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Pašvaldības 2018. gada budžets – Latvijas simtgades zīmē
Talsu novada domes 11. janvāra
sēdē ar deputātu balsojumu apstiprināts šā gada pašvaldības budžets. Pamatbudžets veidots sabalansēts 31 368 155 eiro apmērā, bet
speciālais budžets – 1 698 012 eiro.
Līdzās pamatfunkciju nodrošināšanai finansējums atvēlēts arī ilgtermiņa ieceru virzībai, kā arī šā
gada lielākajam notikumam – Latvijas Republikas proklamēšanas
100. gadadienas svinībām.
Budžeta tapšana – savlaicīga,
pieejama, caurskatāma
Sastādot 2018. gada budžetu, visiem pašvaldības iestāžu vadītājiem
tika nodrošināta pieeja, lai jau no septembra sekotu līdzi plānošanas procesam. Gatavojot budžeta projektu, uz
sarunām tika aicināti iestāžu un struktūrvienību vadītāji, kā arī citas ieinteresētās puses. Izmaiņas ieviestas arī
veidā, kādā tiek piešķirts finansējums
prioritāro darbu veikšanai pilsētu un
pagastu pārvaldēs. Šogad līdzekļi netika sadalīti, vadoties tikai pēc iedzīvotāju skaita, bet pārvalžu vadītājiem
tika dota iespēja prioritārā secībā iesniegt vajadzību sarakstu, kā arī tāmes, kas nepieciešamās izmaksas pamato. Šāda plānošanas principa
mērķis – iegūt kvalitatīvu, savlaicīgu,
pēc vienotiem principiem veidotu budžeta projektu. Šobrīd izvērtēts budžeta tapšanas process un gūti secinājumi, kā turpināt to pilnveidot,
sastādot 2019. gada budžetu.
Kā ierasts, lielāko budžeta ieņēmumu daļu veido iedzīvotāju ienākuma
nodoklis (IIN). Šogad plānots iekasēt
15 048 405 eiro, kas ir par aptuveni
354 tūkstošiem eiro vairāk nekā pērn.
Vadoties pēc makroekonomisko rādītāju prognozēm, IIN aprēķins tiek
veikts valstiskā līmenī, un šo būtisko
ieņēmumu daļu garantē valsts. Nodokļa īpatsvars budžeta kopējos ieņēmumos bez valsts mērķdotācijas ir
57%. Kā vairumā pašvaldību ārpus
Pierīgas palielinājies arī pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda dotāciju
apmērs, šogad sasniedzot 5 057 472
eiro, kas galvenokārt skaidrojams ar
iedzīvotāju skaita samazinājumu.
Pārējie ieņēmumu avoti ir nekustamā
īpašuma nodokļa un azartspēļu
nodokļa maksājumi,
kā arī
nenodokļu ieņēmumi: naudas sodi
par administratīviem pārkāpumiem,
ieņēmumi no citām pašvaldībām, tostarp par izglītības un sociālo pakalpojumu sniegšanu citos novados
deklarētām personām, ieņēmumi no

maksas pakalpojumu sniegšanas un
ieņēmumi no valsts budžeta – galvenokārt izglītības funkciju īstenošanai.
Budžeta izlietojums – simtgadei
un ilgtermiņa attīstībai
Arī šogad lielākā daļa budžeta izdevumu novirzīta izglītības vajadzībām, kopā ar valsts mērķdotācijām
sastādot 12 605 504 eiro jeb 40,19%.
Šogad izglītībai atvēlēts salīdzinoši
vairāk līdzekļu, ko lielā mērā noteicis
minimālās algas pieaugums valstī.
Līdzekļi tiks novirzīti gan izglītības
iestāžu darbinieku atalgojumam, gan
infrastruktūras pilnveidošanai. Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu mēnešalgas jau šobrīd palielinātas līdz 680
eiro, kaut arī Ministru kabineta noteikumi to pieprasa darīt vien nākamajā
mācību gadā. Papildu līdzekļi rasti, lai
bērnudārzi Sabilē, Stendē, Valdemārpilī un Vandzenē būtu atvērti visu gadu –
līdz šim vasaras sezonā vienu mēnesi
nebija iespējas apmeklēt pirmsskolas
izglītības iestādi.
11,33% izdevumu jeb 3 554 326
eiro atvēlēti sociālajai aizsardzībai.
Palielināts pabalstu apmērs, tostarp
represētām personām un novadā dzimušajiem mazuļiem, kā arī piešķirti
papildu līdzekļi sociālo pakalpojumu
sniegšanai. Paceļot ienākumu „griestus”, mainīti nosacījumi maznodrošinātas personas statusa iegūšanai, lai
šāda iespēja būtu plašākam iedzīvotāju lokam. Būtiskas izdevumu daļas
novirzītas arī vides un komunālajiem
izdevumiem (17,15%), kā arī atpūtai,
kultūrai un sportam (12,48%).
Iespaidu uz budžeta izdevumiem
šogad atstāj arī valstī īstenotā nodokļu
reforma – palielinoties minimālajai algai, pieaug darbinieku atalgojumam
atvēlētie līdzekļi. Papildu minimālās
algas kāpumam, pašvaldība lēmusi palielināt algas arī tiem darbiniekiem,
kuru atalgojums līdz šim bija vien nedaudz lielāks par minimālo darba samaksu. Izmaiņas galvenokārt skar izglītības un kultūras iestāžu darbiniekus,
savukārt izpildvaras izdevumi (centrālā administrācija, pilsētu un pagastu
pārvaldes) ir nemainīgi zemi, šogad to
īpatsvars budžetā – 8 %.
Plānojot budžetu, īpaša uzmanība pievērsta Latvijas Republikas
simtgadei veltītajiem pasākumiem,
iezīmējot finansējumu gan 18. novembra svinībām, gan arī amatiermākslas kolektīvu dalībai XXVI
Vispārējos latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētkos.
Turpinājums 2. lpp.

RUNĀ PAŠVALDĪBA								 		

Šogad pārbūvēs
Vandzenes PII „Zīlīte”
25. janvāra domes sēdē deputāti ar vienbalsīgu lēmumu
atbalstīja investīciju projekta
„Vandzenes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte”
energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve” īstenošanu
un apstiprināja provizorisko
laika grafiku. Šobrīd turpinās
dokumentācijas sagatavošana,
lai jau maija beigās varētu uzsākt būvdarbus.
Bērnudārza ēkas fasāde ir novecojusi, arī iekšējais ūdens un
kanalizācijas tīkls un elektroapgādes sistēma ir sliktā stāvoklī.
Projekta ietvaros paredzēts atjaunot fasādi, tādējādi uzlabojot
ēkas siltuma caurlaidību, veikt
iekštelpu remontu, atjaunot
elektroinstalācijas, ventilācijas
sistēmu, ūdens un
kanalizācijas tīklu
un apkures sistēmu.
Tiks uzstādīts jauns
apkures katls un izveidots pieslēgums,
kā arī izbūvēta drošības sistēma. Papildus plānots pārbūvēt virtuves telpas

un uzstādīt jaunu aprīkojumu.
Būvdarbu rezultātā ne vien samazināsies enerģijas patēriņš,
bet arī ievērojami uzlabosies
ēkas ārējais vizuālais tēls, un mācību vide kļūs bērniem un pedagogiem tīkamāka.
Projekta īstenošanai paredzēts ņemt aizdevumu Valsts
kasē. Balstoties uz šobrīd sagatavoto tehnisko dokumentāciju,
būvdarbu kopējās izmaksas tiek
prognozētas ap 400 000 eiro apmērā. Precīza summa būs zināma, noslēdzoties iepirkumam.
Savukārt domes sēdē apstiprinātais laika grafiks paredz, ka būvdarbi notiks no šā gada maija
līdz septembra beigām.
Anna Ķīviča

Turpinās ziedojumu
vākšana vides mākslas
objektam Talsos
Atzīmējot Latvijas valsts
simtgadi, tēlnieks Ojārs Arvīds
Feldbergs iecerējis Talsos uzstādīt vides mākslas objektu
„Latvijas saule”. Lai iecere īstenotos, tai nepieciešams arī sabiedrības atbalsts. Pateicamies
par pirmajiem ziedojumiem,
kas ļāvuši pietuvoties kopīgajam mērķim!
Tēlnieks O. A. Feldbergs objekta idejas koncepciju un sākotnējo
ģipša modeli iegulda projektā bez
maksas kā dāvinājumu Talsu pilsētai Latvijas simtgadē, savukārt
Valsts kultūrkapitāla fonds projekta realizācijai ir piešķīris 8000 eiro.
Jāpiemin, ka Feldberga kunga veidotie mākslas darbi atrodas
daudzviet pasaulē un Latvijā, un ir
atzinīgi novērtēti.
Sadarbībā ar Talsu novada
fondu, arī iedzīvotāji un uzņēmēji ir aicināti iesaistīties un
būt piederīgi projekta tapšanā.
Ikviens, kurš vēlas palīdzēt radīt oriģinālu un nozīmīgu
mākslas objektu Talsos, aicināts
atbalstīt ar ziedojumu. Šobrīd
mākslas objektam jau savākta
daļa ziedojumu, par ko Talsu
novada pašvaldība izsaka pateicību ikvienam atbalstītājam,
tomēr, lai iecere tiktu īstenota
līdz galam, vēl nepieciešami fi-

nansiāli līdzekļi.
Mākslas objektā atveidota
saule, kas uz saviem stariem tur
Latviju, un staru gali veido lokveida formu, kas simbolizē gaismu. Mākslas objektu paredzēts
atliet bronzā, kas tiks pulēta.
Saule tiks novietota uz cilindriskas formas granīta postamenta,
un tā forma ļaus cilvēkiem nostāties zem saules un tādējādi
simboliski savienoties ar sauli
un Latviju. Vides objekta kopējais augstums būs nepilni trīs
metri. Šobrīd plānots, ka
O. A. Feldberga veidotais mākslas objekts atradīsies pie Talsu
ezera.
Ikviens aicināts piedalīties ar
savu ziedojumu un dot ieguldījumu Latvijas simtgadē, atstājot
paliekošu vērtību Talsiem.
Nodibinājums
„Talsu novada fonds”
Reģ.nr. 50008073841
AS SEB banka
Bankas konts
LV87UNLA0050017096893
Maksājuma mērķis:
„Ziedojums mākslas objektam
„Latvijas saule””
Marta Rake-Lasmane

			

Talsu Novada Ziņas

Aicinām pārslēgt līgumus par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Jau esam informējuši, ka no
šā gada 28. marta sadzīves atkritumu apsaimniekošana Talsu
novadā tiks uzticēta SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība (AAS) „Piejūra””. Patlaban
turpinās līgumu slēgšana ar jauno apsaimniekotāju. Janvāra
beigās šāda iespēja bija visās pilsētu un pagastu pārvaldēs ārpus
novada centra, bet šomēnes ikviens novada iedzīvotājs var doties uz SIA „AAS „Piejūra”” biroju Talsos, A. Lerha-Puškaiša
ielā 6, 1. stāvā.
Lai noslēgtu līgumu, nekustamā īpašuma īpašniekiem un
namu apsaimniekotājiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Ja nav izmantota iespēja
līgumu noslēgt norādītajā laikā
savā pilsētā vai pagastā, tas izdarāms Talsos. Jautājumu un sarežģījumu gadījumā var vērsties
pie SIA „AAS „Piejūra””
pārstāvjiem, zvanot pa tālruni
uz numuru 63123306 vai rakstot pa e-pastu uz adresi info@
piejuraatkritumi.lv. Birojā klātienē var vērsties katru darbadienu no 9.00 līdz 17.00.
Mainoties pakalpojuma sniedzējam, izmaiņas gaidāmas arī
sadzīves atkritumu apsaimnieko-

šanas tarifā. Sākot no 28. marta,
tas palielināsies no esošajiem 9,21
eiro par kubikmetru uz 9,78 eiro
par kubikmetru, kas skaidrojams
ar dabas resursu nodokļa kāpumu. Tā kā SIA „AAS „Piejūra””
radusi iespēju poligonā pārstrādāt vairāk atkritumu, tādējādi samazinot apglabājamo atkritumu
daudzumu, dabas resursu nodoklim mūsu novadā piemērots koeficients 0,65, un tarifa izmaiņas ir

minimālas. Pašvaldībā apstiprina
tikai tarifa daļu, kas attiecināma
uz sadzīves atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu. 11. janvāra domes
sēdē deputāti lēma šo maksu noteikt 1,70 eiro apmērā par kubikmetru. Līdz ar to kopējais sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
tarifa apmērs ir 9,78 eiro par kubikmetru.
Anna Ķīviča

Būsim saprātīgi, pirms kāpsim uz ledus!
Janvārī un februārī gaisa
temperatūra ir svārstīga un
meteoroloģiskie apstākļi – dažādi, kas ledus kārtu uz ūdens
tilpēm veido nevienmērīgu.
Talsu novada pašvaldības policija aicina iedzīvotājus būt saprātīgiem un izvērtēt, pirms
kāpt uz ledus.
Aicinām vecākus un skolotājus ar bērniem un pusaudžiem
pārrunāt, cik bīstamas ir rotaļas

uz ledus un cik bēdīgas sekas
var būt šādai pārdrošībai.
Uzraugiet bērnus un atturiet
viņus no izklaidēm uz ledus!
Atrodoties uz ledus, katrs
pats atbild par savu drošību, bet,
izvērtējot apstākļus, pašvaldības
policijai ir tiesības aizliegt atrasties uz ledus.
Pašvaldības policija šajā laikā
pievērš pastiprinātu uzmanību
ūdenstilpēm novada administra-

tīvajā teritorijā. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa normām, par prasības
neievērošanu tiek izteikts brīdinājums vai piemērots naudas
sods līdz 70 eiro. Savukārt personām, kas uz ledus atrodas alkohola reibumā, narkotisko vai citu
apreibinošo vielu ietekmē, tiek
piemērots naudas sods no 15 līdz
100 eiro apmērā.
Pašvaldības policija

Pašvaldības 2018. gada budžets –
Latvijas simtgades zīmē
Turpinājums no 1. lpp.
Pēdējam mērķim kopumā
atvēlēti 242 958 eiro, tostarp
100 295 eiro paredzēti dziedātāju
un dejotāju tērpu iegādei, lai
mūsu novads būtu godam pārstāvēts Latvijai tik nozīmīgajā notikumā. Par godu valsts simtgadei
Talsos taps tēlnieka Ojāra Arvīda
Feldberga veidotais vides mākslas
objekts „Latvijas saule”, kam pašvaldība paredzējusi 50 000 eiro
lielu līdzfinansējumu, kā arī tiks
sakārtota teritorija pieminekļa
„Koklētājs” tuvumā.
Līdztekus iezīmēti līdzekļi arī

Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums „Talsu Novada Ziņas” Nr. 2 (157)
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

vairāku ilgtermiņa attīstības ieceru
virzībai. Dažādu būvprojektu izstrādei un īstenošanai paredzēti
641 083,00 eiro. No tiem 70 000
eiro novirzīti būvprojektu izstrādei sporta infrastruktūras attīstībai
Talsos. Daļa summas tiks ieguldīta, lai spertu pirmo nozīmīgo soli
ceļā uz jaunu hokeja halli un peldbaseinu – projekta meta
izstrādi. Savukārt 103 892,32 eiro
no būvprojektiem paredzētās
summas atvēlēti Talsu deviņu pakalnu koncepcijas īstenošanai un
pilsētvides dzīvināšanas pasākumiem. Papildus, lai iegūtu ilgtspējīgu attīstības redzējumu par Talsu

vecpilsētu, 37 000 eiro paredzēti
deviņu pakalnu koncepcijas pilnveidei – fundamentālam pētījumam par Talsu pilsētas kultūrvēsturisko
mantojumu
un
nozīmīgākajām vērtībām. Izpētes
rezultāti būs nozīmīgs resurss, izstrādājot plānošanas dokumentus
un normatīvus, kā arī nosakot
prioritātes un plānojot finansējumu, lai šogad paveiktais dotu pienesumu novadam ilgtermiņā.
Ar detalizētāku informāciju
par pašvaldības šī gada budžetu
var iepazīties www.talsi.lv sadaļā
Pašvaldība/ Budžets.
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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Ēnu diena Talsu novada
pašvaldībā
14. februārī Latvijā norisināsies ikgadējā karjeras izglītības programma
Ēnu diena.
Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties
profesiju un atbilstoši sagatavotu darba
tirgum.
Arī šogad aicinām skolēnus iesaistīties
un pieteikties dalībai Ēnu dienā Talsu novada pašvaldībā. Pašvaldībā būs iespēja
ēnot Talsu novada domes priekšsēdētāju,
vietniekus, pašvaldības izpilddirektoru,
dažādu jomu speciālistus un nodaļu vadītājus.
Pieteikties un ar vakancēm iepazīties
iespējams www.enudiena.lv līdz 11.
februārim.
Dana Vecmane

25. janvārī Talsus apmeklēja aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis.
Reģionālās vizītes laikā ministrs tikās
ar vietējiem Zemessardzes un Jaunsardzes pārstāvjiem, kā arī apmeklēja uzņēmumu SIA „Kurzemes sēklas”.
Viesojoties Talsu novada pašvaldībā,
R. Bergmanis pasniedza Aizsardzības ministrijas apbalvojumu „Aktīvākā Zemessardzes atbalstītāju pašvaldība”. Šogad
pateicībā par atbalstu Zemessardzei apbalvoti uzņēmumi, izglītības iestādes, kā
arī trīs Latvijas pašvaldības – Ikšķiles,
Aizkraukles un Talsu novads. Apbalvojuma saņēmēji izvēlēti, izvērtējot zemessargu sniegtās atbildes aptaujas anketās, kā
arī Zemessardzes bataljonu komandieru
ieteikumus. Talsu novada pašvaldība ir
gandarīta par gūto novērtējumu, taču, kā,
saņemot apbalvojumu, uzsvēra domes

Informācija
SIA „Talsu namaismnieks” klientiem
SIA „Talsu namsaimnieks” informē
savus klientus, ka saistībā ar jaunas grāmatvedības programmas ieviešanu apsaimniekošanas un komunālo maksājumu rēķinus šomēnes saņemsiet nedaudz
vēlāk, kā ierasts – līdz 15. datumam.
Lūdzam saņemtajā rēķinā pievērst uzmanību – vai tajā korekti norādīti skaitītāju numuri un rādījumi. Veicot rēķinu
apmaksu, lūdzam noteikti norādīt personīgā konta numuru (četri cipari rēķina

Talsu novada pašvaldība – viena no
aktīvākajām Zemessardzes atbalstītājām

labajā, augšējā pusē) un adresi, par kuru
tiek veikta samaksa.
Konstatējot nesakritības skaitītāju numuros un/vai rādījumos, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu: info@
talsunamsaimnieks.lv.
Atvainojamies par īslaicīgi sagādātajām
neērtībām un pateicamies par sapratni!

priekšsēdētāja 1. vietnieks Dainis Karols
– darbu visupirms darām nevis apbalvojumu, bet iedzīvotāju dēļ.

Anna Ķīviča

Laidzes un Vandzenes pagasta
iedzīvotāji aicināti piedalīties sarunās
par sabiedriskā transporta izmaiņām
Jau ziņots, ka no 1. marta tiks ieviestas izmaiņas skolēnu pārvadājumu kārtībā. Trīs maršruti, ko līdz šim nodrošināja pašvaldība, tiks nodoti AS „Talsu
autotransports” pārziņā.
Sabiedrisko pārvadājumu maršruti
tiks piemēroti skolēnu vajadzībām, lai nemazinātos pakalpojuma kvalitāte, pieejamība un drošība.

Uz tikšanos aicināti gan skolēnu vecāki, gan iedzīvotāji attiecīgajā teritorijā:
1. februārī 18.00 Laidzes pagasta
pārvaldes telpās;
6. februārī 17.00 Vandzenes pagasta
„Rezidencē”.
Marta Rake-Lasmane

Pašvaldība līdzfinansēs nekustamā īpašuma pieslēgšanu
centralizētajai kanalizācijas sistēmai
Uz līdzfinansējumu var pretendēt nekustamā īpašuma
īpašnieki, fiziskas personas
pieslēguma projektēšanas un
būvniecības izmaksu segšanai
pie nosacījuma, ja pieslēguma
izbūves attālums līdz centralizētajiem kanalizācijas tīkliem
ir vairāk nekā 10 metru (turpmāk – Izmaksas). Līdzfinansējums tiek piešķirts pieslēgumu
ierīkošanai SIA „Talsu ūdens”
apkalpes zonā.
Pieslēgums – kanalizācijas
tīklu un būvju kopums no
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās
kanalizācijas sistēmas līdz pakalpojumu lietotāja īpašumā vai
valdījumā esošai sistēmas daļai,
kas nodrošinās lietotājam ūdenssaimniecības
pakalpojuma
saņemšanu.
Pretendentu
pieteikumu
pieņemšanas beigu termiņš ir
31. maijs. Talsu novada pašvaldība pretendentam līdzfinansējumu piešķir tikai pie nosacījuma,
kad ir pabeigta pieslēguma izbūve un iesniegti izmaksu apliecinoši dokumenti. Pieslēguma
izbūves termiņš ir noteikts 6
mēneši no līguma parakstīšanas
datuma.
Līdzfinansējums tiek noteikts 100% apmērā izmaksu
2018. gada februāris

segšanai, bet ne vairāk kā
3000 eiro viena nekustamā
īpašuma pieslēgumam, ja
īpašnieks ir:
• persona ar I invaliditātes
grupu, ir deklarēts un faktiski
dzīvo nekustamajā īpašumā;
• persona vai ģimene ar trūcīgas personas statusu, ja statuss ir
spēkā iesnieguma iesniegšanas
brīdī un ja īpašnieks (ģimene) ir
deklarēts un faktiski dzīvo nekustamajā īpašumā;
• persona vai ģimene ar maznodrošinātas personas statusu,
ja statuss ir spēkā iesnieguma iesniegšanas brīdī un ja īpašnieks
(ģimene) ir deklarēts un faktiski
dzīvo nekustamajā īpašumā;
• daudzbērnu ģimene vai ģimene, kurai ir piešķirts audžuģimenes statuss, un tā ir deklarēta
un faktiski dzīvo nekustamajā
īpašumā;
• pensionārs un īpašumā ir
deklarēta un faktiski dzīvo viena
persona.
Līdzfinansējums tiek noteikts
50% apmērā izmaksu segšanai
citām fiziskajām personām vai
daudzdzīvokļu māju dzīvokļu
īpašnieku kopībai, bet ne vairāk
kā 1500 eiro viena nekustamā
īpašuma pieslēgumam.
Līdzfinansējums tiek noteikts
60% apmērā izmaksu segšanai,

ja fiziskajai personai jau ir izstrādāts un apmaksāts pieslēguma būvprojekts, bet ne vairāk kā
1600 eiro viena nekustamā
īpašuma pieslēgumam.
Līdzfinansējums
netiek
piešķirts juridiskajām personām,
kā arī, ja nekustamais īpašums
tiek izmantots saimnieciskās
darbības veikšanai.
Netiek atbalstītas šādas izmaksas:
• lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmas būvniecība vai
pārbūve;
• esošās ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas vai tās daļas pārbūve
vai nojaukšana (izņemot septiķus, ja tos ir iespējams pārbūvēt
kanalizācijas sistēmas nepieciešamajā sastāvdaļā, piemēram,
skatakā);
• jaunas ūdensapgādes sistēmas izbūve;
• jaunas kanalizācijas sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai kanalizācijai sistēmai.
Lai pretendētu uz Līdzfinansējuma saņemšanu, iesniedzami šādi dokumenti:
• nekustamā īpašuma piederību apliecinoša dokumenta kopija;
• iepriekš norādīto statusu apliecinoša dokumenta kopija;

		

• izstrādāts pieslēguma būvprojekts (ja tāds jau ir izstrādāts)
vai apliecinājuma karte;
• spēkā esošas būvatļaujas kopija dzīvojamās mājas būvniecībai un būvinspektora atzinums
par nepabeigtu būvniecības objektu (gadījumos, kad notiek
būvniecība);
• pieteikuma izmaksu aprēķins;
* Daudzdzīvokļu mājām papildus jāiesniedz:
• īpašnieku kopības (kopīpašnieku) lēmumu dokumenta
(protokola) kopija (uzrādot oriģinālu), no kura izriet, ka:
• atbilstoši normatīvo aktu
prasībām (ar balsu vairākumu
50% + 1) pieņemts lēmums par
pieslēguma izbūves nepieciešamību, ar tā izbūvi saistīto izmaksu apmēra (tāmes) saskaņošana,
būvdarbu finansēšanas kārtība,
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtība;
Pretendentiem, kuru īpašumi
atrodas Stendē – Aspazijas,
Brīvības, Liepu, Ozolu, Pionieru,
Robežu, Rožu, Saules un Talsu
ielā, kur plānots uzsākt projektu
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta”, nav
jāiesniedz (jāgatavo) tehniskais
projekts (apliecinājuma karte).
No 1. februāra pretendenti
pieteikuma veidlapu kopā ar pie-

				

		

likumiem var iesniegt SIA „Talsu
ūdens” birojā – Raiņa ielā 17,
Talsos, katru darba dienu 8.00–
17.00 personīgi vai nosūtot pa
pastu.
Pieteikumus varēs iesniegt
arī, noformējot kā Elektronisko
dokumentu normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā. Pretendentu
veidlapas var saņemt SIA „Talsu
ūdens” birojā vai mājaslapā
www.talsuudens.lv.
Jautājumus par pieteikuma
iesniegšanu lūdzam sūtīt pa
e-pastu uz adresi: info@talsuudens.lv vai rakstiski iesniegt
SIA „Talsu ūdens” birojā. Jautājumi tiks apkopoti un publicēti
mājaslapā www.talsuudens.lv.
Ar Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.16 un
nolikumu „Par līdzfinansējumu
nekustamā īpašuma pieslēgšanai
centralizētajai
kanalizācijas
sistēmai” varat iepazīties mājaslapā
www.talsuudens.lv
sadaļā: „Par līdzfinansējumu
nekustamā īpašuma pieslēgšanai
centralizētajai
kanalizācijas
sistēmai”.
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Par 150 zēniem un 116 meitenēm mūsu novadā vairāk
Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļas pārskats par 2017. gadu
Talsu novads 2017. gadā kļuvis par 266 bērniem bagātāks.
Tomēr, salīdzinot ar 2016.
gadu, ir piedzimis par 13 bērnu
mazāk.
Kopš
novadu
reformas,
bērniem bagātākais bija 2009.
gads, kad piedzima 316 bērni.
Vairāk nekā pusei bērnu tēva ieraksts izdarīts, pamatojoties uz
vecāku paternitātes atzīšanas
iesniegumu. Secinājums – turpmākajos gados vajadzētu palielināties noslēgto laulību skaitam.
Interesanti, ka novada pilsētās
Sabilē, Stendē un Valdemārpilī ir
mazāks jaundzimušo skaits nekā
Laidzes un Vandzenes pagastā.
Sabilē dzimuši tikai astoņi bērni,
divi bērni dzimuši Īves pagastā,
trīs bērni Ķūļciema un Strazdes
pagastā.
Talsu pilsētā reģistrēts 91
jaundzimušais.
Visvairāk bērnu dzimis janvārī,
maijā un septembrī. Māmiņām,
kurām dzimuši pirmie bērniņi,

vidējais vecums ir 28 gadi, ir arī
septiņas nepilngadīgas mātes.
Mainoties valsts atbalstam ģimenēm, vairāk dzimst otrie un
trešie bērni. Aizvadītajā gadā
piedzimuši 96 pirmie, 97 otrie
un 51 trešais bērns, kā arī divi
dvīņu pāri. Talsu novadā tradīcijas nemainās un zēnu joprojām
dzimst vairāk nekā meiteņu.
2017. gadā piedzimuši 150 zēni
un 116 meitenes. Interesantākie
jaundzimušo vārdi zēniem –
Braiens, Kriss, Kajs, Renē, Vaits,
Vilems, Eremijs, Kims, Ragnārs,
Treviss; meitenēm – Serēna,
Elmī, Mia, Abigaila, Petra, Īva.
Jāpiemin, ka 2017. gadā Talsu
novadā ir reģistrēti arī četri Jāņi
un viena Līga, un interesanti, ka
aizvien biežāk sastopami arī seni
latviešu vārdi, piemēram, Lizete,
Ilga, Teodors.
Aizvadīts gads, kurā ģimenes
tiesību jomā ir atsevišķas izmaiņas. No 2017. gada 1. jūlija
stājušies
spēkā
grozījumi

Pašvaldības policijas
darba atskaite par
aizvadīto gadu
Aizvadītajā gadā Talsu novada pašvaldības policija reģistrējusi 228 iedzīvotāju un juridisku personu iesniegumus un
uzsāktas 235 administratīvās
lietvedības.
Talsu novada pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā 2017. gadā sastādījusi 285
administratīvo pārkāpumu protokolus.
Visvairāk no tiem – 75 – par
alkoholisko dzērienu lietošanu
vai atrašanos sabiedriskās vietās
reibuma stāvoklī. 68 personas sodītas par Talsu novada saistošo
noteikumu neievērošanu, 45 personas – par dzīvnieku turēšanas,
labturības prasību pārkāpšanu.
20 administratīvo pārkāpumu
protokoli sastādīt par sīko huligānismu. 13 personas saņēmušas
sodu par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, 10 nepilngadīgas personas – par alkoholisko
dzērienu lietošanu vai atrašanos
alkoholisko dzērienu ietekmē, 15

nepilngadīgas personas pieķertas
par smēķēšanu, savukārt 3 personas pārkāpušas smēķēšanas ierobežojumus. 36 administratīvo
pārkāpumu protokoli sastādīti
par citiem nodarījumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā.
Aizvadītajā gadā sastādīti 79
rakstiski aizrādījumi par administratīvajiem
pārkāpumiem,
bet 264 administratīvo pārkāpuma protokoli par stāvēšanas un
apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.
Kopumā Elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrētas 1742
informācijas.
Laidzes pagasta „Stūrīšos”
patversmē nogādātas 94 personas alkohola reibumā un organizēti 32 reidi, tajā skaitā arī nodrošināta sabiedriskā kārtība
dažādos pasākumos.
Sigita Amstere,
Talsu novada Pašvaldības
policijas priekšnieka vietniece

Populārākie vārdi aizvadītajā gadā
Marija
Marta
Dārta
Viktorija
Elza
Iedzīvotāju reģistra likumā par
personas koda piešķiršanu.
Visiem jaundzimušajiem tiek
piešķirts personas kods, kas sastāv no vienpadsmit cipariem,
un koda pirmā puse neattēlo
dzimšanas datus, kā tas bijis līdz
šim. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums ir papildināts ar
regulējumu par ārvalstīs reģistrēta dzimšanas fakta pārreģistrāciju gadījumos, ja vecāki vēlas
atzīt paternitāti un mainīt bērnam vārdu vai uzvārdu.
Laulībā aizvadītajā gadā stājušies 157 pāri,
tai skaitā 20 pāriem laulību cere-

Edvards
Kārlis
Jēkabs
Kristians
Pauls
monija notikusi kādā no Talsu
novada baznīcām. Salīdzinot ar
2016. gadu, laulību aizvadītajā
gadā noslēguši par 15 pāriem
mazāk.
Populārākie
kāzu
mēneši, protams, ir jūlijs (30) un
augusts (32), bet arī septembrī
un jūnijā ir ap divdesmit pāru.
Visvairāk ir pirmās noslēgtās
laulības. Jaunlaulāto vidējais
vecums ir tuvu trīsdesmit gadiem. Latvijas pilsoņi reģistrējuši
laulības ar ārzemniekiem no
Kolumbijas,
Taivānas,
Lielbritānijas, Ukrainas, Krievijas un Igaunijas.

Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā Zelta kāzas svinējuši
vairāki pāri –
Malda un Juris Reneslāči, Gunta
un Vilis Brikmaņi, Aija un Laimonis Valleri, Biruta un Arnis
Rudziki, Astra un Tālivaldis
Bumbieri, Helga un Genādijs
Surkoli un Dimanta kāzas svinēja Alda un Arvīds Smilgziedi.
Dzimtsarakstu nodaļa aizvadītajā gadā reģistrējusi 385
miršanas faktus,
kas ir par 73 personām mazāk kā
2016. gadā.
Jāpiezīmē, ka 2018. gadā
mainīsies tiesiskais regulējums
par Latvijas pilsoņu un Latvijas
nepilsoņu laulību iesnieguma
iesniegšanas kārtību dzimtsarakstu nodaļā un to varēs izdarīt arī
elektroniski.
Antra Jesineviča,
Talsu novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

Lai apkures ierīču izmantošana būtu droša
Drošai apkures ierīču izmantošanai, pārbaudei un apkopei
normatīvajos aktos ir paredzēti
dažādi noteikumi. Saskaņā ar
šobrīd spēkā esošo daudzdzīvokļu mājas atsevišķa dzīvokļa
atslēgšanai no centralizētas apkures sistēmas ir nepieciešama
pārējo dzīvokļu īpašnieku piekrišana, un tikai pēc tam ir iespējams uzsākt projektēšanu, ko
saskaņo Būvvaldē, lai dzīvoklī
varētu izbūvēt autonomu apkures ierīci.
Ugunsdrošības
noteikumi
nosaka to, ka reizi piecos gados
jāveic visas apkures sistēmas
tehniskā stāvokļa novērtējums,
ko var veikt sertificēts speciālists. Dūmvada, apkures iekārtas
un ierīces tehnisko stāvokli novērtē, lai noteiktu tā atbilstību
būvniecību un ekspluatāciju regulējošo normatīvu aktu un ražotāja prasībām. Par dūmvada,
apkures iekārtas, ierīces un dabīgās ventilācijas kanāla tehniskā stāvokļa pārbaudes rezultātiem sastāda tehniskā stāvokļa
pārbaudes aktu. Ja pārbaudē
konstatēta dūmvada, apkures iekārtas, ierīces un dabīgās venti-

lācijas kanāla neatbilstība būvprojekta
risinājumiem
vai
normatīvo aktu vai ražotāja prasībām, tad šādu apkures ierīci ir
aizliegts ekspluatēt.
Ja gadījumā apkures iekārtu
vai ierīci maina pret citu apkures iekārtu vai ierīci, tad, lai noteiktu dūmvada un ventilācijas
sistēmas vai kanāla atbilstību
jaunās iekārtas vai ierīces pievienošanai, pārbauda dūmvada,
ventilācijas sistēmas vai kanāla
atbilstību būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām.
Par pārbaudes rezultātiem sertificēts speciālists sastāda tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu
un tajā norāda, vai attiecīgo apkures ierīci vai iekārtu var pievienot ēkas dūmvadam. Jāņem

arī vērā, ka ir aizliegts dūmgāzes novadīt vēdināšanas ailās.
Līdztekus ugunsdrošības noteikumi nosaka vēl virkni noteikumu, kas jāievēro, lai droši izmantotu apkures un ventilācijas
sistēmas, iekārtas un ierīces.
Noteikumi nosaka to, ka dūmvadus, apkures iekārtu un ierīci,
ventilācijas sistēmu un ierīci izbūvē atbilstoši apkures ierīču
būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, uztur darba
kārtībā un ekspluatē saskaņā ar
ražotāja prasībām. Tas nozīme,
ka arī uz daudzdzīvokļu namos
izbūvētām autonomām apkures
ierīcēm attiecas visas ugunsdrošības noteikumu prasības, piemēram, apkures ierīcei jābūt atbilstoši izbūvētai, kā arī jāievēro
to ekspluatācijas noteikumi. Ja
kādam ir aizdomas par kaimiņu
neatbilstošu rīcību ugunsdrošības noteikumu prasībām, aicinām par to ziņot tuvākajā
VUGD struktūrvienībā.
Anete Strazdiņa,
VUGD prevencijas un
sabiedrības informēšanas
nodaļas vecākā speciāliste

Valsts policija aicina iedzīvotājus pievērst uzmanību aizdomīgām
personām savos īpašumos
Valsts policija aicina iedzīvotājus pieskatīt savu traktortehniku, jo diemžēl garnadžiem tā nepaliek nepamanīta,
vēl jo vairāk, ja tā stāv brīvi pieejama. Lai nesaskartos ar materiālajiem zaudējumiem gadījumā, ja zagļi tomēr nolēmuši
paviesoties svešā īpašumā,

Valsts policija aicina pasargāt
sevi un informēt likumsargus,
ja pamanāt aizdomīgas un nepiederošas personas savā vai
kaimiņu īpašumā.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas
aicina iedzīvotājus pievērst uzmanību nepiederošām perso-

nām vai transportlīdzekļiem,
kuri manīti jūsu vai kaimiņu īpašumos vai to tuvumā. Liepājas
iecirkņa apkalpojamajā teritorijā
šogad ir reģistrēti jau trīs gadījumi, kuros ir konstatētas traktoru
zādzības, radot cietušajiem tūkstošiem eiro lielus materiālos
zaudējumus.

Lai pasargātu savu traktortehniku no zagļiem, iesakām to neatstāt brīvi pieejamu lauka vidū,
bet novietot drošā, slēgtā vietā.
Arī traktortehnikas atslēgas ir jāglabā nepiederošām personām
nepieejamā vietā. Likumsargi aicina – pamanot aizdomīgas personas savu vai kaimiņu īpašumu
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tuvumā, nekavējoties par to informēt Valsts policiju, zvanot pa
tālruni uz numuru 110!
Madara Šeršņova,
Valsts policijas Kurzemes reģiona
pārvaldes priekšnieka palīdze

2018. gada februāris
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Koprades diena 23. februārī
Talsu biznesa inkubatorā
Vai zini, kas ir strādāšana
kopradē? Vai vēlies to izmēģināt?
23. februārī visas dienas garumā nāc uz LIAA Talsu biznesa inkubatoru, lai saņemtu atbildes uz šiem un citiem
jautājumiem par kopradi, kopienu, inkubatora sniegto atbalstu. Atnāc, lai izmēģinātu –
kā tas ir strādāt un būt
kopradē.
KAD: 23. februārī 9.30–17.00
KUR: LIAA Talsu biznesa inkubatorā, Kalna ielā 4, Talsos
(„Baložu pasta” mājā)
KAM: visiem interesentiem
12.00–13.00 paķer līdzi savas
pusdienas un papusdieno inkubatorā kopā ar mums un citiem
koprades dalībniekiem. Pļāpāsim, runāsim, diskutēsim, vienkārši būsim kopā ar interesantiem cilvēkiem!
Koprade, saukta arī par kopstrādi jeb coworking, ir pasaulē
zināms klasiskā biroja aizvietotājs. Koprades telpas apvieno
dažādu nozaru pārstāvjus – fiziskas personas, pašnodarbinātos, uzņēmumu radošās personas – cilvēkus, kuri līdz šim
vienatnē strādājuši mājās, bibliotēkās, kafejnīcās. Šāda vientulība var būt pamats, lai zaudētu

degsmi un mērķtiecīgu virzību,
attīstot savu ideju, projektu vai
uzņēmējdarbību.
Vērtīgākie ieguvumi strādājot koprades telpās:
• darbs kopradē veicina jaunu ideju rašanos;
• Tu vari strādāt gan īslaicīgi,
gan ilgtermiņā – tik ilgi, cik nepieciešams;
• koprade apvieno gan pieredzējušus dažādu jomu speciālistus, gan jaunos censoņus;
• vērtīgi kontakti, potenciālie
klienti un sadarbības partneri;
• u.c.
Papildu info par Koprades
dienu: ilze.ventina@liaa.gov.lv
vai pa tālr. 62400904
Izaicinām tevi 23. februārī
piešķirt ikdienai krāsas un pavadīt savas darba stundas ārpus
ierastās vides, ārpus rāmjiem!
Ilze Ventiņa

Informācija senioriem
9. februārī 10.00 Talsu novada domes lielajā zālē Talsu
sociālā dienesta Dienas centrs organizē tikšanos ar Saeimas
deputāti, sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāju
Aiju Barču, lai uzzinātu par visu jauno, kas gaidāms 2018.
gadā pensiju sistēmā. Būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus!
15. februārī 10.00 Talsu sporta namā Talsu sociālā dienesta Dienas centrs rīko Ziemas sporta dienu. Būsim atsaucīgi, piedalīsimies un izkustēsimies!
Aicinām piedalīties seniorus no visa novada!

Ceļu pārbūves darbi
Ārlavas, Lībagu, Ģibuļu
un Lubes pagastā
Janvārī sākušies pārbūves
darbi Ārlavas, Lībagu, Ģibuļu
un Lubes pagasta autoceļiem.
Ārlavas pagastā ceļa pārbūves darbi sākti posmam „Nogale
– Laukmuiža – Cepļi” 3,054 km
garumā; Lībagu pagastā ceļa
posmam „Mazstende – Purgaļi
– Robežnieki” (Robežnieki –
Mazstende) 6,296 km garumā;
Ģibuļu pagastā ceļa posmam
„Skujas – Oši” 1,648 km garu-
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mā; Lubes pagastā ceļa posmam
„Dižgaļi – Sārkaste – Lube”
(Dižgali – Sārkaste) 5,558 km
garumā.
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.
Jānis Vēdzele,
Attīstības
plānošanas nodaļas
projektu vadītājs

ZIŅAS

Lai uzlabotu iedzīvotāju veselību,
novadā turpinās dažādas aktivitātes
Lai veicinātu novada iedzīvotāju veselību un profilakses
pasākumus veselības uzlabošanai, pašvaldībā turpinās projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi Talsu novadā” īstenošana.
Katra pilsētas un pagasta pārvalde saņēmusi sporta inventāra
komplektu, kas jau aktīvi tiek izmantoti veselības grupu un fizisko aktivitāšu nodarbībās visās
pārvaldēs un ir pieejams visiem
iedzīvotājiem.
Notikušas informatīvas lekcijas skolēniem par atkarību profilaksi, psihoemocionālo veselību,
līderismu un ņirgāšanos, skolēnu vecākiem – par bērnu psiho-

emocionālo veselību, informatīvi pasākumi par veselīgu uzturu,
miega kvalitāti, par veselības saglabāšanu seniora vecumā, onkoloģijas profilaksi. Skolās notiek vingrošanas nodarbības
fizioterapeita vadībā 1.–3. klašu
skolēniem, regulāri notiek deju
nodarbības gan bērniem, gan senioriem, vingrošanas nodarbības grūtniecēm un citi pasākumi.
Katras vecuma grupas
iedzīvotājs var atrast sev piemērotas nodarbības vai apmeklēt
lekcijas un seminārus. Lai nodrošinātu interesentu nokļūšanu
uz
pasākumiem,
tiek
nodrošināts
transports.
Lai iegūtu infor-

māciju par plānotajiem pasākumiem un to norises vietām, aicinām iedzīvotājus sekot līdzi
pasākumu plānam www.talsi.lv
sadaļā Veselība/ Veselības veicināšana.
Projekta kopējās izmaksas ir
363 544 EUR, tai skaitā Eiropas
Sociālā
fonda
finansējums
309 012,40 EUR un valsts budžeta finansējums 54 531,60 EUR.
Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/030.
Aiva Dimante,
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja vietniece

Četri bērnudārzi strādās visu gadu
Šogad gaidāmas izmaiņas
bērnudārzu darba laikos – Sabilē, Valdemārpilī, Stendē un
Vandzenē tie strādās visu gadu.
Līdz šim pirmsskolas izglītības
iestādes Talsu novadā vasarā
vienu mēnesi bija slēgtas.
Lai izvērtētu optimālāko Talsu novada pirmsskolas izglītības
iestāžu darba grafiku vasaras periodā, pašvaldības Izglītības pārvalde aptaujāja vairāk nekā 400
vecāku. Talsu novada domes deputāti pieņēma lēmumu, ka šogad četri bērnudārzi strādās visu
gadu – Sabiles PII „Vīnodziņa”,
Valdemārpils PII „Saulstariņš”,
Stendes pamatskolas pirmsskolas grupas un Vandzenes PII
„Zīlīte”.
No Talsu pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādēm jūlijā strādās
trīs iestādes, bet augustā – divas.
Līdz ar to novada bērniem būs

Bērnudārzu darba laiks vasarā
Bērnudārzs
Talsu „Sprīdītis”
Talsu „Saulīte”
Talsu „Zvaniņš”
Talsu „Pīlādzītis”
Talsu „Kastanītis”
Pastendes „Ķipars”
Laucienes „Bitīte”
Pūņu pamatsk. pirmsskolas grupa
Laidzes „Papardīte”
Virbu pamatsk. pirmsskolas grupa
Laucienes pamatsk. Dursupes fil.
Lībagu sākumskolas pirmssk. grupas

iespēja apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādes visu vasaru.
Šobrīd visās Talsu novada
pirmsskolas izglītības iestādēs
notiek vecāku aptauja par vasaras
darbu. Lūdzam vecākus izvērtēt

Slēgts
30. jūlijs–2. septembris
30. jūlijs–2. septembris
25. jūnijs–27. jūlijs
25. jūnijs–27. jūlijs
30. jūlijs–2. septembris
25. jūnijs–27. jūlijs
25. jūnijs–27. jūlijs
25. jūnijs–27. jūlijs
25. jūnijs–27. jūlijs
25. jūnijs–27. jūlijs
25. jūnijs–27. jūlijs
25. jūnijs–27. jūlijs

un pieņemt atbildīgi lēmumu par
pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanu vasaras periodā.
Marta Rake-Lasmane

Aicina pieteikties K. F. Amendas
starptautiskā mūzikas skolu stīgu
instrumentu izpildītāju konkursam
Aicināti mūzikas skolu stīgu
instrumentu individuālie izpildītāji un ansambļu dalībnieki
vecumā no 7 līdz 17 gadiem
piedalīties Kārļa Ferdinanda
Amendas starptautiskā mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkursā. Konkurss
notiks 14. aprīlī Talsu Mūzikas
skolā.
Individuālo izpildītāju konkurss notiek trīs vecuma grupās
(7–9 gadi; 10–12 gadi; 13–17
gadi) ar katrai grupai noteiktu
programmas atskaņojuma hronometrāžu.
Savukārt ansambļu konkurss
notiek divās grupās – viendabīgie stīgu ansambļi; kameransambļi un ansambļi, kuru sastā-

		

vā ietverts kāds no stīgu
instrumentiem (vijole, čells).
Programmas kopējā hronometrāža – 10 minūtes.
Konkursa dalībniekiem jāatskaņo dažāda rakstura skaņdarbi, no kuriem viens ir Vīnes klasiķu darbs vai tā pārlikums.
Par izcilāko sniegumu konkursā Talsu novada pašvaldība
piešķir naudas balvu 200 eiro
pēc nodokļu nomaksas.
Pieteikties konkursam iespējams līdz 15. martam, pieteikuma
anketu sūtot elektroniski uz epastu: konkurss.amenda@talsi.lv.
Dalības maksa nolikumā noteiktajā apmērā jāsamaksā līdz
25. martam. Rēķins tiks nosūtīts
elektroniski pēc pieteikuma anketas saņemšanas, savukārt rēķi-

na oriģināls izsniegts reģistrācijas dienā.
Konkursa nolikums un pieteikuma anketa pieejami www.
talsi.lv sadaļā Kultūra.
Sanita Arciševska
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Saistošie noteikumi
Stājas spēkā 2017. gada 12. decembrī
2017. gada 26. oktobrī			

Saistošie noteikumi Nr.25
(protokols Nr.23, 1. punkts, lēmums Nr.440)

Grozījumi Talsu novada domes 2009. gada 17. decembra saistošajos
noteikumos Nr.59 „Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada
pašvaldībā”
Izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41 .panta pirmās daļas 1. punktu un
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un trešo daļu
Izdarīt Talsu novada pašvaldības 2009. gada 17. decembra saistošajos noteikumos
Nr.59 „Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā” (Talsu novada domes
17.12.2009. sēdes protokols Nr.17, 35.§, lēmums Nr.509) šādus grozījumus:
Izteikt 1.6. punktu šādā redakcijā:
„1.6. Pašvaldība sniedz vai nodrošina šādus pakalpojumus:
1.6.1. sociālā darba pakalpojums;
1.6.2. diennakts uzturēšanās pakalpojumi krīzes situācijās;
1.6.3. sociālā atbalsta pakalpojumi;
1.6.4. asistenta pakalpojums;
1.6.5. aprūpe mājās pakalpojums un materiālais atbalsts aprūpei;
1.6.6. patversmes pakalpojums;
1.6.7. daudzfunkcionālā sociālā pakalpojuma centra pakalpojums;
1.6.8. dienas centra pakalpojumi;
1.6.9. dienas aprūpes centra pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura
traucējumiem;
1.6.10. specializētā autotransporta pakalpojums;
1.6.11. higiēnas pakalpojums;
1.6.12. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā
bērniem;
1.6.13. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā
pilngadīgām personām;
1.6.14. īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā
pilngadīgām personām;
1.6.15. atelpas brīža pakalpojums;
1.6.16. Sociālā atbalsta grupas pakalpojums.”
Aizstāt 2.2. punktā vārdus „pieņem lēmumu atbilstoši Ministru kabineta” ar vārdiem „pieņem lēmumu atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
un Ministru kabineta”.”
Izteikt 2.3. punktu šādā redakcijā:
„2.3. No pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnā apmērā tiek segtas šādu pakalpojumu
izmaksas:
2.3.1. sociālā darba pakalpojums;
2.3.2. diennakts uzturēšanās pakalpojumi krīzes situācijās;
2.3.3. sociālā atbalsta pakalpojumi;
2.3.4. daudzfunkcionālā sociālā pakalpojuma centra pakalpojums;
2.3.5. dienas centra pakalpojumi;
2.3.6. dienas aprūpes centra pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura
traucējumiem;
2.3.7. atbalsta grupu pakalpojumi.”
Izteikt 2.4. punktu šādā redakcijā:
„2.4. Ja persona (ģimene) vēlas saņemt 1.6.1., 1.6.2., 1.6.6. apakšpunktos norādītos
pakalpojumus, tai jāvēršas tieši pie šo pakalpojumu sniedzēja. Šo pakalpojumu saņemšanas kārtība noteikta šo saistošo noteikumu 5., 51., 7. nodaļās.”
Izteikt 2.6. punktu šādā redakcijā:
„2.6. Lēmumu par 1.6.2., 1.6.4. un 1.6.6. punktā norādītajiem pakalpojumu piešķiršanu vai atteikšanu pieņem sociālā dienesta vadītājs, pēc atbildīgā sociālā darbinieka
veiktā pakalpojumu saņēmēja individuālo vajadzību novērtēšanas.”
Papildināt saistošos noteikumus ar 2.9. punktu šādā redakcijā:
„2.9. Krīzes situāciju risināšanai sociālais dienests var lemt par atbilstoša aprūpes
pakalpojuma sniegšanu par pašvaldības līdzekļiem.”
Aizstāt 3.1.1. apakšpunktā vārdus „saņemšanas kārtību” ar vārdiem „saņemšanas
nosacījumiem un kārtību”.”
Izteikt 3.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.2.2. sniegt patiesas ziņas par sevi, sadarboties ar sociālo dienestu savas sociālās
situācijas novērtēšanā un pildīt sociālā dienesta ieteikumus šīs situācijas uzlabošanai.”
Papildināt saistošos noteikumus ar 3.2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.2.7. atļaut sociālā darba speciālistam apsekot dzīvesvietu, ja sociālo pakalpojumu
vai sociālās palīdzības saņemšana saistīta ar klienta materiālo resursu novērtēšanu vai
dzīvesvietas apsekošana ir nepieciešama, veicot sociālo darbu ar klientu.”
Papildināt saistošos noteikumus ar 52.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
„52.2.4. Sociālā atbalsta pakalpojumus 52.2. punktā minētajām personām piešķir
līdz 8 (astoņām) stundām nedēļā.”
Papildināt saistošos noteikumus ar 52.4. punktu šādā redakcijā:
„52.4. Bērna attīstības veicināšanai nodrošina šādus pakalpojumus:
52.4.1. Montessori individuālās nodarbības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;
52.4.2. Mūzikas individuālās nodarbības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;
52.4.3. Smilšu terapijas individuālās nodarbības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;
52.4.4. Montessori un mūzikas grupu nodarbības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;
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52.4.5. Fizioterapeita individuālās nodarbības bērniem ar īpašām vajadzībām un
funkcionāliem traucējumiem;
52.4.6. Ergoterapeita individuālās nodarbības bērniem ar īpašām vajadzībām un
funkcionāliem traucējumiem.”
Papildināt saistošos noteikumus ar 52.5. punktu šādā redakcijā:
„52.5. Pieejamā finansējuma ietvaros:
52.5.1. Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem noteiktas 10 (desmit) apmaksātas
nodarbības;
52.5.2. Pēc 10 (desmit) apmaksāto nodarbību apmeklēšanas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem pēc Ģimeņu un bērnu attīstības centra „Brīnumiņš” starpdisciplionāras sapulces lēmuma un ārsta – neirologa slēdziena par nodarbību nepieciešamību
tiek piešķirtas papildus 10 (desmit) apmaksātas nodarbības;
52.5.3. Bērniem ar īpašām vajadzībām noteikts neierobežots skaits nodarbību.”
Izteikt 6.2. punktu šādā redakcijā:
„6.2. Aprūpe mājās pakalpojums (turpmāk – aprūpes pakalpojums) ir pakalpojums
vai pakalpojumu kopums pamatvajadzību apmierināšanai dzīvesvietā personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt.”
Aizstāt 6.3.1. apakšpunktā vārdus „fiziska rakstura traucējumiem” ar vārdiem
„funkcionālo traucējumu”.”
Aizstāt 6.7. punktā vārdus „nespēj sniegt” ar vārdiem „nevar nodrošināt”.”
Aizstāt 6.12.2. apakšpunktā vārdus „pensijas apmērs” ar vārdiem „pensijas un personas rīcībā esošo finanšu līdzekļu apmērs”.”
Svītrot 6.13. punktu.
Svītrot 6.16. punktu.
Izteikt 7.8. punktu šādā redakcijā:
„7.8. Persona var uzturēties Patversmē 30 diennaktis kārtējā gadā bez maksas. Ja
persona pilda normatīvajos aktos noteiktos klientu līdzdarbības pienākumus, sociālais
dienests, pamatojoties uz individuālo rehabilitācijas plānu, var pagarināt klienta bezmaksas uzturēšanās laiku Patversmē, nepārsniedzot 60 diennaktis kārtējā gadā”.
Izteikt 8. nodaļas virsrakstu šādā redakcijā:
„8. Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra pakalpojumi.”
Aizstāt 8.1., 8.2. un 8.3. punktā vārdus „sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs”
ar vārdiem „daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs” atbilstošā locījumā.”
Aizstāt 8.4. punktā vārdus „sociālās rehabilitācijas centrs” ar vārdiem „daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs” atbilstošā locījumā.”
Izteikt 8.5. punktu šādā redakcijā:
„8.5. Tiesības saņemt daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra pakalpojumus
ir personai, kurai brīvības atņemšanas soda izciešanas, atkarības un citu faktoru izraisīto negatīvo sociālo seku dēļ ir apgrūtināta iekļaušanās sabiedrībā, kā arī citām mērķa
grupām.”
Papildināt saistošos noteikumus ar 91. nodaļu „Dienas aprūpes centrs pilngadīgām
personām ar garīga rakstura traucējumiem” šādā redakcijā:
„91.1. Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura
traucējumiem (turpmāk – Dienas aprūpes centra pakalpojums) nodrošina speciālistu
atbalstu – sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, sociālo prasmju attīstīšanu un brīvā
laika pavadīšanas iespējas, klientu un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā.
91.2. Dienas aprūpes centra pakalpojumu sniedzējs klientam nodrošina:
91.2.1. uzraudzību un individuālu atbalstu;
91.2.2. palīdzību pašaprūpē atbilstoši nepieciešamībai;
91.2.3. sociālā darba un citu speciālistu konsultācijas;
91.2.4. individuālās un grupu nodarbības (pašaprūpes spēju, prasmju un iemaņu
uzturēšanai/attīstīšanai, fizisko aktivitāšu, radošās, interešu u.c. nodarbības speciālistu
vadībā) atbilstoši mērķa grupas vajadzībām;
91.2.5. informatīvi – izglītojošie pasākumi (brīvā laika attīstoša un saturiska pavadīšana – lekcijas, ekskursijas, kultūras pasākumi u.c.);
91.2.6. pastaigas svaigā gaisā.
91.3. Dienas aprūpes centrs klientam un viņa likumiskajam pārstāvim sniedz atbalstu sociālo problēmu risināšanā;
91.4. Dienas aprūpes centrā klientam tiek organizēta ēdināšana vienu reizi dienā vai
nodrošināta iespēja ēst līdzi ņemto ēdienu.”
Papildināt saistošos noteikumus ar 10.5.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
„10.5.5. persona ar invaliditāti līdz 24 gadu vecumam, kura ģimenei ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, nokļūšanai līdz tuvākajai obligātās izglītības iestādei vai iestādei ar speciālām profesionālās izglītības programmām,
kura var nodrošināt bērna veselības stāvoklim atbilstošu programmu.”
Aizstāt 13.1. punktā vārdus „sociālo aprūpi” ar vārdiem „nepieciešamā līmeņa sociālo aprūpi”.”
Izteikt 13.2. punktu šādā redakcijā:
„13.2. Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus institūcijā ir pensijas vecuma personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem (ja nepieciešamais pakalpojuma
apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu), pilngadīgām personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem, kurām nav nepieciešama atrašanās specializētā ārstniecības iestādē un kuru stāvoklis neapdraud apkārtējos (ja nepieciešamais pakalpojums pārsniedz
aprūpei mājās, dienas aprūpes centrā, grupu mājā (dzīvoklī) noteikto sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma noteikto apjomu), kā arī gadījumos, ja sociālais
pakalpojums personas vajadzībām konkrētajā situācijā ir atbilstošākais.”
Aizstāt 13.4. punktā vārdus „to nevar nodrošināt” ar vārdiem „nevar sevi aprūpēt”.”
Svītrot 131.6. punktu.
Papildināt saistošos noteikumus ar 132. nodaļu „Atelpas brīža pakalpojums” šādā
redakcijā:
Turpinājums 7. lpp.
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Nekustamā īpašuma nodokļu
aprēķins

„132.1. Atelpas brīža pakalpojums kā īslaicīga sociālā aprūpe tiek nodrošināts nepilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem līdz 30 diennaktīm (nepārtraukti vai dalītā laika posmā) gadā.
132.2. Atelpas brīža pakalpojums ietver:
132.2.1. uzraudzību un individuālu atbalstu aprūpē atbilstoši nepieciešamībai;
132.2.2. palīdzību pašaprūpē un personīgās higiēnas nodrošināšanā;
132.2.3. speciālistu konsultācijas, ēdināšanu četras reizes dienā, pastaigas, saturīgu
brīvā laika pavadīšanu;
132.2.4. izmitināšanu klienta vajadzībām pielāgotās telpās;
132.2.5. Atelpas brīža pakalpojums tiek nodrošināts atbilstoši Ministru kabineta
16.06.2015. noteikumu Nr.313 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” prasībām.”
Papildināt saistošos noteikumus ar 133. nodaļu „Sociālā atbalsta grupas pakalpojums” šādā redakcijā:
„133.1. pakalpojums tiek sniegts ar mērķi mazināt personas sociālo izolētību, saskatīt problēmu cēloni un attīstīt personas resursus, saņemot grupas atbalstu un problēmu
risināšanas pieredzi;
133.2. pakalpojums ietver nodarbības profesionāla grupas vadītāja klātbūtnē, saskaņā ar mērķa grupas vajadzībām atbilstošu programmu un nodarbību plānu;
133.3. pakalpojums tiek nodrošināts, nokomplektējot grupu;
133.4. pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas vajadzību izvērtējumu un
atzinumu, pakalpojumu var piešķirt atkārtoti, iesaistot klientu citā atbalsta grupā.”
Aizstāt 14.1.1.apakšpunktā vārdus „klienta vai viņa likumiskā pārstāvja” ar vārdiem
„klienta, viņa likumiskā pārstāvja vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītāja”.

Paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

Talsu novada domes saistošo noteikumu projekts „Par
grozījumiem 2009. gada 17. decembra saistošajos noteikumos Nr.59 „Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu
novada pašvaldībā”” (turpmāk – noteikumu projekts)
izstrādāts saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu, saskaņā ar
1. Projekta nepieciešamības pa- kuru sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka
matojums
pašvaldību dome, pieņemot saistošos noteikumus. Projektā ir precizēts pakalpojumu saņēmēju loks. Turklāt
ir precizēti jēdzieni, pamatojoties uz normatīvo aktu
aktuālajām redakcijām.
Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus
17.12.2009. saistošajos noteikumos Nr.59 „Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā”.
Saistošo noteikumu projekts nosaka Talsu novada domes apstiprinātā budžeta ietvaros piešķiramo sociālo
2. Īss projekta satura izklāsts
pakalpojumu veidus un apmērus, pakalpojumu pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību personām (ģimenēm),
kurām ir tiesības saņemt šos pakalpojumus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības bu- Nav attiecināms
džetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbī- Nav attiecināms
bas vidi pašvaldības teritorijā
Noteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Talsu
5. Informācija par administratīnovada sociālais dienests. Izmaiņas noteikumu projekvajām procedūrām
tā neparedz administratīvo procedūru palielināšanu.
6. Informācija par konsultāciNav attiecināms
jām ar privātpersonām

Domes priekšsēdētājs E. Zelderis

Sēdes nosaukums

Laiks

5. februāris

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

10.00

5. februāris

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

13.00

5. februāris

Tautsaimniecības komitejas sēde

15.00

8. februāris

Finanšu komitejas sēde

15.00

15. februāris

Domes sēde – Lielajā zālē

15.00

19. februāris

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

10.00

19. februāris

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

13.00

19. februāris

Tautsaimniecības komitejas sēde

15.00

22. februāris

Finanšu komitejas sēde

15.00

			

2018. gada februāris

Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli tiek nosūtīts uz
personas deklarēto dzīvesvietu
Maksāšanas paziņojumu var saņemt citā
adresē vai elektroniski, ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir norādījis citu
pasta vai elektroniskā pasta adresi. Elektroniskā pasta adresi persona var paziņot
pašvaldībai, rakstot iesniegumu vai reģistrējoties portālā www.epakalpojumi.lv.
Atgādinām, ka juridiskām personām ir
pienākums saziņai ar nodokļu administrāciju paziņot pašvaldībai savu elektroniskā pasta adresi.
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 6. panta 1.6. daļu, ja
nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav
paziņojis nodokļu administrācijai adresi,
kurā viņš ir sasniedzams, tad paziņojumu
par administratīvajiem aktiem saistībā ar
nekustamā īpašuma nodokli, kas izdoti
pēc taksācijas gada 15. februāra, pašvaldība izvieto savā tīmekļvietnē (www.talsi.
lv), norādot vietu, kurā nodokļu maksātājs ar to var iepazīties.
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi
Šajā gadā stājas spēkā izmaiņas likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 1.2. daļā. Veiktās izmaiņas paplašina
personu loku, kuras var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50%
apmērā no aprēķinātās nodokļa summas.
Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” nosaka, ka atvieglojuma nodokļa summa ir samazināma par 50% no aprēķinātās summas, bet ne vairāk par 500 eiro
nekustamā īpašuma nodokļa objektiem –
dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai
tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos,
dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir
dzīvošana, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada
1. janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā

līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai
audžuģimenē ievietoti bērni), vai bērni
līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību,
un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem.
Minētos atvieglojumus piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks
vai tiesiskais valdītājs ir kāds no minētajiem bērniem vai personas, vai tās laulātā
pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta.
Iespēja vienoties par samaksas grafiku
Finansiālās grūtībās nonākušiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem (gan
fiziskām personām, gan juridiskajām personām) ir iespējas rakstveidā vienoties ar
Talsu novada pašvaldību par nokavēto
nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu
samaksas grafiku uz laiku līdz trim gadiem, proti, uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata pašvaldībai ir tiesības pieņemt lēmumu par
nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu
izpildi, nosakot nodokļu maksātājam termiņus uz laiku līdz trim gadiem, skaitot
no iesnieguma iesniegšanas dienas.
Nodokļu maksātājam motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai jāiesniedz
ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad
paziņots lēmums par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu. No dienas, kad nodokļu administrācija ir pieņēmusi lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu
labprātīgu izpildi, lēmumā noteiktajai nodokļu pamatparāda summai tiek aprēķināta nokavējumu nauda 0,025 procentu
apmērā par katru dienu visā kavējumu
periodā. Ja nodokļu administrācija ir atcēlusi lēmumu par nokavēto nodokļu
maksājumu labprātīgu izpildi, nesamaksātajam pamatparādam tiek atjaunota nokavējumu nauda pilnā apmērā no dienas,
kad pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi.
Ja lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir nodots izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam, nodokļu maksātājam pie motivētā iesnieguma jāpievieno
dokuments, kas apliecina, ka ir samaksāti
šā lēmuma izpildes izdevumi.
Personas, uz kurām tiesa pieņēmusi lēmumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasludināšanu vai tiesiskās
aizsardzības procesa ierosināšanu, nevar
pieteikties lēmumam par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi.
Ramona Riekstniece

Informāciju par nekustamā īpašuma nodokli var saņemt,
arī personīgi vēršoties Talsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas
nekustamā īpašuma nodokļu daļā Kareivju ielā 7, Talsos,
II korpusa 212. kabinetā

Domes un komiteju sēdes februārī
Datums

Talsu novada pašvaldība ir sākusi
veikt 2018. gada nekustamā īpašuma
nodokļa aprēķinus. Saskaņā ar likumu
„Par nekustamā īpašuma nodokli” nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam pašvaldība paziņo nodokļa maksātājam līdz tā paša gada 15. februārim. Ja
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs
līdz tam laikam nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt
pašvaldību.

Kontaktpersonas
Nodokļu ekonomiste
Ramona Riekstniece

Tālrunis 63232124, 26480369
e-pasts: ramona.riekstniece@talsi.lv
Pirmdienās 13.00 – 17.00
Otrdienās 9.00 – 12.00
Ceturtdienās 9.00 – 12.00

Nodokļu ekonomistes
pieņemšanu laiki
Nodokļu administratore
Ilze Freija
Nodokļu administratores darba
laiks

Tālrunis 63232124
e-pasts: ilze.freija@talsi.lv
Pirmdienās 8.00 – 17.00
Otrdienās 8.00 – 19.00
Trešdienās 8.00 – 17.00
Ceturtdienās 8.00 – 17.00
Piektdienās 8.00 – 15.00
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Domes sēdēs lemtais
28. decembra Talsu novada domes
sēdē deputāti lēma par 22 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt noteikumus Nr.4 „Par
Talsu novada domes lēmumu projektu,
pastāvīgo komiteju sēžu protokolu, domes sēžu protokolu, domes izveidoto komisiju sēžu protokolu sagatavošanu un
publicēšanu Talsu novada pašvaldības
mājaslapā”.
• Apstiprināt noteikumus Nr.5 „Par
Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma
centra struktūrvienības Talsu tautas nams
Kino daļas maksas pakalpojumu cenu par
kinoseansa apmeklējumu”.
• Slēgt līgumu ar Dundagas un Rojas
novada pašvaldību par sadarbību kultūras
jautājumos.
• Slēgt sadarbības līgumu ar Dundagas
un Rojas novada pašvaldību par Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra darbības nodrošināšanu 2018. gadā, paredzot
finansējumu 2464,44 EUR.
• Grozīt Talsu novada domes 2016.
gada 25. februāra lēmuma Nr.99 „Par Talsu novada uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu” 1. un 2.
punktu un izteikt tos šādā redakcijā: „1.
Izvirzīt domes priekšsēdētāju Edgaru Zelderi par Talsu novada domes deputātu
pārstāvi Talsu novada uzņēmēju konsultatīvajā padomē. Izvirzīt pašvaldības izpilddirektoru Modri Jaunvalku par Talsu
novada pašvaldības pārstāvi Talsu novada
uzņēmēju konsultatīvajā padomē”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.35 „Grozījumi Talsu novada domes
2016. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.24 „Talsu novada pašvaldības 2017. gada pamata budžets””.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.36 „Grozījumi Talsu novada domes
2016. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Talsu novada pašvaldības 2017. gada speciālais budžets””.
Finanšu jautājumi:
• Iznomāt biedrībai „Talsu Komersantu Klubs” Talsu tautas namu no 12. janvāra līdz 13. janvārim biedrības kopsapulces
un 2017. gada noslēguma pasākuma organizēšanai. Atbrīvot biedrību no nomas
maksas un komunālajiem maksājumiem.
• Iznomāt Laidzes pagasta senioru kluba „Brūklenājs” vadītājai Ivetai Grahoļskai Talsu tautas nama telpas un 1. komplektācijas skaņas un gaismas iekārtas un
20. janvārī Talsu, Rojas un Mērsraga novada senioru pasākuma rīkošanai. Atbrīvot Ivetu Grahoļsku no nomas maksas un
komunālajiem maksājumiem.
• Apstiprināt četriem Talsu novada
kultūras un tūrisma projektiem piešķirto
finansējumu par kopējo summu 3824
EUR. Atlikušo I pusgada Talsu novada
kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursa finansējumu 2176, 00 EUR
apmērā novirzīt II pusgada projektu finansēšanas konkursam.
• Ar 2018. gada 1. janvāri noteikt mak-

su sociālajam pakalpojumam – īslaicīga
sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija
institūcijā pilngadīgām personām pansionātā „Lauciene” par vienu diennakti vienai personai 18,33 EUR.
• Apstiprināt Talsu novada konkursa
„Dari Talsu novadam” vērtēšanas komisijas lēmumu atbalstīt divus iesniegtos pieteikumus, piešķirot finansējumu par kopējo summu 5000 EUR.
• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 666
344,98 EUR projekta „Grants ceļu pārbūve Talsu novadā 2. kārta” finansēšanai ar
gada aizdevuma procentu likmi, kas tiks
noteikta pēc vienošanās ar Valsts kasi. Paredzēt aizņēmuma pamatsummas atmaksu no 2018. gada 1. jūlija līdz 2028. gada
30. jūnijam.
• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 197
396,34 EUR projekta „Grants ceļu pārbūve Talsu novadā 3. kārta” finansēšanai ar
gada aizdevuma procentu likmi, kas tiks
noteikta pēc vienošanās ar Valsts kasi. Paredzēt aizņēmuma pamatsummas atmaksu no 2018. gada 1. jūlija līdz 2028. gada
30. jūnijam.
• Pagarināt ar SIA „Nārone” noslēgto
nedzīvojamo telpu un zemes nomas līgumu līdz 2018. gada 31. decembrim. Samazināt SIA „Nārone” telpu nomas maksu
Ezera ielā 7 Talsos 2018. gada janvārī, februārī, martā, oktobrī, novembrī un decembrī 50% apmērā.
• Atbalstīt projekta „Tiņģeres brīvdabas
estrādes būvniecība” ieviešanas izmaksu
pieaugumu par 13 266,43 EUR. Nodrošināt
projekta priekšfinansējumu 54 266,43 EUR,
ieskaitot PVN 21%, tai skaitā pašvaldības
līdzfinansējumu 18 266,43 EUR, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
Nekustamais īpašums:
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„Āres”–4 Cīruļos, Valdgales pagastā – dzīvokļa īpašums Nr. 4. Noteikt cenu – 3665
EUR, samaksu veicot pusotra gada laikā
no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Slejas” Laucienes pagastā. Noteikt
atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
Noteikt nosacīto cenu – 370 EUR, samaksu veicot viena mēneša laikā no pirkuma
līguma noslēgšanas dienas.
Citi jautājumi:
• Ar 01.03.2018. slēgt skolēnu pārvadājuma maršrutu Nr.11 „Valdemārpils – Laidze”, maršrutu Nr.12 „Vandzene – Talsi” un
maršrutu Nr. 13 „Vandzene – Valdemārpils”.
• Nepiešķirt akciju sabiedrībai „Valters
un Rapa” finansējumu Jāka Pihlaka monogrāfijas „Lāčplēša ordeņa un Brīvības
krusta kavalieri” izdošanai latviešu valodā.
• Iestāties juridiskas personas statusā
biedrībā „Latvijas Piļu un muižu asociācija” ar objektiem – Strazdes pagasta Strazdes muiža, Īves pagasta Tiņģeres pils un
Talsu novada muzejs.
Marta Rake-Lasmane

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

Talsu novada domes saistošos noteikumus sistematizētā veidā
var aplūkot tiesību aktu vietnē www.likumi.lv sadaļā:
Citi tiesību aktu veidi/ Pašvaldības/ Talsu novada dome

11. janvāra Talsu novada domes sēdē
deputāti lēma par deviņiem darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Grozīt
Talsu
novada
domes
14.09.2017. lēmumu Nr.387 „Par atkritumu apsaimniekošanas jomā Talsu novada
pašvaldībā sniegto pakalpojumu nozīmīguma izvērtēšanu un atkritumu apsaimniekošanu Talsu novadā” un izteikt 3. punktu šādā redakcijā: „3. Ar 2018. gada 27.
martu noteikt maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu
un uzglabāšanu Talsu novada administratīvajā teritorijā šādā apmērā – 1,70 eiro par
1 m3 atkritumu, neieskaitot PVN.”
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.1 „Talsu novada pašvaldības 2018.
gada pamata budžets”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.2 „Talsu novada pašvaldības 2018.
gada speciālais budžets”.
Finanšu jautājumi:
• Piešķirt biedrībai „Florbola klubs
„Talsi”” komandas „Talsu NSS/Krauzers”
4550 eiro inventāra iegādei, spēļu organizatoriskiem izdevumiem un mediķa/fizioterapeita darba apmaksai. Apmaksāt
komandas transporta izdevumus 100%
apmērā.

• Iznomāt biedrībai „Talsu pensionāru
biedrība” Talsu tautas nama lielo zāli 19.
janvārī Talsu pensionāru kopsapulces rīkošanai. Atbrīvot biedrību no telpu nomas maksas un komunālajiem maksājumiem.
• Atbalstīt bērnu tautas deju festivāla
„Latvju bērni danci veda” rīkošanu Talsos
2019. gada 31. maijā. Finansējumu festivāla rīkošanai līdz 10 000 EUR apmērā
paredzēt, plānojot 2019. gada budžetu.
Citi jautājumi:
• Apbalvot ar Talsu novada pašvaldības
apbalvojumiem sportā par sasniegumiem
2017. gadā Jāni Strēlnieku – „Labākais
sportists”; Anniju Krūmiņu – „Labākā
sportiste”; Lauri Zuti – „Labākais sportists
tehniskajos sporta veidos”; kērlinga komandu „TKK/S. Blumberga, A. Bremanis”
– „Labākā komanda”; Aivaru Eņģeli –
„Labākais treneris”; Krišjāni Suntažu –
„Cerība sportā”; Andri Leju – „Entuziasts
sportā”; Jāni Krūmiņu – „Mūža ieguldījums sportā”; pasākumu „Vivus.lv MTB
maratonu” – „Gada sporta notikums Talsu
novadā”; Sandru Zvirgzdiņu – „Labākais
sporta skolotājs”; SIA „Epic print” – „Sporta atbalstītājs”.
Marta Rake-Lasmane

Deputātu pieņemšanas februārī
6. februāris
Talsi

E. Zelderis*

Sabile
Stende

N. Tropiņš

Laidze

A. Lācarus
O. Solovjovs
Ģ. Kalnbirze
A. Astrātovs

Lībagi
Lube

I. Indriksone
G. Sebris

13. februāris
20. februāris
D. Karols*
I. Indriksone*
N. Tropiņš*
I. Gluzda
E. Demiters

27. februāris
N. Tropiņš*
D. Feldmane
D. Karols, A. Spēks,
T. Kalniņa, A. Kalniņš

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

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

Dzīvokļu komisija
* Dzīvokļu komisijas sēdes 6. un 20. februārī 14.00
Talsu Administratīvā centra mazajā zālē.
* Izbraukuma iedzīvotāju pieņemšana Strazdē 13. februārī 14.00.

Asins donoru diena 19. februārī Talsos
19. februārī 10.00–14.00 Valsts asins
donoru centrs rīko asins donoru dienu
Talsu novada pašvaldības administratīvā
centra lielajā zālē, Kareivju ielā 7.
Par asins donoru var būt personas vecumā no 18 līdz 65 gadiem. Ķermeņa
svaram jābūt virs 50 kg. Asins nodošana
nav vēlama pēc nakts maiņas, saspringta
darba vai emocionāla pārdzīvojuma.
Kompensācija asins apjoma atjaunošanai nākamajā dienā pēc asins zie-

došanas tiek ieskaitīta donora bankas
kontā, tādēļ lūgums ņemt līdzi savus
bankas konta numurus. Donori bez bankas konta asinis ziedot nevarēs. Līdzi ir
nepieciešams ņemt arī personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti (autovadītāja apliecība kā personu apliecinošs dokuments šoreiz nederēs).
Vairāk informācijas pa bezmaksas informatīvo tālruni 8000
0003
un
mājaslapā
www.donors.lv.
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Noskaidroti labākie sportisti, treneri un sporta entuziasti
12. janvārī ceremonijā
„Sporta laureāts 2017” tika godināti Talsu novada sportisti
un treneri par augstiem sasniegumiem sportā, kā arī godināti
sporta entuziasti par darbu
sporta organizēšanā un atbalstīšanā. Lai noteiktu aizvadītā
gada uzvarētājus 11 nominācijās, pavisam kopā tika saņemti
44 pieteikumi, kurus vērtēja
žūrijas komisija.
Aizvadītais gads Talsu novadam sportā bijis notikumiem,
sasniegumiem,
veiksmīgiem
startiem un unikāliem finišiem
bagāts, tas atspoguļojas arī nominācijās.
Sveicam visus balvu ieguvējus un vēlam veiksmi, izdošanos
un augstus rezultātus arī turpmāk!
Marta Rake-Lasmane
Foto: Dzintars Krastiņš

Nomināciju saņēmēji:

„Sporta atbalstītājs” – SIA
„Epic print”. Uzņēmums nesavtīgi devis balvas sporta pasākumiem, veidojis komandu
sporta tērpu apdruku.
„Entuziasts sportā” – Andris
Leja, orientēšanās pulciņa vadītājs, organizē skrējienu „Apskrien Latviju” un orientēšanās
sacensības „Iepazīsti Talsus”.
„Cerība sportā” – Krišjānis
Suntažs, vieglatlēts, 8. vieta
pasaules U–18 vieglatlētikas
čempionātā šķēpa mešanā.

„Labākais sporta skolotājs” – Sandra Zvirgzdiņa,
Talsu sākumskolas skolotāja,
sportiskās aktivitātēs iesaista
bērnus un vecākus, organizē
Eiropas Sporta nedēļas pasākumus.
„Labākais treneris” – Aivars Eņģelis, futbola treneris,
sagatavojis vairākas komandas
Kurzemes un Latvijas čempionātiem, vada Talsu novada sieviešu komandu Latvijas čempionātā.

„Mūža ieguldījums sportā”
– Jānis Krūmiņš, ilggadējs volejbola treneris un sieviešu komandas „Kurzemīte” dibinātājs, Talsu SCO sporta zāles
līdzautors.
„Gada sporta notikums
Talsu novadā” – Vivus.lv MTB
maratons kalnu riteņbraukšanā, kas Talsos notiek jau vairākus gadus, katru gadu pulcējot
arvien vairāk apmeklētāju. Maratons Talsos notiks arī 2018.
gadā.

„Labākā komanda” – TKK/
S. Blumberga un A. Bremanis, kērlinga komanda – 8.
vieta pasaules čempionātā
jauktajiem pāriem.
„Labākais tehnisko sporta
veidu sportists” – Lauris Zutis, parabobslejs, 2. vieta Eiropas čempionātā parabobslejā.
„Labākā sportiste” – Annija
Krūmiņa, parabobslejiste, pasaules kausa 2. posmā Kalgari
parabobslejā iegūta 1. vieta. Annija ir pirmā sieviete, kura uzva-

rējusi parabobsleja sacensībās.
„Labākais sportists” – Jānis Strēlnieks, basketbolists,
Latvijas izlases saspēles vadītājs. Jānis diemžēl uz balvu pasniegšanas ceremoniju ierasties
nevarēja, jo šobrīd spēlē Grieķijā basketbola klubā Pirejas
„Olympiacos”, bet balvu saņemt
bija ieradušies Jāņa vecāki. Jānis, uzzinot, ka viņam tiks pasniegta šī nominācija, bija sagatavojis videosveicienu visiem
klātesošajiem.

Sociālās un materiālās palīdzības izmaiņas šajā gadā
Lai uzlabotu materiālo situāciju ģimenēs ar zemiem ienākumiem, sniegtu lielāku atbalstu
ģimenēm ar bērniem, audžuģimenēm, kā arī atbalstītu cienījamu vecumu sasniegušus novada
iedzīvotājus un politiski represētās personas un nacionālās
pretošanās kustības dalībniekus, 2018. gadā stājas spēkā vairāki grozījumi Talsu novada
domes saistošajos noteikumos,
kas skar sociālos jautājumus.
Veiktie grozījumi Talsu novada domes saistošajos noteikumos
nosaka: ir paaugstināts ienākumu
līmenis maznodrošinātā statusa
pretendentiem par 15 eiro.
Proti – ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja
tā atbilst sekojošiem kritērijiem:
• vientuļš pensionārs vai invalīds, kuram nav likumīgu apgādnieku, kurš saņem vecuma pensiju
vai invaliditātes pensiju un kura
ienākumi mēnesī nepārsniedz
290 eiro (iepriekš 275 eiro).
• kopā dzīvojoši pensionāri
un invalīdi, kuriem nav likumī-
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gu apgādnieku, kuru ienākumi ir
valsts piešķirtā vecuma pensija
vai invaliditātes pensija un kuru
ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 275 eiro (iepriekš 260 eiro).
• atsevišķi dzīvojošs pensionārs vai invalīds, kura likumīgie
apgādnieki dzīvo atsevišķi, kurš
saņem vecuma pensiju vai invaliditātes pensiju un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz 260 eiro
(iepriekš 245 eiro).
• kopā dzīvojoši pensionāri
un invalīdi, kuru likumīgie apgādnieki dzīvo atsevišķi un kuru
ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma pensija vai invaliditātes
pensija, un kuru ienākums uz
vienu ģimenes locekli mēnesī
nepārsniedz 245 eiro (iepriekš
230 eiro).
• nestrādājoši invalīdi un/vai
pensionāri, kuri dzīvo kopā ar
apgādnieku – nestrādājošu invalīdu vai pensionāru, kuru ienākums uz vienu ģimenes locekli
mēnesī nepārsniedz 230 eiro (iepriekš 215 eiro).

• ģimene (persona), kura nav
atzīta par trūcīgu, bet tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz
195 eiro (iepriekš 180 eiro).
Trūcīgā statusa piešķiršanai
ikmēneša ienākumu kritērijs
valstī ir viens. Trūcīgā statusu
pašvaldība nosaka saskaņā ar
Ministru kabineta 2010. gada 30.
marta noteikumiem Nr.299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” un tajos paredzēto minimālo ienākumu
līmenis vienai personai – 128,06
eiro mēnesī.
No 2018. gada 1. janvāra valstī

noteiktais garantētais minimālais
ienākumu līmenis (GMI) vienam
cilvēkam ir 53 eiro mēnesī (par
3,20 eiro vairāk nekā iepriekš).
Talsu novadā atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai invalīdam, kuram nav likumīgu apgādnieku, kurš saņem vecuma
pensiju vai invaliditātes pensiju,
vai sociālā nodrošinājuma pabalstu, garantētais minimālais
ienākumu līmenis (GMI) vienam cilvēkam paliek iepriekšējais – 128,06 eiro (šo GMI līmeni
pašvaldība noteica, lai atbalstītu
pensionārus un invalīdus ar zemiem ienākumiem).
No 2018. gada vienreizējs piedzimšanas pabalsts Talsu novadā
dzimušajiem ir:
• 200 eiro par bērnu;
• 300 eiro par bērnu, ja dzimuši dvīņi;
• 450 eiro par bērnu, ja dzimuši trīnīši.
Ja personai, kurai ir tiesības
pieprasīt pabalstu, pamatdzīvesvieta deklarēta Talsu novada administratīvajā teritorijā mazāk

					

nekā 12 mēnešus pirms bērna
piedzimšanas dienas, tad vienreizējā pabalsta apmērs ir:
• 100 eiro par bērnu;
• 150 eiro par bērnu, ja dzimuši dvīņi;
• 225 eiro par bērnu, ja dzimuši trīnīši.
Pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās
pretošanās kustības dalībniekiem ir 50 eiro (līdz šim bija 30
eiro, un mērķa grupa bija tikai
politiski represētās personas).
Individuālu skaidrojumu par
saistošo noteikumu piemērošanu, sociālās palīdzības vai pakalpojumu saņemšanu iespējams
saņemt Talsu novada Sociālajā
dienestā pie speciālistiem Talsos
vai katrā Talsu novada pilsētas
vai pagasta pārvaldē pie sociālā
darbinieka atbilstoši personas
deklarētajai dzīvesvietai.
Tatjana Kuzmuka,
Sociālā dienesta informācijas
sistēmas atbalsta speciāliste
tālr. 63221889, 29357075
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Kinoteātrī „Auseklis”
1. februārī 16.00 un 18.00
,,VĒSTURE AIZ KADRA”
Pirmo reizi kopš Latvijas neatkarības
atjaunošanas kino dokumentālisti, kas
iemūžināja janvāra barikādes un citus
Trešās atmodas notikumus, stāsta, kā
tapa labi pazīstamie kino materiāli, kas
kļuvuši par neatņemamu Latvijas vēstures daļu.
2., 3., 4. un 7., 8. februārī 18.00
,,SAVĒJIE SAPRATĪS. SEPTIŅDESMITIE. SPOŽUMS UN POSTS”
Dokumentālā filma (Latvija, 2017)
Pagājušā gadsimta 70. gadi Latvijas
mūzikā iezīmējās ar jaunās paaudzes
rokmūziķu parādīšanos. Iedvesmojoties no 60. gadu pasaules mūzikas
grandiem, Latvijā parādās jaunas grupas – ,,Menuets”, ,,Santa”, ,,Jolant”,
,,Stroncijs 70”, vēlāk arī ,,Līvi”, ,,Sīpoli”,
,,Modo”.
2., 3., 4. un 7., 8. februārī 20.00
,,ARITMIJA”
Drāma. Kinofestivālā ,,Kinotavrs” ieguvusi Grand Prix – balvu par labāko
vīrieša lomas atveidojumu, kā arī skatītāju simpātiju balvu! Bērniem līdz 12
gadiem neiesakām!
9., 10., 11. un 14., 15. februārī 18.00
,,ZĀĢERI”
Ivara Zviedra un Andra Kalnozola
dokumentālā filma ,,Zāģeri” seko kādas mežstrādnieku brigādes darbam
Valmierā un skaudri izgaismo daudzu
zāģeru dzīvi, ko sagrauzis alkohols un
bezcerība.
16., 18. un 21., 22. februārī 16.00; 18.00
17. februārī 18.00
,,DŽUNGĻU PATRUĻA”
Animācijas filma, dublēta latviešu
valodā.
16., 17., 18. un 21., 22. februārī 20.00
,,MAĢISKAIS KIMONO”
Komēdija, drāma – latviešu un japāņu valodā ar subtitriem latviešu un
krievu valodā. Bērniem līdz 12 gadiem
neiesakām!
23., 24., 25. un 28. februārī 16.00; 18.00
,,PARADĪZE 89”
Piedzīvojumu filma visu laiku bērniem. Uz patiesiem notikumiem balstīts deviņgadīgas Paulas pieaugšanas
stāsts laikā, kad Latvija spēra savus pirmos soļus pretī neatkarībai.
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Pieaugušo izglītības centrs piedāvā:

Iespēja apgūt franču valodu
Talsu novada fondam un Pieaugušo izglītības centram ir šarmants piedāvājums – iemācīties franču valodu un nobaudīt gabaliņu no
Francijas kultūras.
Nodarbības pasniegs Alexandre Sanseverino
no Francijas, kas ieradies Latvijā, lai līdz pat decembrim veiktu brīvprātīgo darbu „Erasmus+”
projektā – parādītu vietējai sabiedrībai savu kul-

tūru, iemācītu franču valodu un īstenotu arī pats
savu izaicinājumu – iemācītos angļu valodu, kas
tālāk noderēs pasaules apceļojumos.
Iepazīšanās nodarbība notiks 6. februārī
plkst.17.30. Plānots, ka nodarbības notiks katru
otrdienu, taču, ja interese būs liela, tiks veidota
papildu grupa pirmdienās.

Excel – iesācējiem
Kurss sniegs zināšanas darbam ar izklājlapu lietotni Microsoft Excel (iesācējiem).
Tēmas: Darbs ar izklājlapu lietotni. Elementāru aprēķinu veikšana izklājlapas tabulā. Šūnu
un tabulas vienkārša formatēšana. Funkciju iz-

mantošana aprēķinos izklājlapu tabulās. Diagrammu veidi, formatēšana.
Norises laiks: četri darba dienu vakari pa 3
akadēmiskajām stundām
Maksa: 25 EUR

Pieteikšanās kursiem pa tālr. 26518464, vai e-pastā: inga.sokolova@talsi.lv

Izstāžu norises februārī
Talsu novada muzejā
✳✳No 7.02. „Uzticēties”. Aktu
fotogrāfijas
✳✳No 8.02. Ventspils mākslinieces Ritas Blaževičas akvareļu izstāde „Krāsu simfonija”
✳✳Līdz 11.02. Latvijas Valsts
vēstures arhīva ceļojošā izstāde
„Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs (1610–1681) un
viņa laikmets”
✳✳No 13.02. Interaktīva izstāde
no Latvijas Dabas muzeja „Latvijas bruņurupucis un tā svešzemju radinieki”
Talsu tautas namā un
Radošajā sētā
✳✳Ventspils fotokluba „Moments” un Kurzemes Dzejas dienu dalībnieku dzejas foto izstāde
„Ieskaties dzejā”
✳✳Valtera Poļakova fotogrāfiju
izstāde „MĒS esam ŠEIT”
Talsu Galvenajā bibliotēkā
✳✳1.–16.02. Ārijai Elksnei 90
✳✳1.–16.02. Elmāram Šmeltem 70
✳✳17.–28.02. Fantasts Žils Verns
✳✳17.–28.02. Romāni par mīlestību
✳✳Zigurdam Kalmanim 70
Talsu bērnu bibliotēkā
✳✳Bērnu žūrijas grāmatas ekspertu vērtējumā
✳✳„Sirsniņdienas grāmatas”
Talsu novada bērnu un
jauniešu centrā
✳✳Ceturtdienas mākslas mīļu
kopas darbu izstāde „Materiāls
– Kafija”
Abavas bibliotēkā
✳✳2.–10.02. Sveču dienas paradumi un ticējumi
✳✳Ārijai Elksnei 90
✳✳Valentīna diena
Balgales bibliotēkā
✳✳Ārijai Elksnei 90
Laidzes bibliotēkā
✳✳Bibliotēkas pasākumi fotogrāfijās
✳✳„Laidze literatūras avotos”
✳✳„Vecākā grāmata Laidzes pagastā”
✳✳Februāris – Sveču mēnesis
✳✳Ārijai Elksnei 90
Laidzes BLPC
✳✳23.02.–12.03. Rokdarbnieku izstāde

Laucienes bibliotēkā
✳✳1.–15.02. Ārijai Elksnei 90
✳✳15.–28.02. Ilzei Šķipsnai 90
Lībagu bibliotēkā
✳✳Ārijai Elksnei 90
✳✳Fantastam Žilam Vernam 190

Spāres muižā
✳✳Fotogrāfa Raita Strautmaņa
fotoizstāde „Talsi no putna lidojuma”
✳✳Sabiles rokdarbnieču darbu
izstāde

Lubes bibliotēkā
✳✳Rokdarbu izstāde
✳✳1.–14.02. Ārijai Elksnei 90
✳✳15.–28.02. Žilam Vernam 190

Strazdes bibliotēkā
✳✳Gintas Kaminskas radošo
darbu izstāde „Ainavas grīdas
celiņos”

Lubes kultūras nama
izstāžu zālē
✳✳Arņa Enzeļa fotoizstāde
✳✳Vivantas Volkovas fotoizstāde „Zvanu balsis”

Tiņģeres pils izstāžu zālē
✳✳Silvijas Paipalas krustdūrienā
šūto gleznu personālizstāde

Pastendes bibliotēkā
✳✳ „Dziesmusvētki 1945–1985”
Pastendes kultūras namā
✳✳5.–28.02. Biedrības „Ausma”
izstāde
✳✳Andra Kalniņa gleznas un zīmējumi
Pļavmuižas saieta namā
✳✳Vasaras impulsi
Sabiles bērnu bibliotēkā
✳✳Dzintras Lundes kalendāru
izstāde
Sabiles bibliotēkā
✳✳1.–10.02. Ārijai Elksnei 90
✳✳„Laimīgu Suņa gadu!”
✳✳12.–28.02.
„Romantiskais
februāris”
Stendes tautas namā un
Stendes bibliotēkā
✳✳Raimonds Pauls Gunas Oškalnas-Vējiņas foto mirkļos
Stendes bibliotēkā
✳✳Ārijai Elksnei 90
✳✳„Olimpiskais pjedestāls gaida”
Stendes bibliotēkas bērnu
nodaļā
✳✳„Mūsu draugi – dzīvnieki”
✳✳1.–09.02. „Ko stāsta dažādu
krāsu sveces?”
✳✳5.02.–16.02. Idejas dāvanu
noformēšanai „14. februāris –
Visu mīlētāju diena”
Spāres bibliotēkā
✳✳1.–23.02. Andra un Ulda
Spāģu kokgriezumi
✳✳„Sievietes dvēseles atspulgi”
✳✳„Mīlestības nevar būt par
daudz”
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Īves bibliotēkā
✳✳1.–10.02. Ārijai Elksnei 90
✳✳10.–17.02. Martai Bārbalei 85
✳✳19.–27.02. Ilzei Šķipsnai 90
✳✳23.02. plkst.14.00 lasītāju
kluba tikšanās: ieskats Martas
Bārbales dzejas pasaulē
Ķūļciema BLPC
✳✳Līdz 19.02. Pļavmuižas saieta
nama mākslas studijas „Otiņa”
izstāde „Pastelis”
Nogales bibliotēkā
✳✳1.–09.02. Ārijai Elksnei 90
✳✳10.–18.02. Žilam Vernam 190
✳✳Ilzei Šķipsnai 90
Uguņu bibliotēkā
✳✳Ārijai Elksnei 90
✳✳Žilam Vernam 190
Valdemārpils bibliotēkā
✳✳1.–17.02. Ārijai Elksnei 90
✳✳1.–15.02. Sveču diena
✳✳19.–28.02. Latviešu raksti
✳✳Margaritai Stārastei veltīta
izstāde
Valdemārpils izstāžu zālē
✳✳Gerda Stūre. Gleznas
Valdemārpils tūrisma
informācijas centrā
✳✳LMK „Tinga” rokdarbu izstāde
Valdgales bibliotēkā
✳✳M. Stārastes grāmatas
✳✳Vaska sveču izstāde
Vandzenes bibliotēkā
✳✳Februāris – Sveču mēnesis
✳✳Ārijai Elksnei 90
Virbu kultūras namā
✳✳1.–15.02. Jāņa Roberta Jansona gleznu izstāde
Sagatavoja: Sanita Arciševska

2018. gada februāris
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Sporta norises februārī
Kad? Cikos?
1.02.

17.30

3.02.

15.00

4.02.

10.00

7.02.
8.02.
10.02.
10.02.

9.00
17.30
10.00
10.00

10.02. 14.00
11.02. 12.00
11.02. 16.00
17.02. 10.00
17.02. 13.30
17.02.
21.02.
24.02.
24.02.

18.00
9.00
10.00
10.00

24.02. 10.00
24.02. 14.00
24.02. 18.00
25.02. 13.00
25.02. 14.00
1.02.
2.02.
3.02.
4.02.
10.02.
11.02.
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
24.02.

19.00
19.00
11.00
11.00
10.00
10.00
19.00
19.00
11.00
11.00
11.00

1.02.
6.02.
8.02.
9.02.
10.02.
13.02.
15.02.
17.02.
13.02.
22.02.
23.02.
24.02.
27.02.

17.30
17.30
17.30
18.00
11.00
17.30
17.30
11.00
17.30
17.30
18.00
11.00
17.30

4.02.

9.00

10.02. 10.00
18.02. 9.00
19.02. 9.00
24.02. 10.00
10.02. 11.00
16.02. 16.00
9.02.

19.00

9.02.

19.00

16.02. 19.00
23.02. 19.00
2.02.
9.02.

20.00
20.00

24.02. 13.00

Pasākuma nosaukums
TALSOS
Florbols Talsu NSS U13
Latvijas čempionāts telpu futbolā 1. līga Talsi/FK
Laidze – FC Nikers
Volejbols Nacionālā līga 2. divīzija SK Talsi – Jelgavas NSC
Invalīdu un pensionāru ziemas kausa izcīņa zolītē
Florbols Talsu NSS U16
J. Dembovska piemiņas balvas 5. posms galda tenisā
Talsu novada kausa izcīņas dambretē 6. kārta
Latvijas čempionāts telpu futbolā 1. līga Talsi/FK
Laidze – UPTK
Florbols Talsu NSS
Elvi florbola virslīga Talsu NSS/Krauzers – Betsafe/Ulbroka
Talsu novada meistarsacīkstes galda tenisā B grupa
Latvijas čempionāts telpu futbolā 1. līga Talsi/FK
Laidze – FK Nīca
Elvi florbola virslīga Talsu NSS/Krauzers – Valmiera
Invalīdu un pensionāru ziemas kausa izcīņa zolītē
Talsu novada sporta spēles – novuss
Talsu kausa badmintonā 3. posms
Talsu novada meistarsacīkstes dambretes ātrspēlē
(blicā)
Florbols Talsu NSS
Volejbols Nacionālā līga 2. divīzija SK Talsi – Jēkabpils juniori/JSS
Latvijas čempionāts telpu futbolā 1. līga Talsi/FK
Laidze – Tukums 2000
Volejbols Nacionālā līga 2. divīzija SK Talsi – Dundaga
LAUCIENES PAGASTĀ
3+1 volejbols 10. posms ,,Laucienes kauss 2017/2018”
Zolītes 9. posms ,,Laucienes kauss 2017/2018”
Talsu novada čempionāts volejbolā B grupā
Talsu novada čempionāts florbolā 2017/2018
Pļavu kauss zemledus makšķerēšanā
Laucienes kausa novusā 2017/2018. 4. posms
3+1 volejbols 11. posms ,,Laucienes kauss 2017/2018”
Zolītes 10. posms ,,Laucienes kauss 2017/2018”
Talsu novada čempionāts florbolā 2017/2018
Talsu novada čempionāts volejbolā B grupā
Laucienes kauss 2018 volejbolā veterāniem
SABILES SPORTA CENTRĀ
Sabiles kausa novusā 5. posms
Sabiles kausa galda tenisā 6. posms
Sabiles kausa novusā 6. posms
Sabiles kausa volejbolā 3. posms
Sabiles kausa spēka trīscīņā 2. posms
Sabiles kausa galda tenisā 7. posms
Sabiles kausa novusā 7. posms
Sabiles kausa telpu futbolā 2005. g. dz. 5. posms
Sabiles kausa galda tenisā 8. posms
Sabiles kausa novusā 8. posms
Sabiles kausa volejbolā 4. posms
Sabiles kausa telpu futbolā 2009. g. dz. 5. posms
Sabiles kausa galda tenisā 9. posms
ĢIBUĻU PAGASTĀ
Ģibuļu pagasta meistarsacīkstes zolītes spēlē komandām
Talsu novada 12. Mazās draudzības spēles
Ģibuļu pagasta meistarsacīkstes un kausa izcīņas
2018 zolītes spēlē 10. posms
Ģibuļu pagasta kausa izcīņas 2017 zolītes spēlē 10.
posms
Talsu invalīdu biedrības sporta un atpūtas diena
STENDES PILSĒTĀ
Stendes SC trīsbumbu turnīrs – strītbols
VALDGALES PAGASTĀ
Sacensības dambretē
ĶŪĻCIEMĀ
Novusa sacensības
LAIDZĒ

Norises vieta
Talsu Valsts ģimnāzija
Talsu sporta halle
Talsu sporta nams
Talsu sporta nams
Talsu Valsts ģimnāzija
Talsu sporta nams
Talsu sporta nams
Talsu sporta halle
Talsu Valsts ģimnāzija
Talsu Valsts ģimnāzija
Talsu sporta nams
Talsu sporta halle
Talsu Valsts ģimnāzija
Talsu sporta nams
Talsu sporta nams
Talsu sporta halle
Talsu sporta nams
Talsu Valsts ģimnāzija
Talsu sporta nams
Talsu sporta halle
Talsu sporta nams

Talsu novada pašvaldība ir saņēmusi
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārsūtītu Datu valsts inspekcijas vēstuli, kurā tiek vērsta uzmanība uz pašvaldību informatīvajos
izdevumos publicēto informāciju par
attiecīgajā mēnesī dzimušo bērnu un
laulību noslēgušo pāru datiem. Ievērojot norādījumus, rubrikā „Dzīvesziņas”
ieviestas izmaiņas.
Datu valsts inspekcija uzskata, ka sabiedrību var informēt par pašvaldībā dzimušajiem, laulību noslēgušajiem, bet neidentificējot konkrētas personas, proti – var
norādīt jaundzimušo skaitu, dzimumu,
laulāto pāru skaitu attiecīgajā laika periodā, bet nenorādot vārdus un uzvārdus.
Šādu regulu paredz Fizisko personu datu
aizsardzības likums – personas dati ir jebkāda informācija, pēc kuras var identificēt
fizisku personu. Likuma mērķis ir aizsargāt fizisko personu privātās dzīves neaizskaramību attiecībā uz personas datu ap-

strādi un publicēšanu publiskā telpā.
Arī Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz datu brīvu apriti būs piemērojamas no šī gada 25. maija, uzsverot nepieciešamību saglabāt līdzsvaru starp
personas tiesībām un datu aizsardzību.
Ņemot vērā iepriekš minēto, turpmāk
izdevuma „Talsu Novada Ziņas” sadaļā
„Dzīvesziņas” tiks publicēts attiecīgajā
laika periodā jaundzimušo skaits, dzimums un vārdi, laulāto pāru skaits, kā arī
mirušo personu vārdi un uzvārdi, neminot dzimšanas gadu.
Jāpiemin gan, ka līdz šim Dzimtsarakstu nodaļas speciālistes ikvienam laulātajam pārim, kā arī jaundzimušo vecākiem mutiski lūdza atļauju publicēt datus
informatīvajā izdevumā „Talsu Novada
Ziņas”. Atteikums informāciju publicēt
vienmēr tika ņemts vērā.
Marta Rake-Lasmane

DZĪVESZIŅAS

Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2018. gada 3. līdz 28. janvārim

Laulību noslēguši 8 pāri
Laucienes sporta
centrs

Sabiles sporta centrā

Miruši (atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai):
Talsi
Erna Emīlija Tama
Ivars Štreinerts
Ansis Zīverts
Aina Liepiņa
Raitis Cēpurs
Jānis Zuzāns
Marija Milda Ieva Saulīte
Zenta Baumane
Stende
Austra Drīksne
Valdemārpils
Baiba Brežinska
Indulis Ķēniņš

Abavas pagasts
Larisa Meļņikova
Jurģis Bērziņš
Ārlavas pagasts
Mirdza Grīnberga
Ģibuļu pagasts
Gunārs Stromanis
Kārlis Balandiņš
Īves pagasts
Biruta Ausma Freimane
Laidzes pagasts
Antons Daņiļevičs
Laucienes pagasts
Sigurds Fricis Zemesarājs
Valdgales pagasts

Gundars Ķirsons
Jānis Čivčs-Vaivods
Juzis Mangaudis
Virbu pagasts
Maiga Alma BalandeBalode
Dundagas novads
Agris Rūmnieks
Arnis Paegleskalns
Rojas novads
Oskars Strauss
Kuldīgas novads
Rasma Baltača
Ventspils
Ļubova Kotova

Veselības veicināšanas pasākumi
Pastendes
sporta centrs
,,Akmeņkaļi

Stendes sporta centrs
Valdgales SUIC
Ķūļciema BLPC
Laidzes BLPC

Zolītes turnīrs – 6. posms
Galda tenisa turnīrs – 6. posms
PĻAVMUIŽĀ
Dubultspēles galda tenisā
Pļavmuižas kausa 2018 novusā 1. posms
LUBES PAGASTĀ
Šautriņu mešana, galda teniss, novusa turnīrs –
dubultspēles

Laidzes BLPC
Laidzes BLPC
Pļavmuižas saieta
nams
Lubes BLPC

Sagatavoja: Kārlis Pētersons

		

Personu datu aizsardzības likums
attiecas arī uz „Talsu Novada Ziņu”
rubriku „Dzīvesziņas”

Reģistrēti 16 jaundzimušie – 6 zēni un 10 meitenes, kuriem doti tādi vārdi kā:
Sabīne, Emīls, Jēkabs, Gustavs, Helmuts, Dārta, Katrīna, Evelīna, Kristiāns,
Adēlija, Estere, Maija, Paulīne, Laura, Viestards, Elīza

Novusa turnīrs – 6. posms

2018. gada februāris

DER ZINĀT

Deju nodarbības pieaugušajiem
Valdemārpils bibliotēkas zālē
1., 8., 15., 22. februārī plkst. 18.00
Deju nodarbības senioriem
Talsu tautas namā
2., 9., 16., 23. februārī plkst. 14.00
Deju nodarbības bērniem un jauniešiem
Vandzenes pamatskolā
5., 12., 19., 26. februārī plkst. 14.30
Talsu Valsts ģimnāzija
7., 14., 21., 28. februārī plkst. 15.15
Lekcija – mazuļa krūts barošana
Talsos, Kalna ielā 4 (virs Talsu biznesa inkubatora)
6. februārī plkst. 16.00
Vingrošanas nodarbības – vispārējā fiziskā sagatavotība
Pūņu pamatskolā
8., 15., 22. februārī plkst. 18.00
Balgales SBLPC
9., 16., 23. februārī plkst. 18.30
Vingrošana grūtniecēm
Fizioterapeites S. Vilkastes praksē Talsos,
Lielajā ielā 35-2
12., 19., 26. februārī plkst. 10.00
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Talsu Novada Ziņas

Kultūras norises februārī
Kad? Cikos?

Kas?

TALSOS
2.02. 10.30 Skolēnu skatuves runas konkursa 1. kārta
3.02. 19.00 Koncerts „Paldies, Tev Draugs”. Ieeja: 7; 9; 11 EUR
Zuzannas Miķelsones klavierkoncerts „Ceļojums
4.02. 14.00
mūzikā”. Ieeja: bez maksas
Lekcija „2018. gads visām zodiaka zīmēm un nā6.02. 18.00 kamie 3 gadi mums visiem” astrologs Andis Geste
Ieeja: 4 EUR
6.02. 18.00 Aktu fotogrāfiju izstādes „Uzticēties” atklāšana
Humora izrāde „Made in Latvia”, režisors Mārtiņš
8.02. 19.00
Egliens. Ieeja: 8;10;12;14 EUR
Tikšanās ar izstādes „Krāsu simfonija” mākslinie10.02. 14.00
ci Ritu Blaževiču
Latvijas Dabas muzeja interaktīvās izstādes
No
10.00–
„Latvijas bruņurupucis un tā svešzemju radinieki”
13. 02. 17.00
izglītojošā programma. Pieteikties pa tālr. 29102628
12.00 Kurzemes izglītības iestāžu vokāli instrumentā13.02.
lo ansambļu, instrumentālo kolektīvu, popgrupu
15.00 festivāls – konkurss „No baroka līdz rokam”
13.02. 13.00 Radošās apvienības „Patrepe” atklāšana
Bērnu lasīšanas veicināšanas programmas „Grā15.02. 10.00
matu starts” 2. nodarbība
Talsu novada pašvaldības apbalvojumu kultūrā
16.02. 11.00
pasniegšana „Kultūras darbinieku diena”
Jauno talantu konkurss „Citāds pipars”
17.02. 12.00
Pieteikšanās līdz 7. februārim
20.02. 11.00 Lielie lasīšanas svētki
Tikšanās ar dziedātāju, raidījuma vadītāju Rober20.02. 18.00
to Meloni „Buona sera, es esmu Roberto!”
Autorvakars „Ar fotoaparātu pa dzīvi”, tikšanās ar
20.02. 19.00
fotogrāfu Daini Kārkluvalku
21.02. 16.00 Tikšanās ar Ventspils dzejnieci Ilonu Krebsi
22.02. 12.00 Talsu novada BJC koka auto modeļu sacensības
22.02. 16.00 Cirka izrāde bērniem „Troļļu piedzīvojums”. Ieeja: 6 EUR
23.02. 11.00 Starpnovadu vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2018”
Rīgas saksofonu kvarteta un akordeonista Savva
23.02. 18.00 Zihs koncerts „Netveramie sapņi”. Ieeja: iepriekšpārdošanā 5 EUR, pasākuma dienā 7 EUR
24.02. 16.00 „Talsu fotoklubam – 19”, vairāku izstāžu atklāšana
Autorvakars „Ar fotoaparātu pa dzīvi”, tikšanās ar
27.02. 19.00
fotogrāfu Kasparu Poriņu
LAUCIENES PAGASTĀ
3.02. 18.00 Sadziedam Laucienē „Dziesmā ir spēks”
Indijas klasisko deju nodarbība.
4.02. 11.00
Pieteikšanās pa tālr. 28609190
„Rokraksta psiholoģija”, lekciju vadīs grafoloģe
11.02. 13.00
Anita Millere. Ieeja: 2 EUR
16.30 Kinoseanss bērniem „Bize un Neguļa”, „Mūsu
16.02.
18.00 ome rullē”. Ieeja: 1,50 EUR
Balles deju nodarbības, pasniedzēja Anda Zarem16.02. 19.00
ba. Pieteikšanās pa tālr. 28609190
Valdemārpils amatierteātra „Atspulgs” A. Alunā17.02. 18.00 na izrāde „Pašu audzināts”, piedalās folkloras kopa
„Trejteka”. Ieeja: bez maksas
23.02. 20.00 POP iela. Ieeja: 1 EUR
„Mandalu dejas”, vadītāja Evita Eglīte
25.02. 10.00
Pieteikšanās pa tālr. 28683771
LAIDZES PAGASTĀ
20. gs. 30. gadu kultūrvēsturisku fotogrāfiju izstā1.02. 17.00 des „Žanis Alberts Eihvalds – Nariņciema bilžu
meistars” atvēršana
Pirmdienās
Rotaļas un dziesmas kopā ar Intu Boteri
18.00
Ieeja: bez maksas
17.00 16.00 Laidzes amatiermākslas kolektīvu koncerts
Lingvistes Dites Liepas lekcija „Latviešu valoda
22.02. 13.00
21. gadsimtā”
LĪBAGU PAGASTĀ
Grāmatu draugu tikšanās
7.02. 9.00
„Ceļojums apkārt pasaulei kopā ar Žilu Vernu”
Filcēšanas radošā darbnīca, vada Diāna Dzelzka8.02. 17.30
lēja. Ieeja: 8 EUR
10.02. 18.00 Līnijdejotāju sadancis
17.02. 13.00 Senioru ansambļu sadziedāšanās
Usmas amatierteātris „Suflē” komēdija „Labuma
24.02. 16.00
meklējumos”. Ieeja: 1 EUR
LUBES PAGASTĀ
Valdemārpils amatierteātra „Atspulgs” pirmizrā3.02. 18.00
de, Ā. Alunāns „Pašu audzināts”. Ieeja: 1 EUR
10.02.
Senioru atpūtas vakars
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
24.02. 16.00 Amatierteāta „Pļavas” viesizrāde „Kredīts”. Ieeja: 1 EUR
ĢIBUĻU PAGASTĀ
1.–13.02. Apsveikumu gatavošana „Apsveikums Valentīnam” no 14.00
7.02. 18.00 Tikšanās ar reiki terapeiti Inesi Zazersku
10.02. 19.00 Amatierteātru salidojums „Meteņu laikā”
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Kur?
Talsu novada BJC
Talsu tautas namā
Talsu novada muzejā
Talsu tautas namā
Talsu novada muzejā
Talsu tautas namā
Talsu novada muzejā
Talsu novada muzejā
Talsu novada BJC
Talsu tautas namā
Radošajā sētā
Talsu bērnu
bibliotēkā
Talsu tautas namā
Talsu novada BJC
Talsu sporta namā
Talsu Galvenajā
bibliotēkā
Radošās sētas
fotodarbnīcā
Talsu novada muzejā
Talsu novada BJC
Talsu tautas namā
Talsu novada BJC
Talsu tautas namā
Talsu tautas namā
Radošās sētas
fotodarbnīcā
Laucienes kultūras
namā
Laucienes BLPC
Pļavmuižas saieta
namā
Laucienes kultūras
namā

Tikšanās ar pašvaldības un Valsts policijas darbiniekiem „Esam tev līdzās”
Tikšanās ar zināmiem Ģibuļu pagasta ļaudīm
17.02. 16.00
„Pazīstam un lepojamies!”
23.02. 14.00 Tikšanās ar kokgriezējiem Andri un Uldi Spāģiem
Astoņu trīs paaudžu Pastendes deju kolektīvu
24.02. 18.00
koncerts „Pastendes raksti”
Jetes Užānes dzīvesstāsts kustību izrādē
3.03. 18.00
„Kā man gribas iet…” Ieeja: 5 EUR
SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ
Leļļu izrāde „Sniegainīte” un radošā darbnīca bēr2.02. 17.00 niem 3–8 gadiem kopā ar vecākiem. Ieeja: 2 EUR
Informācija pa tālr. 29247278
Tikšanās ar Solvitu Mertenu „Stāsts par alveju un
5.02. 11.00
veselību”
Sabiles amatierteātra pirmizrāde, J. Alunāns „Mu13.02. 19.00 cenieks un muceniece”. Operete vienā cēlienā, režisore Ziedīte Začeste. Ieeja: 2 EUR
„Paldiespasākums … no visas sirds!”
Atpūtas vakars „EM TĪ VĪ VĪ saldie 80.–90.”
17.02. 19.00
Aicinām ģērbties 80.–90. gadu stilā! Ieeja 1. daļā –
1 EUR, 2. daļā – 4 EUR, tērpos – 3 EUR
Matkules amatierteātra izrāde „Stāsts par vecīša
27.02. 19.00
cimdiņu”, režisore Maija Zilberta. Ieeja: 1,50 EUR
STENDĒ
Amatierteātra „Ugāles drāma” izrāde bērniem
10.02. 17.00
„Trīs sivēntiņi un pelēcis vilks”. Ieeja: bez maksas
Amatierteātra „Ugāles drāma” komēdija visai ģi10.02. 18.00
menei „Lauku gurķis”. Ieeja: 1 EUR
Bibliotēkas pēcpusdiena „Iepazīsim grāmatas par
15.02. 12.30
dzīvniekiem”
Grupas „Roja” 20 gadu jubilejas un grupas „Miera
18.00 vējos” pirmā mūzikas albuma prezentācijas koncerts. Ieeja: 5 EUR
24.02
Grupas „Roja” balle. Ieeja: 3 EUR. Galdiņus rezer22.00
vet iepriekš tautas namā vai pa tālr. 26380121
Ekspedīcija Latvijas simtgadei
Visu mēnesi
„Atmiņu stāsti un mutvārdu ieraksti”
STRAZDES PAGASTĀ
Stāsts par veselību. Viss par un ap alveju
14.02. 10.00
Lektore Solvita Mertena
Atpūtas pasākums „Tiekamies kafejnīcā „Pie Va16.02. 21.00
lentīnas””. Ieeja: 3 EUR
NVO „Sieviešu klubs „Sniedzes”” – vakarēšana
21.02. 13.00 muižā „Meteņdienas ēdieni un galda klājums”
Ieeja: 1 EUR
BALGALES PAGASTĀ
Bērnu leļļu teātra izrāde „Mēness taurenis”
6.02. 15.00
Ieeja: bez maksas
20.02. 15.00 Jaunatnes centra atklāšanas pasākums
3.03. Senioru balle. Pieteikties pa tālr. 20619128. Ieeja: 2 EUR
15.02. 12.00

12.02. 16.00
15.02. 17.00

Pļavmuižas saieta namā
Laucienes BLPC

2.02.

14.00

Laidzes BLPC
izstāžu zālē

9.02. 15.00
16.02. 11.00
14.02. 17.00

Laidzes BLPC

3.02.

Laidzes tehnikuma zālē
Laidzes BLPC

17.02.

19.00
19.00
21.00

21.02. 14.00
Lībagu skolā

9.02.

17.00

21.02. 15.00
Lībagu BLPC

24.02. 16.00
3.02.

Lubes
kultūras namā
Ķūļciema BLPC

14.00

15.02. 19.30
23.02. 18.00
24.02. 17.00
28.02. 17.30

Pastendes kultūras
namā
Spāres bibliotēkā
Pastendes kultūras
namā

Sabiles kultūras
nama mazajā zālē
Abavas bibliotēkā
Sabiles kultūras
namā
Sabiles kultūras
namā
Sabiles kultūras
namā
Stendes tautas namā
Stendes tautas namā
Stendes bibliotēkas
bērnu nodaļā
Stendes tautas namā
Stendes tautas namā
Stendes pilsētā

Strazdes bibliotēkā
Strazdes BLPC
Strazdes BLPC

Balgales BLPC
Balgales SBLPC

ĪVES PAGASTĀ
Valentīndienas ballīte bērniem (līdz plkst.18.00)
Tiņģeres pilī
Tikšanās ar izstādes „Dejo diegs ar adatiņu”
Tiņģeres pilī
autori Silviju Paipalu
VALDGALES PAGASTĀ
Cirka programma un klaunu šovs „Oki Doki”
Valdgales
Ieeja: 1,50 EUR
tautas namā
Radošā darbnīca „Sapņu ķērājs”, vadītāja Vita Erta
Radošā darbnīca „Sveču liešana”
Valdgales bibliotēkā
Literārs pasākums „Par mīlestību sveču gaismā” Valdgales tautas namā
VANDZENES PAGASTĀ
Kaimiņu pagastu SADANCIS
„Dziesma visām paaudzēm”. Ieeja: 5 EUR
Vandzenes tautas
Groziņballe kopā ar apvienību „Krūms un Blāze”
namā
(„Apvedceļš” un „Jūrkant” solisti). Ieeja: 5 EUR
J. R. Jansona gleznu izstādes „Tas ir nopietni” atklāšana
VALDEMĀRPILĪ
Valentīndienas ballīte bērniem
Izstāžu zālē
Tikšanās ar mākslinieci Gerdu Stūri un dzejoļu
Valdemārpils izstāžu
grāmatas autori Irēnu Pumpuri
zālē
Koncerts „Mīlestība ir divi”
VIRBU PAGASTĀ
Pūres bērnu teātra izrāde „Pārgājiens līdz Āfrikai”
Ieeja: bez maksas
Balgales amatierteātris ar izrādi „Hronika”
aizgājušo laiku fragments vienā cēlienā, režisors
un lugas autors Reinis Boters
Virbu
Pasākumu cikls „Seno gadu stāsti”
kultūras namā
Paaudžu tikšanās pie tējas tases
Ugāles amatierteātra „Ugāles drāma” izrāde „Lauku gurķis”
Radošā darbnīca „Rotas radoši”, vadītāja D. Dzelzkalēja

Pastendes bibliotēkā
Ģibuļu BLPJAC
Spāres tautas namā
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