 29. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.23 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas statusa noteikšanu Talsu novadā””.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.30 „Grozījumi Talsu novada domes
2009. gada 10. septembra saistošajos noteikumos Nr.48 „Par sociālo palīdzību
Talsu novadā””.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.31 „Grozījumi Talsu novada domes
2010. gada 13. jūlija saistošajos noteikumos Nr.24 „Talsu novada noteikumi””.
• Grozīt Talsu novada kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursa nolikumu.
Finanšu jautājumi:
• Ar 2018. gada 1. janvāri līdz 2018.
gada 26. martam noteikt Talsu novada
pašvaldības teritorijā sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksu 10,79 EUR par
1m3 bez PVN. Uzdot SIA „Eco Baltia
vide” informēt Talsu novada sadzīves atkritumu sākotnējos radītājus un valdītājus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām.
• Dzēst likvidētajai AS „Talsu gaļa” nekustamā īpašuma nodokļa: pamatparādu
par zemi Raiņa ielā 90 Talsos, 879,86
EUR, kā arī ar to saistīto nokavējuma
naudu; pamatparādu par ēkām Raiņa ielā
90 Talsos, 4441,29 EUR.
• Dzēst likvidētajai SIA „MMK
WOOD” nekustamā īpašuma nodokļa
pamatparādu 46,20 EUR par ēku „Kokmateriālu žāvētava” Ārlavas pagastā.
• Dzēst likvidētajai SIA „Hermann
Real Estate” nekustamā īpašuma nodokļa
pamatparādu par zemēm Vandzenes pagastā: „Upeslauciņi” 2,97 EUR; „Olteri”
3,61 EUR; „Līņi” 4,39 EUR; „Liedagi”
5,10 EUR; „Rinkules” 4,75 EUR; „Jomi”
1,76 EUR; „Atpūtas” 2,13 EUR; „Artavas”
3,03 EUR; „Vilkmaļi” 3,96 EUR; „Jūrpriedes” 3,69 EUR.
• Dzēst Ivo Andrianovam nekustamā
īpašuma nodokļa pamatparādu 112,70 EUR
par zemi „Ezerlīči” Vandzenes pagastā.
• Dzēst Gundaram Ķirsonam nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 16,69
EUR par zemi „Mežāres”, Ģibuļu pagastā;
141,74 EUR par zemi „Mežvēveri” Laidzes pagastā; 211,90 EUR par zemi „Melderkalni” Valdgales pagastā; 25,20 EUR
par zemi „Veccepļi” Ārlavas pagastā;
300,72 EUR par zemi „Mētras” Ārlavas
pagastā.
• Dzēst Evijai Lasmanei nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 358,09 EUR
par nekustamo īpašumu „Latiņi” Laucienes pagastā; 24,09 EUR par nekustamo
īpašumu „Latiņi 1” Laucienes pagastā.
• Dzēst Aijai Vēverei nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 22,23 EUR un
11,54 EUR par zemi un ēku Brīvības ielā
20 Talsos; 56,51 EUR par dzīvokli Darba
ielā 13–54 Talsos.
• Piešķirt finansējumu līdz 8000 EUR
pansionātam „Lauciene” četru liftu remontam.

• Piešķirt finansējumu 3613,30 EUR
Vandzenes pagasta pārvaldei pārvietojama pandusa ierīkošanai īpašumā „Rozes”,
lai nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību Vandzenes pagastā.
• Piešķirt finansējumu līdz 1600,76
EUR Laidzes pārvaldei bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma iegādei īpašumā
„Centrs” Laidzes pagastā 755,57 EUR; videonovērošanas sistēmas iegādei un uzstādīšanai īpašumā „Mežrozes”, Laidzes
pagastā 845,19 EUR.
• Piešķirt finansējumu līdz 4400 EUR
Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta
pārvaldei centralizētās ūdensapgādes pieslēguma izbūvei Talsu novada pašvaldībai
piederošajā daudzdzīvokļu dzīvojamajā
mājā Lielajā ielā 18 Valdemārpilī.
• Piešķirt papildu finansējumu 3500
EUR apmērā Talsu tautas namam elektrības pagarinātāju, sadalītāju un to piederumu iegādei.
• Piešķirt finansējumu 2018. gada Talsu novada kultūras un tūrisma projektu
finansēšanas konkursam 12 000 EUR apmērā. Konkursam pieejamo finansējumu
paredzēt vienlīdzīgās daļās I un II pusgada Talsu novada kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursam.
• Noteikt biedrībai „Sporta klubs Golden Gym” nomas maksas atlaidi 100% apmērā par zāles īri Talsu sporta namā.
• Piešķirt biedrībai „Stiprinieku republika” 1000 EUR dalībai Pasaules spēka
vīru čempionlīgas („Strongman Champions League”) fināla sacensībās Meksikā.
• Piešķirt finansējumu līdz 100 295
EUR apmērā Talsu novada amatiermākslas kolektīvu XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieku
tērpu iegādei.
• Piešķirt Talsu novada Bērnu un jauniešu centram finansējumu 5273 EUR
Talsu novada bērnu un jauniešu literārās,
muzikālās, vizuālās un foto mākslas jaunrades darba krājuma izdošanai.
• Piešķirt Talsu novada Bērnu un jauniešu centram 2018. gadā finansējumu
Talsu novada jauniešu iniciatīvu konkursa īstenošanai 3000 EUR.
• Slēgt nomas līgumu ar biedrību „Talsu Pakalnu Sporta Klubs” par aerobikas
zāles nomu Talsu sporta hallē uz 7 gadiem, lai veicinātu aktīvu dzīvesveidu Talsu novadā un piedāvātu novada iedzīvotājiem inovatīvas treniņu iespējas. Atbrīvot
biedrību no telpu nomas maksas 100%
apmērā.
• Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Pilnvarot Talsu novada Izglītības pārvaldi piedalīties kā sadarbības partneri
Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.
• Iesniegt Talsu novada pašvaldības
projekta pieteikumu „Krēslu iegāde Vandzenes tautas namam un Uguņciema saietu namam „Avoti”” biedrības „Talsu rajona partnerība” izsludinātajā projektu
konkursā. Nodrošināt projekta priekšfinansējumu 16 400 EUR, tai skaitā pašvaldības līdzfinansējum 2000 EUR, ņemot
aizņēmumu Valsts kasē.
• Iesniegt Talsu novada pašvaldības
projekta pieteikumu „Sporta un izklaides
laukuma izveide bērniem un pieaugušajiem Stendē” biedrības „Talsu rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Nodrošināt projekta priekšfinansējumu
24 600 EUR, tai skaitā pašvaldības līdzfinansējumu 3000 EUR.
• Iesniegt Talsu novada pašvaldības
projekta pieteikumu „Brīvā laika pavadī-
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šanas un jauniešu atbalsta centra Pastendē darbības paplašināšana un dažādošana” biedrības „Talsu rajona partnerība”
izsludinātajā projektu konkursā. Nodrošināt projekta priekšfinansējumu 16 400
EUR, tai skaitā pašvaldības līdzfinansējumu 2000 EUR.
• Iesniegt Talsu novada pašvaldības projekta pieteikumu „Aktīvā atpūtas centra izveide Mundigciemā” biedrības „Talsu rajona partnerība”. Nodrošināt projekta
priekšfinansējumu 25 753,09 EUR, tai skaitā pašvaldības līdzfinansējumu 2000 EUR.
• Iesniegt Talsu novada pašvaldības
projekta pieteikumu „Skvēra labiekārtošana Laucienē” biedrības „Talsu rajona
partnerība” izsludinātajā projektu konkursā. Nodrošināt projekta priekšfinansējumu 24 600 EUR, tai skaitā pašvaldības
līdzfinansējumu 3000 EUR.
• Iesniegt Talsu novada pašvaldības
projekta pieteikumu „Laidzes pagasta
centra atpūtas un sporta laukuma izveide
un labiekārtošana” biedrības „Talsu rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursā. Nodrošināt projekta priekšfinansējumu 24 600 EUR, tai skaitā pašvaldības
līdzfinansējumu 3000 EUR.
• Iesniegt Talsu novada pašvaldības
projekta pieteikumu „Āra aktīvās atpūtas
vietas izveide Virbu pagastā” Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
atklātajā projektu konkursā. Nodrošināt
projekta priekšfinansējumu 24 600 EUR,
tai skaitā pašvaldības līdzfinansējums
3000 EUR.
• Iesniegt Talsu novada pašvaldības
projekta pieteikumu „Bērnu rotaļu laukuma „Rambulīte” labiekārtošana” Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
atklātajā projektu konkursā. Nodrošināt
projekta priekšfinansējumu 24 576,12
EUR, tai skaitā pašvaldības līdzfinansējumu 2964,29 EUR.
Nekustamais īpašums:
• Atteikt nodot atsavināšanai Talsu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli Nr 21 „Saulgrieži” Laidzē.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„Veckalniņi” Laidzes pagastā. Noteikt nekustamā īpašuma brīvo cenu – 10 100 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„Laidzes pagasta pašvaldības zemes”, „Pagastmāja” Laidzē. Noteikt atsavināšanas
veidu - pārdošana izsolē. Noteikt nekustamā īpašuma brīvo cenu – 32 100 EUR.

• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.2 „Mednieki” Abavas pagastā. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu – 2860 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 27.10.2017. nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 3 „Režas”
Abavas pagastā izsoli. Rīkot atkārtotu nekustamā īpašuma izsoli. Noteikt nekustamā īpašuma cenu – 1550 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 27.10.2017. nekustamā īpašuma „Cielavas” Laucienes
pagastā izsoli. Rīkot atkārtotu nekustamā
īpašuma izsoli. Noteikt nekustamā īpašuma cenu – 2300 EUR.
• Slēgt līgumus par daļas nekustamā
īpašuma „Lidlauks” Talsciemā, Ģibuļu
pagastā nomu transportlīdzekļu vadītāju
apmācības laukuma vajadzībām ar līguma
termiņu – 1 gads. Noteikt būves nomas
maksu par 1 m2 – 0,26 EUR (neieskaitot
PVN) mēnesī.
• Atteikties no pirmpirkuma tiesībaām
uz nekustamo īpašumu Līkajā ielā 1 Talsos par 40 000 EUR.
Citi jautājumi:
• Noteikt, ka Valdemārpils, Stendes,
Sabiles un Vandzenes izglītības iestādes,
kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, ir atvērtas visu gadu (jūnijā, jūlijā un augustā ar samazinātu grupu skaitu). Noteikt, ka pārējās pašvaldības
izglītības iestādes, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas, neveic pirmsskolas vecuma bērnu apmācību un pieskatīšanu ne vairāk kā 5 nedēļas jūnijā,
jūlijā, augustā.
• Slēgt līgumu ar SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA””
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Talsu novada administratīvajā teritorijā.
• Slēgt sadarbības līgumu ar nodibinājumu „Talsu novada fonds” un biedrību
„Pedvāle” par vides mākslas objekta „Latvijas saule” izgatavošanu un uzstādīšanu
Ezera promenādē Talsos.
• Organizēt Ziemassvētku tirdziņu 2.
un 15. decembrī Talsu tautas nama Radošās sētas iekšpagalmā.
• Iznomāt Zemessardzes 46. kājnieku
bataljonam Talsu tautas nama telpas 9.
decembrī Talsu novadā Zemessardzes dibināšanas 26. jubilejas svinīgā pasākuma
rīkošanai.
• Organizēt Sabiles Karstvīna svētkus
9. decembrī, kā arī ielu tirdzniecību.
Marta Rake-Lasmane

Deputātu pieņemšanas janvārī
2. janvārī
9. janvārī
16. janvārī 23. janvārī
30. janvārī
N. Tropiņš* I. Indriksone* D. Karols*
Talsi
E. Demiters G. Sebris
N. Tropiņš* E. Zelderis* N. Tropiņš*
Valdemārpils
N. Tropiņš
Sabile
N. Tropiņš
D. Karols
T. Kalniņa
A. Kalniņš
Balgale
A. Spēks
Īve
D. Feldmane
Laidze
I. Indriksone
Lībagi
I. Gluzda
A. Astrātovs
O. Solovjovs
Ģ. Kalnbirze
Strazde
A. Lācarus
E. Zelderis
I. Norenberga
Valdgale
L. Pīlēģis

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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DOMĒ

Domes sēdēs lemtais
30. novembra Talsu novada domes
sēdē deputāti lēma par 38 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Pilnvarot Talsu novada pašvaldības
izpilddirektoru pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu
izpildi un noslēgt vienošanos ar nodokļa
maksātāju par nokavēto nodokļa maksājumu sadalīšanu termiņos. Uzdot Talsu
novada pašvaldības izpilddirektoram ar
rīkojumu apstiprināt kritērijus un kārtību, kādā tiek sagatavoti lēmumprojekti
par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi un vienošanās projekti ar
nodokļa maksātāju par nokavēto nodokļa
maksājumu sadalīšanu termiņos.
• Izveidot Talsu novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībā: Bāriņtiesas priekšsēdētājs; Sociālā dienesta ģimeņu atbalsta nodaļas vecākais
sociālais darbinieks; Sociālā dienesta ģimeņu atbalsta nodaļas sociālais pedagogs;
Izglītības pārvaldes galvenais speciālists
bērnu tiesību jautājumos; Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.32 „Grozījums Talsu novada domes
2010. gada 25. marta saistošajos noteikumos Nr. 13 „Pasažieru pārvadājumu ar
vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi””.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.33 „Grozījumi Talsu novada domes
2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 „Talsu novada pašvaldības nolikums””.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.34 „Par Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”.
• Apstiprināt noteikumus Nr.3 „Par
Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļas
maksas pakalpojumiem”.
• Pilnvarot Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītāju saskaņot izglītības iestāžu
pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas noteikumus.
• Pilnvarot Talsu novada Izglītības pār-

14. decembra Talsu novada domes
sēdē deputāti lēma par 15 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Atbrīvot Inesi Dragūni no Talsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka
amata Valdemārpils pilsētas, Ārlavas, Valdgales, Īves un Lubes pagasta teritorijā.
• Apstiprināt Valdemārpils vidusskolas
attīstības plānu 2017.–2020. gadam.
Finanšu jautājumi:
• Piešķirt Laidzes pagasta pārvaldei finansējumu līdz 1587,00 EUR jaunas ķieģeļu krāsns mūrēšanai Talsu novada pašvaldībai piederošā ēkā „Stūrīši 8” Laidzes
pagastā.
• Atbrīvot biedrību „Gaišo domu platforma” no telpu nomas maksas 70% ap-

valdes vadītāju saskaņot izglītības iestāžu
akreditācijas iesniegumus, izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojumus un izglītības iestādes vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas iesniegumus.
• Apstiprināt Valdemārpils vidusskolas
nolikumu.
• Apstiprināt Talsu Mūzikas skolas nolikumu.
• Atcelt Talsu novada domes 2017.
gada 16. novembra lēmumu Nr.476 „Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksu Talsu novadā”.
Finanšu jautājumi:
• Piešķirt finansējumu 2000 EUR SIA
„Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
Talsu filiāles diagnostikas datortomogrāfa
„SOMATOM Sensation” remontam.
• Atbrīvot biedrību „Florbola klubs
„Talsi”” no nomas maksas Talsu Valsts
ģimnāzijā par sporta zāli 3.–6.01.2018. un
9.–14.07.2018. florbola nometnes organizēšanai.
• Nepiešķirt SIA „Tautas tērpu centrs
Senā klēts” finansējumu Marutas Grasmanes grāmatas „Latvieša cimdi” igauņu
valodas tulkojuma izdošanai.
• Atbalstīt biedrības „Latvijas Orientēšanās federācija” Latvijas čempionāta garajā distancē Talsu novadā sacensību rīkošanu 22. aprīlī, sedzot karšu zīmēšanas
un drukāšanas izdevumus līdz 2500 EUR.
Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Latvijas Orientēšanās federācija”, paredzot,
ka izveidotās kartes ir Talsu novada pašvaldības īpašums un Talsu novada pašvaldībā dzīvojošiem dalībniekiem tiek noteikta dalības maksas atlaide 100%
apmērā.
• Palielināt Kultūras, sporta un tūrisma
centra „Sporta pasākumi 2018. gadā”
gada tāmi par 5500 EUR „Talsu novada
kausa šķēpmešanā” sacensību rīkošanai.
Nekustamais īpašums:
• Iznomāt nodibinājumam „Talsu novada fonds” un atbrīvot no nomas maksas
Talsu tautas nama telpas 10. decembrī
labdarības akcijas „Brīnumam tici” noslēguma pasākuma bērniem no sociālā riska

mērā par telpu Nr.93, 13,3 m2 platībā,
Skolas ielā 2, Pastendē, Ģibuļu pagastā
biedrības darbības nodrošināšanai.
• Noteikt pārdošanas cenu kalendāram
„Senie Talsi 2018” 7,00 EUR. Noteikt pārdošanas vietu – Talsu novada tūrisma informācijas centrs.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Nepiedalīties nodibinājuma „Draudzīgā aicinājuma fonds projekta „Skolu
reitings” finansēšanā.
• Piedalīties ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā ar projektu „Grants
ceļu pārbūve Talsu novadā, 4. kārta”. Nodrošināt projekta priekšfinansējumu
533 065,41 EUR, tai skaitā līdzfinansējumu, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
• Piedalīties ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā ar projektu „Grants

Domes sēžu lēmumi un protokoli pieejami
www.talsi.lv sadaļā Pašvaldība/ Domes sēdes/ Sēžu protokoli
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ģimenēm rīkošanai.
• Talsu novada pašvaldībai pirkt no
SIA „CVS” daļu no zemes gabala no nekustamā īpašuma „Dzērves” Laidzes pagastā par kadastrālo vērtību aptuveni 1,5
ha platībā zem dzīvojamām mājām.
• Nodot bez atlīdzības Talsu novada
pašvaldības nekustamo īpašumu „Irbiņu
ceļš” Laucienes pagastā valstij Zemkopības ministrijas personā valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži” valdījumā
valsts meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkcijas izpildes nodrošināšanai.
• Nodot bez atlīdzības Talsu novada
pašvaldības nekustamo īpašumu „Žurniku ceļš” Laucienes pagastā valstij Zemkopības ministrijas personā valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži” valdījumā
valsts meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkcijas izpildes nodrošināšanai.
• Nodot bez atlīdzības Talsu novada
pašvaldības nekustamo īpašumu „Garais
ceļš” Laucienes pagastā valstij Zemkopības ministrijas personā valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži” valdījumā
valsts meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkcijas izpildes nodrošināšanai.
• Nodot bez atlīdzības Talsu novada
pašvaldības nekustamo īpašumu „Briežu
ceļš” Ķūļciema pagastā valstij Zemkopības ministrijas personā valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži” valdījumā
valsts meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkcijas izpildes nodrošināšanai.
• Nodot bez atlīdzības Talsu novada
pašvaldības nekustamo īpašumu „Pag.
ceļš Iģene–Ceļnieki–Upesgrīvas pagr.”
Vandzenes pagastā valstij Zemkopības
ministrijas personā valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži” valdījumā valsts
meža apsaimniekošanas un aizsardzības
funkcijas izpildes nodrošināšanai.
• Nodot bez atlīdzības Talsu novada
pašvaldības nekustamo īpašumu „Egļu
dambis” Laucienes pagastā valstij Zemkopības ministrijas personā valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži” valdījumā
valsts meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkcijas izpildes nodrošināšanai.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašu-

mu „Saules iela 7a” Talsos. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. Noteikt
nekustamā īpašuma brīvo cenu – 5600
EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.4, „Māja Nr.7”-4, Pūņās
Valdgales pagastā. Noteikt atsavināšanas
veidu – pārdošana izsolē. Noteikt nekustamās mantas brīvo cenu – 3200 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.3, „Bērzkalni” Ģibuļu pagastā. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. Noteikt nekustamās mantas
brīvo cenu – 750 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.4, „Bērzkalni” Ģibuļu pagastā. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. Noteikt nekustamās mantas
brīvo cenu – 750 EUR.

ceļu pārbūve Talsu novadā, 5. kārta”. Nodrošināt projekta priekšfinansējumu
210 256,31 EUR, tai skaitā līdzfinansējumu, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
• Atbalstīt Talsu Valsts ģimnāzijas piedalīšanos Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apstiprinātajā projektā
„Gaming Power”. Paredzēt 2018. gada budžetā priekšfinansējumu 4141,40 EUR.
Pēc projekta īstenošanas atmaksātā
priekšfinansējuma summu ieskaitīt Talsu
novada pašvaldības pamatbudžetā.

EUR mēnesī, neieskaitot PVN.
• Nepirkt no Emmas Romanovskas nekustamo īpašumu „O. Kalpaka 6a” Sabilē.

Nekustamais īpašums:
• Nepirkt no Valda Jansona nekustamo
īpašumu „Raudziņi” Balgales pagastā.
• Noteikt ēkas „Pastendes garāžas 3.
korpuss” Ģibuļu pagastā telpu nomas
maksu pašvaldības īpašumā esošajām telpām Nr.73, Nr.74 un Nr.76 par 1 m² – 0,19

Citi jautājumi:
Izsniegt SIA „Talsu meliorators” bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un zemes dzīļu izmantošanas nosacījumus smilts-grants un smilts atradnei „Vecāpas II”, kas atrodas nekustamā īpašuma
„Vecāpas” Ģibuļu pagastā, līdz 2032. gada
13. jūnijam. Uzdot SIA „Talsu meliorators” samaksāt valsts nodevu 142,29 EUR
par atļaujas izsniegšanu Talsu novada
pašvaldības budžetā.
Iesniegt Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē projekta pieteikumu „Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana
Talsu novadā”. Atbalstīt projekta kopējās
attiecināmās izmaksas 289 208,99 EUR,
no kurām 260 288,10 EUR ir publiskais
finansējums. Talsu novada pašvaldības
līdzfinansējums ir līdz 28 920,90 EUR.
Ar 01.01.2018. slēgt sadarbības līgumu
ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Talsu nodaļu par sadarbību lauku attīstības konsultanta darbībai
Talsu novada teritorijā.
Marta Rake-Lasmane

Citi jautājumi:
• Uzsākt SIA „Talsu ūdens” pamatkapitāla palielināšanu ar mantisko ieguldījumu, pamatkapitālā ieguldot Talsu novada
pašvaldības ūdenssaimniecības pamatlīdzekļus: Sabiles pilsētā un Abavas pagastā; Strazdes pagastā; Virbu pagastā.
• Piekrist pagarināt ar biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komiteju
2012. gada 21. maijā noslēgto Līgumu par
pakalpojuma sniegšanu Nr. PA 119/12 uz
laiku līdz 2018. gada 31. decembrim.
Marta Rake-Lasmane

Talsu novada domes saistošos noteikumus sistematizētā veidā
var aplūkot tiesību aktu vietnē www.likumi.lv sadaļā:
Citi tiesību aktu veidi/ Pašvaldības/ Talsu novada dome
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Saistošie noteikumi
Stājās spēkā 2017. gada 5. decembrī
Saistošie noteikumi Nr.33
2017. gada 30. novembrī			
(protokols Nr.26, 18. punkts, lēmums Nr.551)
			
Grozījumi Talsu novada domes
2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr.2
„Talsu novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. un 24. pantiem
Izdarīt Talsu novada pašvaldības 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr.2
„Talsu novada pašvaldības nolikums” (protokols Nr.3, lēmums Nr.15) šādus grozījumus:
Papildināt saistošos noteikumus ar 10.16.-10.23. punktiem šādā redakcijā:
„10.16. biedrībā „Pedvāle”;
10.17. biedrībā „Usmas krasts”;
10.18. biedrībā „Engures ezers”;
10.19. meža īpašnieku biedrībā „Meža konsultants”;
10.20. biedrībā „Latvijas Florbola savienība”;
10.21. biedrībā „Latvijas Hokeja federācija”;
10.22. biedrībā „Latvijas Riteņbraukšanas federācija”;
10.23. biedrībā „Latvijas Vieglatlētikas savienība”.”
2. Svītrot 12.21. punktu.
3. Papildināt saistošos noteikumus ar 12.27. un 12.28. punktu šādā redakcijā:
„12.27. Sporta komisiju,
12.28. Talsu novada pašvaldības Sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzībā.”

Apbalvojumu sportā
pasniegšanas ceremonija
2017. gada labākos Talsu novada
sporta laureātus godināsim apbalvošanas ceremonijā „Talsu novada Sporta
laureāts” 12. janvārī 19.00 Talsu sporta
hallē. Atskatīsimies uz gada spilgtākajiem mirkļiem sportā, pateiksimies par
labiem rezultātiem un ieguldījumu novada sporta tradīciju saglabāšanā.

Pasākumu vadīs Latvijas Televīzijas
sporta žurnālists Reinis Ošenieks, par
muzikālajiem priekšnesumiem rūpēsies
Kristers Hartmanis, Rinis One & Daf,
Kristina Trezuna. Pēc pasākuma balle
kopā ar grupu „No Boundaries”.
Ieeja pasākumā: bez maksas; ballē 5
EUR. Pieteikšanās ballei līdz 10. janvārim
pa tālr.63254003 vai e-pastā: kstc@talsi.lv.

Paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 24. panta otro
daļu pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā
pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jau1. Projekta nepieciešamības
tājumus. Atbilstoši Talsu novada domes pieņemtajiem lēpamatojums
mumiem ir jāprecizē saistošo noteikumu 10. un 12. punkts
un ir nepieciešams veikt atbilstošus grozījumus Talsu novada domes 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2
(protokols Nr. 3, lēmums Nr. 15) „Talsu novada pašvaldības
nolikums”.
Saistošo noteikumu projekts precizē nolikuma 10. punktu
ar biedrībām, kurās pašvaldība ir dalībnieks un precizē nolikuma 12. punktu, jo tiek izbeigta Talsu novada pašvaldī2. Īss projekta satura izklāsts bas konsultatīvās padomes darbam ar riska ģimenēm darbība, un Talsu novada dome ir lēmusi par Sporta komisijas un
Talsu novada pašvaldības Sadarbības grupas bērnu tiesību
aizsardzībā izveidi.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašval- Nav attiecināms.
dības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēNav attiecināms.
mējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par adminisNav attiecināms.
tratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultāNav attiecināms.
cijām ar privātpersonām

Domes priekšsēdētājs E. Zelderis

Domes un komiteju sēdes janvārī
Datums

Sēdes nosaukums

Laiks

2. janvāris

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

10.00

2. janvāris

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

13.00

2. janvāris

Tautsaimniecības komitejas sēde

15.00

4. janvāris

Finanšu komitejas sēde

15.00

11. janvāris

Domes sēde – lielajā zālē

15.00

15. janvāris

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

10.00

15. janvāris

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

13.00

15. janvāris

Tautsaimniecības komitejas sēde

15.00

18. janvāris

Finanšu komitejas sēde

15.00

25. janvāris

Domes sēde – lielajā zālē

15.00

Ikreiz, kad palīdzi, iestājas tavi
Ziemassvētki…
„Kā tad īsti ir ar to Ziemassvētku vecīti – vai viņš patiešām eksistē?” – šis jautājums nodarbina ne tikai Talsu novada
bērnus, bet arī nebēdnīgos Leļļu teātra
žurkulēnus Koko un Riko. Nu, protams,
ka viņš eksistē, un tieši ar Ziemassvētku
vecīti visiem bija iespēja satikties vakara
šovā labdarības akcijas „Brīnumam tici”
noslēgumā.
10. decembrī Talsu novada trūcīgo un
mazturīgo ģimeņu bērniem bija iespēja
būt skatītājiem Ziemassvētku vecīša vakara šovā, kurā kā viesi piedalījās Koko
un Riko. Ai, ai, ai, arī viņiem šogad nedarbu bijis tā pavairāk, tāpēc abi satraukušies, vai nenāksies iztikt bez
dāvanām. Sirsnīgā sarunā ar vecīti, abi
žurkulēni atklāja mīļākās nodarbes un
sapņus, un visi no sirds izsmējās un pavadīja lielisku laiku rotaļās, kurās no
skatītājiem bērni kļuva par aktīviem
dalībniekiem.
Labdarības akcija „Brīnumam tici” jau

vairs nav pārsteigums, bet stabila tradīcija
Talsu novadā. Labas sirds cilvēki ik gadu
dalās ar to, kas viņiem ir, lai sagādātu
trūcīgo un mazturīgo ģimeņu bērniem
neaizmirstamus svētkus.
Talsu novada fonds un Talsu novada
pašvaldība saka paldies visiem, kuri
palīdzēja uzburt bērniem svētku brīnumu
un sagādāt neaizmirstamus svētkus – SIA
„Janvāri”, SIA „Autoseniors”, SIA „Bauart”,
SIA „Pinstrup Latvia”, SIA „Talsu meliorators”, SIA „O. Bāres būvmateriāli”, SIA
„Kolumbīne”, SIA „Apsīte”, ZS „Līvas”, SIA
„Kurzemes sēklas”, Inta Vāne, Zane Rorbaha, Iveta Broža, Kaspars Poriņš, Inese Indriksone, Normunds Tropiņš, Kristīne
Šulce, Renāte Dzalba, Ieva Krēķe, Jekaterina Lakševica, Sanita Liepiņa, Edgars
Zelderis. Pavisam labdarības akcijai
„Brīnumam tici” šogad tika saziedoti
2135 eio.
Sanita Liepiņa,
Talsu novada fonds
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Talsu Novada Ziņas

AKTUĀLI

Par ūdensskaitītāju
rādījumu nodošanu
2018. gadā gadā SIA „Talsu
namsaimnieks” plāno atteikties no ūdensskaitītāju rādījumu reģistrēšanas, pieņemot
zvanus uzņēmuma birojā. Papildu jau esošajām ziņošanas
iespējām turpmāk ūdensskaitītāju rādījumus būs iespējams
nodot un ar uzņēmumu sazināties arī, ievietojot informāciju
pasta kastītēs veikalā „Rimi”,
Dundagas ielā 18, kā arī tirdzniecības centrā „Jāņa centrs”,
Rīgas ielā 8.
Individuālos ūdensskaitītāju
rādījumus var reģistrēt:
1) sūtot pa e-pastu uz adresi:
info@talsunamsaimnieks.lv norādot personīgā rēķina numuru
(četri cipari, kas atrodami rēķina
augšējā labajā stūrī), vai adresi;
2) klientu portālā www.
ipasniekiem.lv;
3) sūtot sms pa tālruni uz numuru 29321945, norādot personīgā konta numuru (četri cipari,
kas atrodami rēķinā), vai adresi;

Domājot par Talsu novada
iedzīvotāju drošību, pašvaldībai nepieciešams izstrādāt precizētu kārtību, kas regulētu to
situāciju risināšanu, kur iesaistīti klaiņojoši, negadījumos
cietuši, slimi vai agresīvi dzīvnieki. Šobrīd situāciju risināšanā iesaistīti dažādi dienesti.

4) izmantojot pasaknīšus, kas
atrodami rēķinos, un iemetot
tos, piemēram, uzņēmuma pasta
kastītē lielveikalā „Jāņa centrs”
vai veikalā „Rimi”.
Izmantojot iepriekš minētās
ūdensskaitītāju rādījumu nodošanas iespējas, tiktu novērsta
kļūdīšanās iespēja rādījumu nodošanā un pieņemšanā gan no
klientu, gan no uzņēmuma darbinieku puses, turklāt klientiem
vairs nebūtu uztraukuma, ka uzņēmuma birojs noteiktajos termiņos ir grūti sazvanāms.

Veselības veicināšanas
pasākumi
Deju nodarbība bērniem un jauniešiem
Talsu Valsts ģimnāzijā
3., 10., 17., 31. janvārī plkst.15.15
Deju nodarbība pieaugušajiem
Valdemārpils bibliotēkas zālē
4., 11., 18., 25. janvārī plkst.18.00

Deju nodarbība bērniem un jauniešiem
Vandzenes tautas namā
8., 15., 22., 29. janvārī 14.30
Veselīgs dzīvesveids – veselīga uztura pagatavošanas
meistarklase
Sabiles kultūras namā
16. janvārī 17.00
Veselīga uztura lekcija pieaugušajiem
Sabiles kultūras namā
16. janvārī 19.00

Pieredzes stāsti par biznesu

		

2018. gada janvāris

Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana un izolācija
Šobrīd klaiņojošo dzīvnieku
izķeršanu un izolāciju organizē
Talsu novada pašvaldības komunālā nodaļa. Pašvaldība ir noslēgusi pakalpojumu līgumus ar
SIA „Janvāri” par klaiņojošu
kaķu un suņu, bezsaimnieku un
savvaļas dzīvnieku izķeršanu,
līķu savākšanu Talsu novada teritorijā un noķerto klaiņojošo
kaķu un suņu īslaicīgu uzturēšanu dzīvnieku patversmē. Veterinārārste Romāra Pabērza veic
dzīvnieku eitanāziju, kastrāciju
un vakcināciju, kā arī citus pakalpojumus bezsaimnieku un
klaiņojošiem dzīvniekiem, savukārt SIA „Reneta” rūpējas par
notriekto un citā veidā bojā gājušo dzīvnieku līķu utilizēšanu.
Primārās informācijas nodošana – pašvaldības policijai
Tā kā risināmas situācijas,
kur iesaistīti dzīvnieki, parādās

neprognozējami un tās izvērtējamas individuāli, tad iedzīvotāji
aicināti primāro informāciju nodot Talsu novada pašvaldības
policijai, zvanot pa dežūrtālruni
26132701. Pašvaldības policija
tālāk veiks saņemtās informācijas koordinēšanu, ievērojot starpinstitucionālās
sadarbības
principus. Tāpat tiek nodrošināta neierobežota pieejamība veterinārārsta sniegtajiem pakalpojumiem un vajadzības gadījumā
arī dzīvnieku patversmei, kā arī
noskaidrota „Latvijas Valsts
ceļu” atbildība dzīvnieku līķu savākšanas gadījumos.
Savvaļas dzīvnieki
Savukārt situācijās, kur iesaistīti savvaļas dzīvnieki, jārīkojas
arī Pārtikas un veterinārā un
Valsts meža dienesta atbildīgajiem – it īpaši, ja ir ievērota cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem vai arī tiem vērojamas
kādas slimības pazīmes.
Bezsaimnieku dzīvnieku klaiņošana
Par bezsaimnieku dzīvnieku
klaiņošanu un iespējamām kaķu
kolonijām jāziņo Talsu novada
pašvaldības komunālajai nodaļai.
Tomēr finansējums, kas atvēlēts
dzīvnieku sterilizācijai un kastrēšanai, ir ierobežots. Turklāt iedzī-

votājiem jāsaprot, ka likums nosaka šo dzīvnieku sterilizāciju vai
kastrēšanu, bet pēc tam tie tiek
nogādāti atpakaļ ierastajā vidē.
Lai izveidotu strukturētu un
saprotamu rīcības plānu situācijām par klaiņojošiem, negadījumos cietušiem, slimiem vai agresīviem dzīvniekiem, diskusijās
jāiesaista pašvaldības izpilddirektors Modris Jaunvalks, Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Normunds Strēlnieks, komunālās
nodaļas vadītājs Arvis Strēlnieks,
pašvaldības policijas priekšnieks
Māris Grīnvalds, SIA „Janvāri”
valdes priekšsēdētāja Ieva Bērziņa, PVD Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs Ivars Koloda un
Valsts meža dienesta Ziemeļkurzemes virsmežniecības medību
inspektors Andrejs Zvirbulis.
Talsu novada pašvaldības
komunālā nodaļa

Jauna uzņemšanas kārta komersantiem
LIAA Talsu biznesa inkubatorā

Deju nodarbība senioriem
Talsu tautas namā
5., 12., 19., 26. janvārī 14.00

18. janvārī 15.00–17.00
LIAA Talsu biznesa inkubators
Talsos, Kalna ielā 4, aicina visus interesentus uz kārtējo
„Lūst vai plīst” pasākumu –
pieredzes stāstu par biznesa
neveiksmēm, mācībstundām
un par to, ka neveiksmes uzņēmējdarbībā – tā ir vērtīga pieredze!
Pieredzē dalīsies Jānis Kļaviņš
–
Rīgas
restorānu
tīklu
Chickenson’s, Fontaine Delisnack
un bāra Nemiers līdzdibinātājs

Klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku
kontrole Talsu novadā

un līdzīpašnieks, biroju telpu
projekta Rīga Powerhouse līdzīpašnieks. Jānis vairāk nekā 10
gadus ir darbojies un darbojas
mediju un mārketinga konsultāciju jomā, strādājot ar tādiem
uzņēmumiem kā DnB Banka,
Latvijas Radio, Forevers, būvniecības nams Kurši, un šobrīd viņš
arī ir LIAA Valmieras biznesa
inkubatora vadītājs.
Pasākums – bez maksas.
Pieteikšanās: ilze.ventina@
liaa.gov.lv vai pa tālr. 62400904.

LIAA Talsu biznesa inkubatorā janvārī plānota jauna
uzņemšanas kārta inkubācijai,
kā arī – ir vienkāršojies granta
finansējuma piešķiršanas process.
Nākamā kārta komersantu
uzņemšanai inkubatorā norisināsies 30. janvārī. Pieteikumi
iesniedzami LIAA Talsu biznesa
inkubatorā klātienē, vai elektroniski parakstīti pa e-pastu:
liaa@liaa.gov.lv līdz 16. janvārim.
Biznesa
inkubatorā
var
iestāties komersanti, kas ir
jaunāki par trīs gadiem, kā arī
fiziskas personas ar biznesa ideju. Fiziskām personām inkubatorā ir paredzēta pirmsinkubācijas programma – konsultācijas,
apmācības, strādāšana koprades
telpā. Sīkāka informācija par
inkubatoros pieejamo atbalstu ir
atrodama www.liaa.gov.lv, sadaļā
„Biznesa ABC” – „Biznesa
inkubatori”.
Granta
pieprasīšanas
un
piešķiršanas process ir tapis
pavisam vienkāršs un ērts
2017. gada novembrī ir stājušās spēkā izmaiņas inkubatoru
programmā, kas skar grantu finansējuma piešķiršanas kārtību
un noteikumus. Jau šobrīd uz
50% līdzfinansējumu dažādiem
pakalpojumiem granta veidā var

pretendēt jebkurš komersants,
kas ir iestājies inkubatorā. Dalībniekam ir jāpamato pakalpojuma
nepieciešamība, jāveic izpēte un
jāpārliecinās, ka viņa izvēlētais
pakalpojuma sniedzējs prasa tirgus cenai atbilstošu cenu par savu
pakalpojumu. Tad jāiesniedz
granta pieteikums inkubatorā,
jāsagaida apstiprinājums, pēc tā
pakalpojums jāiepērk un jāapmaksā. Apmaksas dokuments
jāiesniedz inkubatoram ar lūgumu 50% no tā atlīdzināt.
LIAA biznesa inkubatoriem
jau viens gads
LIAA biznesa inkubators
Talsos darbojas jau vienu pilnu
gadu. Šī gada laikā Talsu biznesa
inkubatorā ir uzņemti 26 dalībnieki, no kuriem 20 – pirmsinkubācijā un seši (komersanti) –
inkubācijā.
Lielākā
daļa
inkubatora dalībnieku ideju
pārstāv pakalpojumu sfēru. No
26 inkubatora dalībniekiem 10
nodarbojas vai plāno nodarboties

					

ar dažāda veida ražošanu, un trīs
dalībnieki pārstāv dzīvesstila
uzņēmumu idejas. Aptaujājot
Talsu biznesa inkubatora dalībniekus, uzzinājām, ka tie programmā novērtē darbošanos
kopienā, dalīšanos pieredzē savā
starpā, mācīšanos un padoma
gūšanu no dažādu jomu ekspertiem.
LIAA Talsu biznesa inkubatora atbalsts ir pieejams Talsu,
Dundagas, Rojas un Mērsraga
novada uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem.
Inkubatora mērķis ir atbalstīt
jaunu,
dzīvotspējīgu
un
konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību, nodrošināt
fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo
vidi, konsultācijām, apmācībām
un pasākumiem par vispārīgiem
uzņēmējdarbības jautājumiem,
mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu.
LIAA Biznesa inkubatori tiek
finansēti
ERAF
projekta
„Reģionālie biznesa inkubatori
un radošo industriju inkubators”
ietvaros.
Dagmāra Dreiškena,
Talsu biznesa inkubatora
vadītāja, 62400904, 28659444,
dagmara.dreiskena@liaa.gov.lv
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Draudzīgākas cenas kinoteātrī
Cenas kinoteātrī „Auseklis” kļuvušas draudzīgākas gan senioriem, gan
ģimenēm ar bērniem. 28. decembra domes sēdē tika apstiprinātas jaunās kinoteātra ieejas biļešu cenas:
Bērnam līdz 12 gadu vecumam: 2,00
EUR; skolēnam un studentam (uzrādot

apliecību): 2,00 EUR; senioram (uzrādot
pensionāra apliecību): 1,50 EUR; pieaugušajam: 3,00 EUR; ģimenei (cilvēku grupa, kurā ietilpst viens vai divi pieaugušie
un viens vai vairāki bērni līdz 12 gadu
vecumam): 1,50 EUR (katram).

Projektu iesniegšana
uzņēmējdarbības atbalstam
Līdz 15. janvārim biedrībā „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” var iesniegt LEADER projektus uzņēmējdarbības
atbalsta
rīcībā
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējuma saņemšanai. Detalizētāka informācija par projekta konkursu

biedrības mājaslapā: www.ziemelkurzeme.lv.
Lai stāsts par veiksmīgi sagatavotu un
īstenotu projektu iedvesmo arī citus Ziemeļkurzemes vietējās rīcības grupas teritorijas iedzīvotājus uzsākt savu uzņēmējdarbību!

Ar 1. janvāri mainīts SEB bankas
filiāles Talsos darba laiks
No 2018. gada 1. janvāra SEB bankas
filiāle Talsos pārgājusi uz klientiem ērtāku darba laiku: turpmāk ceturtdienās
tā strādā ilgāk – no plkst. 8.30 līdz
18.30, bet piektdienās darbu beidz nedaudz agrāk – plkst. 15.00.
Izmaiņas filiāles darba laikā veiktas, lai
tas būtu ērtāks Talsu iedzīvotājiem, kurus
interesē laikietilpīgāki pakalpojumi, kā,
piemēram, konsultācijas par mājokļa ie-

gādi vai auto līzingu. Šīs izmaiņas novērtēs arī strādājošie cilvēki, kas uz Talsu filiāli dodas no tuvējām pilsētām. Filiāles
apmeklējumu turpmāk varēs ieplānot ceturtdienās – bez nepieciešamības meklēt
iespējas to izdarīt savā darba laikā.
SEB bankas filiāle Talsos atrodas Lielajā ielā 17. Pirmdienās, otrdienās un trešdienās filiāle strādā tāpat kā iepriekš – no
plkst. 9.00 līdz 17.00.

Pensionāru kopsapulce 19. janvārī
Pagājis vēl viens gads – dažādu notikumu, jauku brīžu un arī grūtību piepildīts. Prieks par to, ka senioros mājo
entuziasms un griba darboties, ka viņi
vēlas piepildīt dienas ar sev tīkamām un
noderīgām lietām, par to, ka arvien ir
jaunas idejas un ir vēlme tās realizēt,
aktīvi darbojoties, ieinteresējot un līdzi
aizraujot arī citus.
Nākamajā gadā, kad atzīmēsim Latvijas simtgadi, padomāsim, kādu labo darbu varam paveikt katrs, lai gandarījums
būtu gan pašiem, gan arī citiem. Tāpēc
pienācis laiks atkal pulcēties kopā gadskārtējā Talsu pensionāru biedrības kopsapulcē 19. janvārī plkst. 10.00 Talsu
tautas namā, kur gaidīsim visus biedrības seniorus.

Kopsapulcē izanalizēsim paveikto
2017. gadā, katram būs iespēja izteikt idejas un priekšlikumus tālākai darba pilnveidošanai. Veiksim grozījumus statūtos,
pārvēlēsim biedrības valdes sastāvu, pieņemsim rezolūciju, kā arī skatīsimies
koncertu.
Aicinu arī tos novada pensionārus,
kuri vēl nav biedrības biedri, bet vēlas aktīvi darboties kopā ar citiem kādā no 18
interešu klubiem, iestāties Talsu pensionāru biedrībā, kas atrodas Lielajā ielā 27,
Talsos.
Uz tikšanos kopsapulcē!
Arvīds Dailidovičs,
Talsu pensionāru biedrības valdes loceklis

Pieaugušo izglītības centrs piedāvā:
GRĀMATVEDĪBA
Mācību ilgums: 96 stundas, 4 mēneši, 2
darba dienu vakari nedēļā
Maksa: 68 EUR /mēnesī
Tēmas: PVN uzskaites žurnāla aizpildīšana. PVN deklarācijas un pielikuma pie
deklarācijas sastādīšana. Saimnieciskās
darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla sastādīšana. Izdevumu precizēšana un ienākuma no saimnieciskās
darbības aprēķināšana. Ienākuma nodokļa aprēķināšana. Deklarācijas un pielikumu sastādīšana. Krājumi, uzskaite, novērtēšana,
atlikumi.
Ilgtermiņa

ieguldījumu uzskaite. Darba samaksas
dokumenti, reģistri un pārskati. Atvaļinājuma nauda. Slimības nauda. Divkāršā
ieraksta sistēma grāmatvedībā. Grāmatvedības objekti. Grāmatvedības bilance.
Grāmatvedības konti un divkāršais ieraksts. Ieņēmumu un izdevumu uzskaite.
Peļņas un zaudējumu uzskaite. Uzņēmuma gada pārskats. Praktiskais darba uzdevums.

			

Talsu Novada Ziņas

Izstāžu norises janvārī
Talsu novada muzejā
✳✳„Kur tie lieli dūmi kūp”. Deboras La
Grassas (ASV) latviešu tautasdziesmu
iedvesmota mākslas izstāde, rīkota sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā
✳✳„Kalnciema klase. Satikšanās citur”.
Rozentālskolas 1967. gada izlaiduma izstāde
✳✳No 10.01. Ceļojošā izstāde „Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs un viņa
laikmets”. Sagatavojis Latvijas Valsts vēstures arhīvs.
Talsu tautas namā un Radošajā sētā
✳✳1.–19.01. Ventspils fotokluba „Moments” foto izstāde „40 fotomirkļi Pārventā”
✳✳1.–19.01. Daiņa Rozentāla foto izstāde „Kaut kas no pagājušā”
✳✳Ventspils fotokluba „Moments” un
Kurzemes Dzejas dienu dalībnieku dzejas foto izstāde „Ieskaties dzejā”
✳✳No 23.01. Valtera Poļakova fotogrāfiju izstāde „MĒS esam ŠEIT”
Talsu Galvenajā bibliotēkā
✳✳2.–16.01. Rihardam Kalniņam – 90
„Caur manu mūžu”
✳✳2.–17.01. Pie mums viesos aktieris
Uldis Dumpis
✳✳16.–31.01. Mūsu novadnieks, dziedātājs Dzintars Čīča „Likteņlīnijas”
✳✳17.–31.01. Ilzei Kalnārei 100 „Es teikšu tikai patiesību”
✳✳Novadniekam Kārlim Mīlenbaham –
165
Abavas bibliotēkā
✳✳R. Blaumanim – 155
✳✳11.–31.01. „Barikāžu aizstāvju piemiņai”
Balgales bibliotēkā
✳✳Rakstniecei Ilzei Kalnārei – 100
Pastendes bibliotēkā
✳✳Talsu Mākslas skolas audzēkņu darbu
izstāde „Latvijas dievnami”
Pastendes kultūras namā
✳✳Raibo Gaiļa gadu pavadot, kamīnzālē
LMK „Kurši” rokdarbi
✳✳17.–31.01. Var arī tā…Andra Kalniņa
gleznas un zīmējumi
Pļavmuižas saieta namā
✳✳„Sermīte. Pavasaris. 2016”
Sabiles bibliotēkā
✳✳Tamborēti un adīti rokdarbi „Valdziņš pie valdziņa”
✳✳Grāmatu tops 2017
Stendes tautas namā
✳✳Miervaldis
Zibens.Metālkalumi
„Gaisma.Metāls.Mīlestība”
Stendes bibliotēkā
✳✳„Katram savu cimdu pāri!”
✳✳17.–31.01. Rakstniecei Ilzei Kalnārei

– 100
Stendes bibliotēkas bērnu nodaļā
✳✳20. janvāris 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena
Spāres bibliotēkā
✳✳Janvāra jubilāri: R. Blaumanis, A.
Liepa, I. Kalnāre, V. Rūja, M. Zīverts, A.
Artums
✳✳2018. gads – dzeltenā zemes suņa
gads
✳✳No 10.01. Andra un Ulda Spāģu kokgriezumi
Tiņģeres pils izstāžu zālē
✳✳1.–15.01. Arņa Enzeļa fotoizstāde
✳✳15.–30.01. LMK „Tinga” sezonas atskaites izstāde „Dabas motīvi rokdarbos”
Īves bibliotēkā
✳✳2.–15.01. Rūdolfam Blaumanim – 155
✳✳16.–27.01. Anitai Liepai – 90
✳✳27.01–10.02. Ilzei Kalnārei – 100
✳✳Vivanda Volkova fotoizstāde „Zvanu
balsis”
Laidzes bibliotēkā
✳✳Liesmo barikāžu ugunskuri
✳✳Saulgriežus gaidot
✳✳Talsu Mākslas skolas audzēkņu darbu
izstāde
Lībagu bibliotēkā
✳✳R. Blaumanim – 155
✳✳Interesantas idejas ziemas vakariem
Lubes bibliotēkā
✳✳Rokdarbu izstāde „Manis paša radīts”
✳✳Līdz 9.01. Rakstniekam Rūdolfam
Blaumanim – 155
✳✳10.–19.01. Krievu rakstniekam Aleksejam Tolstojam – 135
✳✳20.–31.01. 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīta izstāde
Lubes kultūras nama izstāžu zālē
✳✳01.–15.01. Gunta Kraulere „Piejūra”
✳✳15.–30.01. Gleznu izstāde „Krāsainā
satikšanās”
Īves pagasta bibliotēkā
✳✳Vivantas Volkovas fotoizstāde
Valdemārpils bibliotēkā
✳✳1.–15.01. Rakstniekam Rūdolfam
Blaumanim 155 „Dzīve ir avots, no kura
izverd daudz skaidra prieka”
✳✳16.–31.01. Rakstniecei Ilzei Kalnārei
– 100
✳✳„Ābeces, cik tās ir dažādas”
Valdemārpils izstāžu zālē
✳✳1.–15.01. Gitas Palmas, Marijas Černovas, Marijas Matvējevas, Stefānijas
Kaulačas, Karīnas Tambovskas izstāde
✳✳15.–30.01. Arņa Enzeļa fotoizstāde
Sagatavoja: Sanita Arciševska

Tikšanās ar Uldi Dumpi
Talsu Galvenā bibliotēka aicina lasītājus uz tikšanos ar aktieri Uldi Dumpi 16. janvārī
18.00.
„Notikumi un cilvēki – apcerīgos, jautros un arī skumjos Ulda
dzīves stāstos,” - tā grāmatu
„Zemgalietis” raksturo autore
Līga Blaua.
Grāmata ir dāvana Uldim
Dumpim, sveicot viņu darba un
personiskās dzīves zelta mirkļos
– aktiera 50. sezonā teātrī, saņemot balvu par mūža ieguldījumu
teātra mākslā.

Pieteikšanās kursiem pa tālr. 26518464,
vai e-pastā: inga.sokolova@talsi.lv
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Sporta norises janvārī
Kad? Cikos?

Pasākuma nosaukums
TALSOS

Norises vieta

03.01.

10.00

Mini kauss basketbolā U10, U11

Talsu sporta nams

04.01.

10.00

Mini kauss basketbolā U10, U11

Talsu sporta nams

06.01.

10.00

Telpu futbols sievietēm B divīzija

Talsu sporta halle

06.01.

18.00

Elvi florbola virslīga Talsu NSS/Krauzers – Kurši Talsu Valsts ģimnāzija

11.01.

17.30

Florbols Talsu NSS U16

12.01.

19.00

Talsu novada Sporta laureāts

Talsu sporta halle

13.01.

10.00

Jura Dembovska piemiņas balvas izcīņas 4.
posms galda tenisā

Talsu sporta nams

13.01.

10.00

Talsu novada kausa izcīņas dambretē 5. posms

Talsu sporta nams

18.01.

17.30

Florbols Talsu NSS U13, U14

19.01.

10.00

Talsu NSS sacensības vieglatlētikā U16

20.01.

9.00

Talsu Valsts ģimnāzija

Talsu Valsts ģimnāzija
Talsu sporta halle

Talsu kauss volejbolā
Talsu sporta halle
Talsu novada čempionāts galda tenisā veterā20.01. 10.00
Talsu sporta nams
niem
Latvijas čempionāts telpu futbolā 1. līga Talsi/
20.01. 14.00
Talsu sporta halle
FK Laidze – RSU/Dobele
21.01. 10.00 Talsu NSS futbols U14
Talsu sporta halle
21.01. 18.00 Talsu NSS florbols
Talsu Valsts ģimnāzija
23.01. 17.30 Talsu NSS florbols U13
Talsu Valsts ģimnāzija
27.01. 18.00 Aerobikas festivāls
Talsu sporta nams
27.01. 10.00 Talsu novada meistarsacīkstes angļu dambretē
Talsu sporta nams
27.01. 10.00 Latvijas čempionāts futbolā U14M, U12M
Talsu sporta halle
Volejbols. Nacionālā līga 2. divīzija SK Talsi –
28.01. 14.00
Talsu sporta nams
Madona
Talsu novada čempionāts telpu futbolā pēc atsevišķa kalendāra
Talsu novada čempionāts basketbolā pēc atsevišķa kalendāra
LAUCIENES PAGASTĀ
3+1 volejbols 8. posms „Laucienes kauss
04.01. 18.30
2017/2018”
05.01. 19.00 Zolītes 7. posms „Laucienes kauss 2017/2018”
Laucienes sporta
3+1 volejbols 9. posms „Laucienes kauss
18.01. 18.30
centrs
2017/2018”
27.01. 10.00 „Laucienes kauss novusā 2017/2018”
29.01. 19.00 Zolītes 8. posms „Laucienes kauss 2017/2018”
SABILES SPORTA CENTRĀ
02.01. 17.30 Sabiles kausa galda tenisā 1. posms
04.01. 17.30 Sabiles kausa novusā 1. posms
06.01.

11.00

Sabiles kausa telpu futbolā (2005. g. dz.) 4. posms

09.01.
11.01.
12.01.

17.30
17.30
18.00

Sabiles kausa galda tenisā 2. posms
Sabiles kausa novusā 2. posms
Sabiles kausa volejbolā 1. posms

13.01.

11.00

Sabiles kausa telpu futbolā (2009. g. dz.) 4. posms

16.01.

17.30

Sabiles kausa galda tenisā 3. posms

18.01.

17.30

Sabiles kausa novusā 3. posms

20.01.

11.00

Sabiles kausa spēka trīscīņā 1. posms

23.01.

17.30

Sabiles kausa galda tenisā 4. posms

25.01.

17.30

Sabiles kausa novusā 4. posms

26.01.

18.00

Sabiles kausa volejbolā 2. posms

30.01.

17.30

07.01.
22.01.

9.00
9.00

20.01.

17.00

19.01.

15.00

19.01.

19.01.

05.01.
12.01.
19.01.

19.00
19.00
19.00

05.01.
26.01.

20.00
20.00

26.01.

19.00

27.01.

10.00

20.01.

13.00

04.01.
05.01.

10.00
12.00

DER ZINĀT

DZĪVESZIŅAS
Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2017. gada 27. novembra līdz
2018. gada 2. janvārim

•••

Reģistrēti jaundzimušie

Aleksa Ansberga
Emīls Balandis-Balodis
Valdis Voldemārs
Dambergs
Edgars Dvoreckis
Braiens Nikolass Egle
Deivids Grīslis
Jānis Iļjins

•••

Kims Indriksons
Diāna Jaudzema
Patriks Klismets
Krišjānis Koptjugs
Svens Kristofers
Langzams
Ketija Ieva Lase
Gustavs Legzdiņš

Edvards Mellenbergs
Henrijs Niedra
Jēkabs Oskerko
Enriko Adrians Rūmnieks
Elza Zaka
Vanesa Zērande
Dominiks Žerba

Laulību noslēguši

Sandis Gotfrīds un Sanita Krakupe
Mārtiņš Jirgensons un Solvita Zēle
Sandijs Krēķis un Eva Anstrauta
Anrī Ozolpupa un Laima Raspopova

•••

•••

Andis Reinsons un Marika Plikšķe
Aivars Rozenbergs un Solveiga Pizāne
Māris Skrējāns un Maija Tomkalne
Aleksandrs Sokolovičs un Judīte Sokoloviča

Reģistrēti mirušie
(atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai)

Talsi
Marta Švīgere (1933)
Arnolds Freidenfelds (1953)
Ilga Zelma Vilkriste (1933)
Valentīna Grecka (1928)
Viesturs Bērtulsons (1928)
Ausma Čeičiniece (1939)
Feliks Zapackis (1930)
Oskars Kleins (1977)
Māris Treijs (1965)
Agnis Liepiņš (1966)
Edmunds Kārlis
Grāmatnieks (1933)
Alma Dumbrovica (1926)
Raivis Lūžnieks (1974)
Lilija Mālmeistere (1933)
Sabile
Guntars Komļevs (1963)
Valdemārpils
Aldis Freijs (1954)
Mārtiņš Millers (1952)
Gunta Bernšteina (1956)

Valdis Roze (1950)
Abavas pagasts
Uldis Skadiņš (1943)
Ārlavas pagasts
Veronika Dūcmane (1932)
Krišjānis Lejnieks (1926)
Ilmars Gierts (1944)
Ģibuļu pagasts
Oskars Rudzītis (1963)
Jānis Reinbergs (1955)
Milda Girtebāne (1927)
Īves pagasts
Skaidrīte Seržante (1954)
Balgales pagasts
Anna Murāne (1928)
Ķūļciema pagasts
Ilga Rulle (1958)
Laidzes pagasts
Aivars Lidemanis (1959)
Juris Gredzens (1939)
Laucienes pagasts
Aija Moščira (1947)

Lībagu pagasts
Juris Grauze (1958)
Feja Znotiņa (1935)
Lubes pagasts
Mihails Lutčins (1944)
Valdgales pagasts
Arnis Vanags (1962)
Haralds Leons Kālbergs
(1928)
Milvards Sekstiņš (1951)
Vandzenes pagasts
Ausma Bieziņa (1927)
Māra Ozola (1942)
Rīga
Līvija Freija (1935)
Dundagas novads
Alfreds Upesjozups (1936)
Mērsraga novads
Viesturs Vinklers (1951)
Māris Briedis (1974)

Sabiles sporta centrā

Kinoteātrī „Auseklis”

Sabiles kausa galda tenisā 5. posms
ĢIBUĻU PAGASTĀ
Ģibuļu pagasta kausa izcīņas zolītes spēlē 8. posms
Pastendes sporta
Ģibuļu pagasta kausa izcīņas zolītes spēlē 9. posms centrs „Akmeņkaļi”
VALDEMĀRPILS PILSĒTĀ UN ĀRLAVAS PAGASTĀ
Valdemārpils kausa izcīņa spēka trīscīņā
Valdemārpils SBLPC
VALDGALES PAGASTĀ
Tautas bumbas turnīrs skolēniem
Valdgales SUIC
ĶŪĻCIEMĀ
Zolītes spēles ziemas posms
Ķūļciema BLPC
LAIDZĒ
Novusa turnīra 5. posms
Laidzes BLPC
Zolītes turnīra 5. posms
Laidzes BLPC
Galda tenisa turnīra 5. posms
Laidzes BLPC
PĻAVMUIŽĀ
Pļavmuižas kausa 2018 galda tenisā 4. posms
Pļavmuižas saieta
nams
Pļavmuižas kausa 2018 galda tenisā 5. posms
VIRBU PAGASTĀ
Virbu pagasta sacensības novusā
Virbu pamatskola
Virbu pamatskolas
Volejbola/basketbola sacensības
sporta zāle
LUBES PAGASTĀ
Šautriņu mešanas, galda tenisa, novusa 1. posms Lubes kultūras nams
STENDĒ
Stendes SC turnīrs telpu futbolā
Stendes sporta centrs
Stendes SC turnīrs mini florbolā 3:3
Stendes sporta centrs

10., 11. janvārī 18.00
,,MEKLĒJOT TISĒ”
Dzintras Gekas dokumentālā filma.
Filmas galvenais varonis – kino operators Eduards Tisē – un viņa uzņemtās
filmas pieder pasaules kino klasikai. Režisore filmu par Eduardu Tisē sāka veidot pirms 20 gadiem. Kad dažādu iemeslu dēļ darbs aprāvās, E. Tisē pie
režisores ieradās sapnī un aicināja doties līdz, tomēr viņa sievas Biankas pretestības dēļ stāsts netapa. Atsākot darbu
pie filmas, režisore nepārstāja ticēt, ka
E. Tisē motocikls joprojām darbojas un
Meistars viņu gaida.
12., 13., 14., 17., 18. un
21., 24., 25. janvārī 16.00; 18.00
,,LEDUS KARALIENE 3 – UGUNS
UN LEDUS”
Animācijas filma.
Pēc varonīgajām uzvarām pār Sniega
karalieni un Sniega karali Gerdu urda
nemiers. Viņa sapņo atrast savus vecākus, kurus reiz Ziemeļu vējš viņai atņē-

ma. Tā nu Gerda un viņas uzticamie
draugi nolemj doties riskantā, bet piedzīvojumu un jaunu izaicinājumu bagātā ceļojumā. Viņi atklāj senu un maģisku troļļu artefaktu – uguns un ledus
akmeni. Taču no tā brīža nekas neiet tā,
kā plānots.
26., 27., 28., 31. janvārī un 1. februārī
16.00; 18.00
,,VĒSTURE AIZ KADRA”
Pirmo reizi kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas kino dokumentālisti, kas iemūžināja janvāra barikādes, Tautas manifestāciju
Mežaparkā,
Augstākās
Padomes balsojumu 1990. gada 4. maijā,
sarkanbaltsarkanā karoga uzvilkšanu Sv.
Gara tornī, augusta puču un citus Trešās
Atmodas notikumus, stāsta, kā tapa labi
pazīstamie kino materiāli, kas kļuvuši
par neatņemamu Latvijas vēstures daļu.
Mēs ieraudzīsim bieži vien anonīmo dokumentālā kino veidotāju sejas un uzzināsim, ko viņi pieredzēja un izjuta, atrodoties Atmodas epicentrā.

Sagatavoja: Kārlis Pētersons
2018. gada janvāris
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Kultūras norises janvārī
Kad? Cikos?

Kas?

TALSOS
Deboras La Grassas (ASV) latviešu tautasdziesmu
iedvesmotas mākslas izstādes „Kur tie lieli dūmi
11.01. 16.00
kūp” atklāšana. Piedalās līdzautors – folklorists
Guntis Pakalns
Ceļojošās izstādes „Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs un viņa laikmets” atklāšana. Tikšanās
12.01. 16.00
ar Latvijas Valsts vēstures arhīva speciālisti Mārīti
Jakovļevu
Tikšanās ar aktieri Uldi Dumpi „Šarmantais zem16.01. 18.00
galietis”
Ciemos pie Vinnija Pūka – pirmsskolas vecuma
16.01. 10.00
bērniem
17.01. 18.00 „Sveiciens Talsiem Vārda dienā”
18.01. 10.00 Lasīšanas programmas „Grāmatu starts” 1. nodarbība
Izrāžu apvienības „Panna” Stand up komēdija
18.01. 19.00
„Mačo”. Ieeja: 8;10;12;15 EUR
19.01. 10.00 Talsiem 787. vārda diena! Ciemos nāk PII „Zvaniņš
Grupas „Klaidonis” koncerts „Ar smaidu saulrie19.01. 19.00
tā”. Ieeja: 7; 10; 12; 15 EUR
Radošā darbnīca. Māksliniece Līga Mickēviča
23.01. 18.00
„Dziju mandalu gatavošana”. Ieeja: 3 EUR
Autorvakars „Ar fotoparātu pa dzīvi” – tikšanās ar
23.01. 19.00
fotogrāfi Diānu Alksni. Ieeja: bez maksas
Ziemas diena ģimenēm. Liepājas ceļojošā leļļu
27.01. 12.00 teātra „Maska” izrāde un rotaļas ar pasaku tēliem
„Ziemas prieki”. Ieeja: bez maksas
Mazulis bibliotēkā: informatīva stunda pirmssko27.01. 12.00
las vecuma bērniem kopā ar vecākiem
Tikšanās ar izstādes „Kalnciema klase. Satikšanās
27.01. 14.00 citur” autoriem – Rozentālskolas 1967. gada izlaiduma audzēkņiem
Autorvakars „Ar fotoparātu pa dzīvi” – tikšanās ar
30.01. 19.00
fotogrāfu Juri Zandersonu. Ieeja: bez maksas
LAUCIENES PAGASTĀ
1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīts
19.01. 19.00
pasākums
„Mandalu dejas”. Dalības maksa: 10 EUR. Pieteik28.01. 10.00
šanās pa tālr. 28683771
LAIDZES PAGASTĀ
Katru nedēļu 16.00 „Skaļās lasīšanas maratons 2018”
LĪBAGU PAGASTĀ
Grāmatu draugu tikšanās R. Blaumanim – 155
10.01. 9.00
„Kas pateikt var, ko par laimi sauc?”
Barikāžu aizstāvju atceres pasākums „Mūsu siržu
17.01. 14.00
ugunskurs”
Barikāžu aizstāvju atceres pasākums Lībagu sā19.01. 13.30
kumskolas skolēniem
ĢIBUĻU PAGASTĀ
04.01. 14.00 „Uzlabo dzīves kvalitāti ar alveju”
Sarīkojums senioriem „Ceļa vārdi gadam”,
11.01. 12.00
viesojas Elīna Lāce un Andis Ķīvičs
Tikšanās ar Andri Kalniņu krāsās, mūzikā un dze17.01. 16.00
jā izstādes „Var arī tā…” atklāšanā
18.01. 10.00 Lasāmdiena 2. klasei. „Vecā labā ziema”
Tikšanās ar Lidiju Lasmani-Doroņinu 1991. gada
19.01. 13.00
barikāžu aizstāvjus atceroties, īsfilma „Lidija”
20.01. 18.00 Talsu deju apriņķa sadancis „Es mīlu deju”
31.01. 10.00 Pasaku rīts PII „Ķipars” vecākai grupai
SABILĒ
„Ceļā uz grāmatu”, tikšanās ar Sabiles vēstures pēt12.01. 13.00
niekiem
19.01. 13.30 Barikāžu atceres pasākums
STENDĒ
Muzikāla izrāde „Neizdevušies Ziemassvētki”,
07.01. 14.00
režisore Katrīna Pauliņa. Ieeja: 1 EUR
Bibliotēkas pēcpusdiena 1. klasei „Nāc iepazīt bib12.01. 12.30
liotēku un izvēlies grāmatu!”
19.01. 14.00 „Barikāžu ugunskurs”
Dāmu klubiņa tikšanās „Neklātienes ceļojums pa
24.01. 17.00
Apvienotajiem Arābu Emirātiem”
Draudzības koncerts „Vēji dziesmas atpūtuši mūsu
mājas pagalmā”. Koncertā piedalās sieviešu kori
27.01. 17.00
„Balgale”, „Vaiva”, Ventspils un Ķekavas vīru kori,
ansambļi „Gaisma” un „Stende”. Ieeja: 2 EUR
ĪVES PAGASTĀ
Lasītāju klubā saruna par Andreja Upīša dzīvi un
26.01. 14.00
daiļradi
VALDGALES PAGASTĀ
12.01. 17.00 Rokdarbnieču kopas vārda došanas svētki
Barikāžu atceres pasākums „Sadegsim atmiņu
20.01. 18.00
ugunskuru”
24.01. 16.00 Senioru pasākums „Zvaigžņu karnevāls”
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Kur?
08.01. 14.30
Talsu novada muzejā

10.01. 13.00
13.01. 13.00

Talsu novada muzejā

19.01. 18.00

VANDZENES PAGASTĀ
Veselības veicināšanas projekta ietvaros deju nodarbība bērniem un jauniešiem ar Ingu Stauģi
Saruna par tautas lietišķo mākslu ar Valdu Dedzi.
Darbu izstāde
Senioru interešu kluba „Kameja” divu gadu jubilejas sarīkojums. Muzicēs Tonija. Ieeja ar ielūgumiem
Filma „Tēvu barikādes”, režisors Zigurds Vidiņš

Vandzenes tautas
namā

Vandzenes tautas
namā

03.02. 19.00 Kaimiņu pagastu SADANCIS

Talsu Galvenajā
bibliotēkā

Sagatavoja: Sanita Arciševska

Talsu bērnu bibliotēkā
Talsu pilsētā
Talsu bērnu bibliotēkā
Talsu tautas namā
Talsu bērnu bibliotēkā
Talsu tautas namā
Talsu tautas namā
Radošās sētas
fotodarbnīcā
Radošajā sētā
Talsu bērnu
bibliotēkā
Talsu novada muzejā
Radošās sētas
fotodarbnīcā
Pļavmuižas
saieta namā
Laucienes BLPC
Laidzes bibliotēkā
Lībagu skolā
Lībagu tautas namā
Lībagu BLPC
Spāres bibliotēkā
Pastendes kultūras
namā
Pastendes bibliotēkā
Pastendes kultūras
namā
Pastendes bibliotēkā
Sabiles kultūras
namā

Stendes tautas namā
Stendes bibliotēkas
bērnu nodaļā
Pie Stendes estrādes
Stendes bibliotēkā
Stendes tautas namā

Īves bibliotēkā

Valdgales tautas
namā
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