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Atjaunos „Jēkaba ceļa radošos magnētus” –
Sabiles sinagogu, pilsētas laukumu un
mākslinieku rezidenci „Pedvāle”

←

Aija Svarinska, Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja

←

20. februārī Latvijas Mākslas akadēmijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Kuldīgas
novada pašvaldība parakstīja vienošanos par
projekta „Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un
mākslas jaunrades magnēti” īstenošanu, parakstīšanas brīdī klāt esot arī Talsu novada domes priekšsēdētājam Edgaram Zelderim,
„Pedvāles” saimniekam Ojāram Arvīdam Feldbergam un Kultūras ministrijas pārstāvjiem.
Īstenojot projektu, Kurzemes kartē tiks izcelti
Jēkaba ceļa radošie magnēti: Pedvāle – Sabile –
Kuldīga – Alsunga. Kuldīgas, Talsu un Alsungas
novada pašvaldības nākotnes vīzijas un darbības
stratēģijas atbalsta tādas kultūrtelpas veidošanos,
kas, izturoties ar cieņu pret kultūras mantojumu
un tradīciju saglabāšanu nākamajām paaudzēm,
virzās uz radošas, izglītotas un ekonomiski aktīvas vides radīšanu, kura ir pievilcīga gan iedzīvotājiem, gan tūristiem.
Sabilē projekta ietvaros valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa ēkā „Sabiles sinagoga” ir iecerēts
izveidot Mūsdienu mākslas un kultūras tūrisma
centru un Sabiles tūrisma informācijas centru, kā
arī atjaunot Sabiles pilsētas laukumu, lai nodrošinātu kultūras mantojuma
saturiskā piedāvājuma plašāku ietekmi. Starptautiskā mākslinieku rezidence „Pedvāle” iecerējusi atjaunot Firksu – Pedvāles muižas apbūves
kungu māju, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un atrodas
dabas parkā „Abavas senleja” un īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorijā „Abavas ieleja”. „Pedvāle vienmēr ir bijusi īpaša kā starptautiska
mākslinieku rezidence, tomēr dzīvošanai pieejama tikai gada siltajos mēnešos. Pēc diviem gadiem Pedvāle būs mākslai pieejama visu gadu,” gandarīts par projekta virzību ir biedrības „Pedvāle” vadītājs Ojārs Arvīds
Feldbergs. Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis atzina:
„Bez kultūras valsts attīstība nav iespējama, tāpēc man prieks, ka ar projektu uzsākam jaunu – Jēkaba – ceļu Latvijas kultūrā.”
Projekta iesniedzējs ir Kuldīgas novada pašvaldība, bet tas tiks īstenots
kopā ar sadarbības partneriem – Talsu novada pašvaldību, Alsungas novada domi un biedrību „Pedvāle”.
Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Kuldīgas, Talsu un
Alsungas novada pašvaldības attīstības programmās balstītu nozīmīgu
Valsts nozīmes arhitektūras un vēstures mantojumu, radot tajos jaunus
pakalpojumus, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu attīstību, vietas potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu un ekonomisko dzīvotspēju. Kuldīgā projekta ietvaros paredzēts izveidot Mākslas un radošo klasteri valsts nozīmes vēsturiska notikuma vietā „Adatu fabrika”. Glābšanas darbu
veikšana un restaurācijas tūrisma pakalpojums tiks nodrošināts valsts
nozīmes arhitektūras pieminekļa ēkā „Alsungas pils”, kas atrodas
UNESCO Pasaules nozīmes kultūras mantojuma sarakstā iekļautajā Suitu kultūrtelpā.
Projekta rezultātā tiks palielināts objektu apmeklējumu skaits, radīti
jauni un kvalitatīvi pilnveidoti seši pakalpojumi, atjaunoti četri Valsts nozīmes kultūras pieminekļi. Idejas īstenošanai nepieciešamais finansējums
– 5 242 771,77 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsts
– 2 957 848,90 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 2020. gada 31. decembrim. Projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/008.
Tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums par būvdarbu uzsākšanu Sabilē.

Iecerētā vizualizācija Sabiles pilsētas laukumam

Projekta Vienošanos parakstīja Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras direktore Anita Krūmiņa, klāt esot Talsu novada
domes priekšsēdētājam Edgaram Zelderim, biedrības „Pedvāle” vadītājam Ojāram
Arvīdam Feldbergam, Alsungas novada domes priekšsēdētājai Daigai Kalniņai, kā arī
Latvijas Mākslas akadēmijas un Kultūras ministrijas pārstāvjiem
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„Talsi ir saules pilsēta”

Uzklausot iedzīvotāju ieteikumus, O. A. Feldbergs dabā modelēja vienu no ieteikumiem
objektu pārvietot no bruģētās promenādes daļas uz zaļo zonu pie Talsu ezera
„Saules apspīdēts pilskalns, Sauleskalns, etnogrāfiskais ornaments „Talsu
saulīte” – Talsi ir saules pilsēta, tādēļ vēlos mākslas objektu „Latvijas saule” dāvāt
tieši Talsiem valsts simtgadē,” saka tēlnieks Ojārs Arvīds Feldbergs.
Par mākslas objekta „Latvijas saule” atrašanās vietu izskanējuši vairāki viedokļi. Tēlnieks ir iepazinies un izvērtējis arī citu vietu
priekšlikumus, tomēr, izvērtējot visus ieteikumus, ir nolemts mākslas objektu uzstādīt
pie Talsu ezera, tajā pašā laikā pastiprināti
pievēršot uzmanību apkārtējās vides sakārtošanai, satiksmes plūsmai un drošībai.
Tēlniekam ir savs redzējums, kurā vietā
Talsos iederētos mākslas objekts „Latvijas
saule” – pie Talsu ezera pretī Talsu pilskalnam – gan viens, gan otrs, gan visa apkārtējā
vide ietver sevī vēsturi. Tam jābūt koncentrētam tieši tajā saules gaismas sfērā. „Mākslas darbi pilsētvidē organizē telpu, rada vietas apziņu, kurā cilvēks dzīvo. Jau no mazām
dienām vecāki ved bērnus pastaigāties un
bērni redz dažādus veidojumus – skulptūras,
pieminekļus, šūpoles. Šādi lieli objekti piesaista cilvēku konkrētai vietai, audzina vietas
patriotismu. Tie ir kā orientieri telpā, pilsēttelpā. Bet orientierus vajag ne tikai pilsēttelpā, bet arī savā garīgajā prātā, un to Talsos
pietrūkst,” uzskata tēlnieks O. A. Feldbergs.
„Šobrīd „mantu kultā” ir radušies citi
orientieri, citas vērtības, kas izpaužas mantiskā nozīmē. Tās audzē nenovīdību, skaudību, negatīvismu. Uzskatu, ka mašīnu pilsētā ir par daudz, cilvēkiem vajag vairāk
staigāt kājām. Piemēram, nākot lejā pa Lielo ielu, būtu redzama „Latvijas saule”, tas
būtu labs pastaigu mērķis. Šāda veida
skulptūras un mākslas objektus nevar noslēpt, tā ir publiskā māksla, tiem jāatrodas
publiskā telpā, jāsadzīvo gan ar gājējiem,
gan transportu, gan veikaliem, tūrisma informācijas centru un pasākumiem. Izvēlētā
vieta pie Talsu ezera ir ļoti koncentrēta saistībā ar publiskiem pasākumiem – kad svinam valsts svētkus, ejam gājienā pie pieminekļa „Koklētājs” Lāčplēša dienā un citos
svētkos. Ja mākslas darbi būs prom no cilvēku acīm, tad tos neizjutīs, nesapratīs, bet
tie ir domāti sabiedrībai. Redzu, ka „Latvijas saule” netraucēs piemineklim „Koklētājs”.
Mākslas objekts „Latvijas saule” ir veidots
kā lode ar stariem, kas tur Latviju. Mākslas
darbs tiks novietots uz postamenta un tā for-

ma ļaus cilvēkiem nostāties zem saules un
tādējādi simboliski savienoties ar sauli un
Latviju. Vides objekta kopējais augstums
plānots nepilni trīs metri.
Balstoties uz iedzīvotāju ieteikumiem,
kas izskanēja neformālās tikšanās laikā janvārī, mākslinieks, arhitekts un pašvaldības
speciālisti februārī pulcējās pie Talsu ezera,
lai dabā skatītu plānotā tēlniecības objekta
„Latvijas saule” meta labāko novietojumu
– lai tas iekļautos apkārtējā ainavā, pie tā
būtu ērta piekļuve, tajā pašā laikā neapdraudot satiksmes drošību. Speciālisti dabā
modelēja vienu no ieteikumiem objektu
pārvietot no bruģētās promenādes daļas uz
zaļo zonu. Paldies tēlniekam O. A. Feldbergam par veltīto laiku, lai izvērtētu iedzīvotāju ieteiktos viedokļus un kopīgiem spēkiem rastu labāko risinājumu tik
nozīmīgam solim kā tēlniecības objekta
piemērotākās vietas atrašanai! Paldies arī
iedzīvotājiem par viedokļu izteikšanu, kas
saistīti ar satiksmes drošību pie Talsu ezera!
Sadarbībā ar Talsu novada fondu arī iedzīvotāji un uzņēmēji ir aicināti iesaistīties
un būt piederīgi projekta tapšanā. Ikviens,
kurš vēlas dot ieguldījumu Latvijas simtgadē
un atstāt paliekošu vērtību Talsiem, aicināts
ieceri atbalstīt ar ziedojumu. Šobrīd mākslas
objektam jau savākta daļa ziedojumu gan no
privātpersonām, gan uzņēmējiem, par ko
Talsu novada pašvaldība izsaka pateicību ikvienam atbalstītājam, tomēr, lai iecere tiktu
īstenota līdz galam, vēl nepieciešami finansiāli līdzekļi.
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 īstenošanai ir piešķīris 8000 eiro. Talsu novada
pašvaldība plāno dot lielāko finansējuma
daļu, tomēr precīzs finansējuma apjoms
būs zināms pēc ziedojumu apkopošanas. Šī
gada budžetā mākslas objektam ieplānoti
50 000 eiro.
Ziedojumi ieskaitāmi šeit:
Nodibinājums „Talsu novada fonds”
Reģ.nr. 50008073841, AS SEB banka
Bankas konts LV87UNLA0050017096893
Maksājuma mērķis: „Ziedojums mākslas
objektam „Latvijas saule””
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Saņemts ekspertu slēdziens
par Talsu Galvenās
bibliotēkas projektu
Talsu novada pašvaldība ir saņēmusi ekspertīzes slēdzienu par Talsu
Galvenās bibliotēkas būvprojektu,
un šobrīd norit darbs pie atlikušajiem priekšdarbiem, lai laikus varētu
uzsākt būvniecību. Kaut arī lielākā
daļa ekspertīzes uzdevumu izpildīti
un rezultātā būtiski uzlabota būvprojekta kvalitāte, eksperti norādījuši uz riskiem, kas vēl jānovērš, kā
arī nav snieguši pilnīgu projekta
ekonomiskās sadaļas izvērtējumu.
Jau iepriekš esam informējuši, ka
sākotnējā projekta grafikā no izpildītāju puses ieviesta kļūda, proti, nebija
paredzēts laiks būvprojekta ekspertīzes
veikšanai, kas šāda apmēra projektam
ir obligāta. Tā kā būvprojekts pašvaldībā tika iesniegts ar mēneša nokavēšanos, arī ekspertīze tika uzsākta
vēlāk, nekā plānots – pērn oktobrī.
Turpmākajos mēnešos SIA „CMB” eksperti projektētājam SIA „Campaign”
vairakkārt iesniedza labojumus, atkārtoti lūdzot novērst nepilnības
būvprojektā, kā dēļ ekspertīzei atvēlētais laiks no plānotā viena mēneša ieilga līdz četriem.
Tā kā ēkas daļas pārbūvei piesaistīts
Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējums
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, lai to saņemtu pilnā apmērā,
obligāti jāsasniedz projektā norādītie
energoefektivitātes rādītāji. Kā uzsver
eksperti, plānotie rādītāji sasniedzami
tikai „uz papīra”, bet realitātē enerģijas
patēriņš būšot lielāks. Ja pēc ēkas
nodošanas
ekspluatācijā
tiktu
konstatēts, ka energoefektivitātes
prasības nav izpildītas, pašvaldībai
būtu jāatmaksā daļa ES piešķirtā
finansējuma, kas uzliktu papildu slogu
pašvaldības budžetam. Šobrīd būtiski
novērst ekspertīzes laikā konstatētos
riskus. Ekspertu ieteikums ir izstrādāt
energoefektivitātes pārvaldības plānu,
kas garantētu pareizu ēkas ekspluatāciju, kā arī būvniecības laikā pastiprināti
kontrolēt darbu kvalitāti. Pašvaldība
jau pieprasījusi projektētājam izstrādāt

nepieciešamo plānu.
Gūt pārliecību par izmaksu
pamatotību, ievērojot projekta
termiņu
Publiskajā telpā izskanējušas bažas
par cenu kāpumu būvniecības nozarē, kas varētu palielināt būvniecības
izmaksas. Kā liecina Centrālā statistikas biroja dati, 2017. gada decembrī,
salīdzinot ar gadu iepriekš, būvniecības izmaksas palielinājušās par 3,1%,
bet būvmateriālu cenas – par 1,8%.
Kaut arī cenu pieaugums ir neizbēgama parādība, kā liecina statistika –
kāpums nav krass, turklāt līguma
summa nemainās inflācijas rezultātā.
Lai gūtu pārliecību par projekta izmaksu pamatotību, darba uzdevumā
par ekspertīzes veikšanu līdzās normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
tika iekļauts arī papildu punkts – izvērtēt projekta izmaksu atbilstību tirgus cenām. Ir ļoti būtiski saņemt detalizētu eksperta slēdzienu, lai gūtu
pārliecību, ka projektā paredzēti iespējami labākie un efektīvākie risinājumi un to izmaksas atbilst tirgus situācijai. Tā kā nolīgtais uzņēmums
ekspertīzes darba uzdevumu nav veicis pilnā apmērā un norādītajā termiņā, pašvaldība darbu šobrīd nav pieņēmusi un ir pieprasījusi papildu
informāciju.
„Domāju, ka vairums Talsu novada iedzīvotāju vēlas par jaunuzcelto
bibliotēku runāt ar prieku un lepnumu, nevis, piemēram, salīdzināt to ar
nesamērīgi dārgo Dienvidu tiltu. Ja
neatkarīgs eksperts sniegs detalizētu
izvērtējumu, kā rezultātā radīsies
pārliecība par Talsu Galvenās bibliotēkas projekta izmaksu pamatotību,
līguma summa netiks apšaubīta,”
pauž Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis.
Anna Ķīviča,
Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja

Dzīvokļu komisijas sēdes
6. un 20. martā 14.00
Administratīvā centra mazajā zālē.
Izbraukuma iedzīvotāju pieņemšana –
Lībagu pagasta pārvaldē 13. martā 14.00.

Talsu novada Būvvaldē mainīti iedzīvotāju
pieņemšanas laiki:
otrdienās 16.00–19.00; ceturtdienās 9.00–11.00.

Marta Rake-Lasmane

Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums „Talsu Novada Ziņas” Nr. 3 (158)
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

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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Aicinām pārslēgt atkritumu
apsaimniekošanas līgumus

Aicinām visus nekustamā īpašuma
īpašniekus un namu apsaimniekotājus pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar AAS
„Piejūra”, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.
Gaidīsim mūsu birojā – Talsos,
A. Lerha-Puškaiša ielā 6 (1. stāvs), katru darba dienu no 9.00 līdz 17.00.
Aicinām ierasties ikvienu, līdzi ņemot
personu apliecinošu dokumentu.
Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas
centrā iedzīvotājiem būs iespēja
pārslēgt līgumus 13. martā.
Līgumu pārslēgšana ir nepieciešama, jo 27. martā beidzas līgums ar
„Eco Baltia vide” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Talsu novadā.
Sākot ar 28. martu, šo pakalpojumu
Talsu novadā sniegs pašvaldību dibināts uzņēmums SIA „Atkritumu ap-

saimniekošanas sabiedrība „Piejūra””.
Atkritumu maisus iedzīvotājs pērk,
ja: Ir plānots papildu atkritumu apjoms
esošā konteinera tilpumam. Pilnos
maisus novieto pie konteinera un atkritumu savākšanas dienā tos izved.
Atkritumu savākšanas mašīna nevar
piebraukt pie iedzīvotāja dzīvesvietas.
Ir saņemta vienošanās, ka atkritumi tiek
izvesti tikai maisos un iedzīvotājam nav
konteinera. Vienošanās rakstiskā veidā
jāuzrāda, pārslēdzot līgumu.
Līdz jaunā līguma slēgšanai
iedzīvotājiem jānokārto visi maksājumi un saistības ar līdzšinējo atkritumu
apsaimniekotāju „Eco Baltia vide”.
Kontaktinformācija:
tālr. 63123306
e-pasts: info@piejuraatkritumi.lv

Tiks uzsākti darbi mācību vides
uzlabošanai četrās novada skolās
Talsu novada pašvaldībā ir uzsākta
projekta „Vispārējās izglītības iestāžu
mācību vides uzlabošana Talsu novadā” īstenošana.
Projektā plānoti pasākumi mācību
vides uzlabošanai Talsu Valsts ģimnāzijā, Talsu 2. vidusskolā, Talsu pamatskolā un Sabiles pamatskolā. Paredzēta
ergonomisku mēbeļu, informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju iegāde, klašu telpu atjaunošana atbilstoši ergonomikas prasībām, reģionālā metodiskā
centra izveide Talsu Valsts ģimnāzijā
un sporta infrastruktūras pārbūve pie
Talsu Valsts ģimnāzijas. Skolu pārbūves un atjaunošanas darbi iespēju robežās tiks plānoti tā, lai pēc
iespējas mazāk traucētu
mācību procesa norisi at-

tiecīgajā skolā.
Projekta mērķis ir izglītības infrastruktūras attīstība Talsu novadā, lai
sekmētu plānoto kompetenču pieejā
balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.
Projekta kopējās izmaksas ir
4 494 861,59 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 3 673 940 EUR, valsts budžeta finansējums 162 058,59 EUR un
pašvaldības
līdzfinansējums
658 863 EUR. Projekta īstenošanas termiņš paredzēts 2021. gada 31. decembris. Projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/004.
Aiva Dimante,
Attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja
vietniece

Apgūs labo praksi Vitebskā
Kurzemes plānošanas reģions attīstības padomes locekļiem 4.–7.
martā organizē labās prakses apgūšanas braucienu uz Vitebsku Baltkrievijā, kur dosies Kurzemes pašvaldību
vadītāji, arī Talsu novada domes
priekšsēdētājs Edgars Zelderis.
Vitebskas apgabals ir viens no galvenajiem Baltkrievijas rūpniecības jomā,
23% darbaspēka nodarbināts rūpniecības uzņēmumos. Galvenās rūpniecības
nozares Vitebskā ir vieglā rūpniecība,
pārtikas pārstrāde, elektroenerģijas ražošana, naftas ķīmijas un mašīnbūve.
Oršas pilsētas teritorijā darbojas 25
rūpniecības uzņēmumi, kuros strādā
2018. gada marts

19 tūkstoši cilvēku.
Brauciena laikā plānota tikšanās ar
Vitebskas un Oršas pilsētas izpildkomitejas vadību, ar Baltkrievijas biznesa
pārstāvjiem un Baltkrievijas tirdzniecības rūpniecības palātu, darba devēju
savienības Vitebskas nodaļu un darba
devēju un uzņēmēju organizāciju.
Brauciena laikā plānota arī tikšanās
Polockas rajona izpildkomitejā, kā arī
kādas rupnīcas apmeklējums.
Visus ar braucienu saistītos izdevumus sedz Kurzemes plānošanas reģions.
Marta Rake-Lasmane

		

PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIEDOKLIS
„Marta vidū apritēs deviņi mēneši,
kopš darbu uzsācis Talsu novada domes jaunais sasaukums. Šajā laikā notiek intensīvs
darbs – pārņemtas un sakārtotas jau iesāktas
iniciatīvas, uzsākta jaunu projektu virzība,
tiek izvērtēta pašvaldības darba kvalitāte un
efektivitāte, kā arī sperti būtiski soļi, lai to
uzlabotu. Vienlaikus ir problēmjautājumi,
kā atrisināšana prasa ilgāku laiku.
Esmu gandarīts par projektiem un iecerēm, kas tiks īstenotas jau šogad – Talsos gaidāma Raiņa ielas rekonstrukcija, izsludināts
iepirkums par Talsu Valsts ģimnāzijas stadiona pārbūvi, uzņēmējdarbības atbalstam būtiski darbi notiks Celtnieku un Laukmuižas
ielā, paredzēts labiekārtot Ķēniņkalnu pie
Talsu ezera, tiks īstenots apjomīgs skolu projekts, kā ietvaros skolēni mācībām iegūs mūsdienīgas tehnoloģijas. Ja izdosies, tiks uzsākta
pilsētas centrālo ielu seguma maiņa. Kopā ar
Kuldīgas un Alsungas novada pašvaldībām
un biedrību „Pedvāle” parakstīts līgums par
trīs kultūrvēsturiski nozīmīgu objektu pārbūvi Sabilē, kas sniegs būtisku atbalstu
tūrismam. Savukārt Tiņģerē un Valdemārpilī
šogad taps jaunas brīvdabas estrādes, kas ir
piemērs tam, kā, ieguldot pūles un veicot
izmaiņas sākotnēji pārlieku dārgos projektos,
esam spējuši panākt rezultātu, kas ir samērīgs
un atbilst reālajām vajadzībām.
Nenoliedzami, ļoti lielu rezonansi izraisījusi Talsu Galvenās bibliotēkas projekta gaita – kamēr opozīcijas partijas apmaksātā
publikācijā sniegta maldinoša informācija,
raidījumā „Nekā personīga” atmaskotas iepriekš īstenotas shēmas, kā dēļ esošajam domes sasaukumam jārisina smagas problēmas. Neviens speciālists aizvien nav spējis
parādīt dokumentu, kas apliecinātu, ka par
projektu būtiski nepārmaksāsim. Kamēr šādas pārliecības nebūs, projektu neatbalstīšu,
jo novadā ir vēl ļoti daudz vajadzību, kam
nepieciešami līdzekļi. Rodas jautājums, kāpēc tikpat lielu ažiotāžu opozīcija nerada ap
citiem projektiem, piemēram, Talsu tirgu un
Sabiles bērnudārzu, par ko iepriekšējās vadības laikā samaksātas krietnas naudas summas, bet projektētājs „pazudis”, darbu atstājot nepadarītu. Strīda risināšana ar
projektētāju SIA „Campaign” ir nopietns uzdevums, ar ko pašvaldībai šobrīd jātiek galā.
Es kā domes priekšsēdētājs apsolu, ka darīšu
visu, lai mēs tajos uzvarētu un pašvaldības
intereses tiktu pienācīgi aizstāvētas.
Noslēdzies pamatīgs darbs,
kurā bija iesaistīti arī visi darbinieki, - personāla audits pašvaldības centrālajā administrācijā un Kultūras, sporta un tūrisma centrā. Pērn 31. augustā deputāti vienbalsīgi
lēma par audita veikšanu darbinieku darba
satura un darba laika izmantošanas izvērtēšanai. Neatkarīga auditore ir izvērtējusi dokumentus, intervējusi darbiniekus, kā arī
sniegusi savus secinājumus un ieteikumus
darba uzlabošanai. Ņemot vērā audita slēdziena saturu, kas personīgi skar daudzus
darbiniekus, līgumā ar auditori paredzēts,
ka slēdziens ir ierobežotas pieejamības informācija. Lai lēmums par strukturālām izmaiņām pašvaldībā būtu patiešām pārdomāts,
pilna informācija par audita rezultātiem jau
kopš novembra bija pieejama ikvienam deputātam. Diemžēl šo mēnešu laikā nav saņemts neviens jautājums vai ieteikums, taču
šobrīd atsevišķi deputāti izvēlējušies pieprasīt audita slēdziena publiskošanu. Aicinu
kritiski izvērtēt šādas deputātu darbības.
Plānoto strukturālo reformu rezultātā paredzētās izmaiņas atbilst valsts prasībai samazināt publiskajā sektorā strādājošo skaitu
par 6%. Vienlaikus jāpiebilst, ka audita mērķis nekad nav bijis tikai ietaupīt naudu vai
kādu atstāt bez darba. Protams, samazino-

				

ties iedzīvotāju skaitam, nopietni jāizvērtē
administratīvā aparāta apmērs, taču arī jāapzinās, ka virkne pašvaldības funkciju un
pakalpojumu jānodrošina neatkarīgi no iedzīvotāju skaita. Piemēram, īpašumu nekļūst mazāk, un attiecīgi vajadzīgi speciālisti, kas administrē nekustamā īpašuma
nodokļus. Turklāt izmaiņas amatu sarakstos
ir tikai „aisberga” redzamā daļa. Papildus
tiks sakārtota virkne dokumentu, amatu
klasifikācijas un atalgojuma sistēma, kā arī
jāveicina darba kvalitāte un komunikācija.
Apzinos, ka daudziem mans darba stils
šķiet pārāk prasīgs, taču attieksmē pret darbiniekiem paužu iedzīvotāju gribu – pieprasu
kvalitāti, godprātīgu attieksmi pret darbu,
konkrētību un skaidrību. Uzskatu, ka vadītājam jābūt stingram un prasīgam.
Lai veicinātu pašvaldības līdzekļu efektīvu izmantošanu, jauni principi tika īstenoti
arī, plānojot 2018. gada budžetu. Pilsētu un
pagastu pārvaldniekiem, kā arī iestāžu vadītājiem bija savlaicīgi jāizvirza prioritātes un
jāiesniedz tāmes, kas plānotās izmaksas pamato. Šādu izmaiņu mērķis bija vērst uzmanību uz savlaicīgu prioritāšu un izmaksu
plānošanu. Piemēram, agrāk iestādēm tika
piešķirta noteikta summa, bet nereti nav pietiekoši izvērtētas prioritātes, un nauda gada
beigās tiek tērēta steigā. Darbu kvalitāti un
izmaksu caurskatāmību paredzēts uzlabot
arī ar tā dēvētajiem zemsliekšņa iepirkumiem, kad preču un pakalpojumu iepirkumi
virs 1000 eiro būs jāpublicē, lai varētu pieteikties vairāk uzņēmēju. Protams, būtisku
atbalstu sniedz auditors, kurš rūpīgi izvērtē
pašvaldības darbu.
Šis Latvijai un līdz ar to arī Talsu novadam
ir svētku gads. Talsos valsts simtgadei par
godu taps unikāls tēlnieka Ojāra Arvīda
Feldberga veidots vides mākslas objekts
„Latvijas saule”. Sabiedrībā bijušas diskusijas, vai šim mērķim līdzekļi jāatvēl no pašvaldības budžeta. Vēlos uzsvērt, ka „Latvijas
saule” ir tēlnieka dāvana – autors neprasa
samaksu par savu radošo darbu, taču finansējums nepieciešams, lai ideju īstenotu praktiski. Šāda apjoma darbu Latvijā un pasaulē
atzītajam tēlniekam Talsos nav, turklāt pilsētā kopumā ir samērā maz vides mākslas objektu. Pateicoties Talsu novada fondam, ikvienam ir iespēja ziedot. Pats to jau esmu
izdarījis, un aicinu pievienoties arī citus.
Visu nevar izmērīt naudā. Būtu muļķīgi jautāt, kāda ir Brīvības pieminekļa vai Talsu
„Koklētāja” jēga, jo apzināmies, ka tie simbolizē kaut ko ļoti būtisku un pulcē ap sevi
cilvēkus. Arī objektam „Latvijas saule” būs
simboliska vērtība, kas nākamajām paaudzēm vēstīs par to, kādi mēs bijām šajā brīdī.
Priekšā vēl ļoti daudz darāmā visās
jomās un līmeņos –
skolu reforma, dzīvojamo māju apsaimniekošana, siltumapgāde, infrastruktūra bērniem un pieaugušajiem, uzņēmējdarbības
veicināšana, kultūras un sporta organizēšana, un tas nebūt nav viss. Jāņem vērā, ka
pašvaldību vada komanda, ko veido sešas
partijas, un katrai ir uzticēta sava atbildības joma. Opozīcijas deputātus aicinu uz
konstruktīvu darbu, nevis iedzīvotāju maldināšanu un populismu ar šova elementiem. Pie manis personīgi ar jautājumiem
aizvien nav vērsies neviens opozīcijas deputāts. Kā teica Rainis, katram ir roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu iet.”
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Talsu novadā bērnu
vakcināciju pret ērču
encefalītu apmaksā valsts
Talsu novads ir iekļauts to
novadu sarakstā, kur valsts apmaksā bērnu vakcināciju pret
ērču encefalītu 2018. gadā, informē Slimību profilakses un
kontroles centrs (SPKC).
Valsts apmaksātā vakcinācija
pret ērču encefalītu bērniem no
viena līdz 18 gadu vecumam
katru gadu notiek saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumiem
Nr.330 „Vakcinācijas noteikumi”.
Tajos noteikts, ka vakcināciju
valsts apmaksā bērniem, kuru
deklarētā dzīvesvieta ir ērču encefalīta endēmiskā teritorija. Tā
ir teritorija, kurā saskaņā ar
SPKC epidemioloģiskās uzraudzības datiem ir visaugstākā saslimstība ar ērču encefalītu.

2018. gadā Talsu novadu, veicot 2013.–2017. gada uzraudzības datu analīzi, SPKC ir noteikusi kā 10. bīstamāko ērču
encefalīta endēmisko teritoriju,
kurā vidējais saslimstības gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem ir 40,8. Par ērču visaktīvāko zonu atzīts Pāvilostas novads,
kur gadījumu skaits sasniedz
114,7.
Aicinām vērsties pie sava ģimenes ārsta, lai detalizētāk uzzinātu par iespējām vakcinēties
pret ērču encefalītu par valsts
budžeta līdzekļiem.
Ieva Briede,
Sabiedrisko attiecību nodaļas
praktikante

15. maijā, Ģimenes dienā,
laulību reģistrācijas
ceremonija – bez Talsu
novada nodevas
Talsu
novada
dome ir apstiprinājusi Talsu novada
Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu noteikumus,
paredzot
iespēju
tiem vecākiem, kuru
deklarētā dzīvesvieta
ir Talsu novads un kuri dzīvo
kopā nereģistrētā laulībā un ir
atzinuši paternitāti bērnam
(bērniem), laulību ceremoniju
Ģimenes dienā, 15. maijā, noturēt bez maksas.
Aicinām jaunlaulātos līdz 13.
aprīlim ierasties Talsu novada
Dzimtsarakstu nodaļā iesniegt
laulību iesniegumu, līdzi ņemot
derīgu personu apliecinošu dokumentu. Valsts nodeva par laulību reģistrāciju noteikta 14 eiro.

No valsts nodevas
atbrīvotas personas
ar I vai II grupas invaliditāti, trūcīgas
personas,
bāreņi
līdz 24 gadu vecumam, daudzbērnu
ģimene, kurai ir viena deklarētā dzīvesvieta ar bērniem Talsu novadā.
Pārējā laikā laulības reģistrācijas izmaksas Talsu novada
Dzimtsarakstu nodaļā ir, sākot
no 30 līdz 50 eiro stundā, savukārt ārpus nodaļas telpām – 150
eiro par 3 stundām.
Antra Jesineviča,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
tālr. 63232333

Dārziņš veselībai un atpūtai
Tuvojoties pavasarim, sākam
domāt par paša audzētiem
ziediem un dārzeņiem vai vienkārši mierīgu atpūtu svaigā
gaisā.
Talsu novada pašvaldība
piedāvā novada iedzīvotājiem
iespēju nomāt pašvaldības zemi
sakņu dārzu vajadzībām Talsu
pilsētas tuvumā: Ģibuļu pagasta
Pastendē, Lībagu pagasta Mundigciemā un Dižstendē, kā arī
Abavas pagasta Priedēs, Strazdes
pagastā, Virbu pagasta Jaunpagastā, Valdemārpilī, Ārlavas pagasta Lubezerē, Lubes pagastā,
Valdgales pagasta Pūņās, Laidzes pagasta Laidzē, Vandzenes

pagasta Vandzenē un Balgales
pagasta Dursupē.
Ja jums ir vēlēšanās nomāt
pašvaldības zemi sakņu dārza
vajadzībām, ar iesniegumu
jāvēršas tuvākajā Talsu novada
pilsētas vai pagasta pārvaldē.
Inga Romaško,
Zemes un nekustamā īpašuma
nodaļas vadītāja, tālr. 63232128

Aicinām iedzīvotājus uz tikšanos par
suņu pastaigu laukuma izveidi Talsos
Projekta „Talsi VAU” ietvaros Talsu novada
tūrisma informācijas centrs un Talsu kinoloģiskais klubs rosina pašvaldību Talsos izveidot
suņu pastaigu laukumu – nožogotu teritoriju,
kurā suņi varētu brīvi izskrieties bez pavadas,
sportot šķēršļu joslā, mācīties socializēties un
apgūt jaunas prasmes.
Lai rezultāts priecētu gan suņu saimniekus,
gan citus pilsētas iedzīvotājus un viesus, pašvaldība vēlas noskaidrot iedzīvotāju viedokli par laukuma vēlamo atrašanās vietu. Aicinām iedzīvotājus uz tikšanos ar idejas autoriem un pašvaldības
pārstāvjiem, lai uzzinātu vairāk par iecerēto, uzdotu jautājumus un izteiktu viedokli!

KUR? Talsu novada domes Lielajā zālē
KAD? 7. martā
CIKOS? 18.00
Pirms tikšanās aicinām aizpildīt elektronisku aptauju mājaslapā
www.talsi.lv, lai pašvaldības speciālisti varētu
sagatavot informāciju
par ieteiktajiem zemes
gabaliem!
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Atbalsta iespējas ģimenēm, kuras
audzina bērnus ar invaliditāti
Ģimenes, kuras audzina bērnus ar invaliditāti, Talsu novada Sociālajā dienestā var pieteikties
vairāku bezmaksas pakalpojumu saņemšanai
valstī notiekošā deinstitucionalizācijas procesa
ietvaros.
Atelpas brīža pakalpojums vecākiem –
bērna īslaicīga (līdz 30 diennaktīm gadā) aprūpe
un uzraudzība pie pakalpojuma sniedzēja, dodot
iespēju vecākiem iegūt brīvo laiku atpūtai un/vai
savu lietu sakārtošanai. Pakalpojuma ietvaros bērnam tiek nodrošināta ēdināšana četras reizes dienā, saturīga brīvā laika pavadīšana, pašaprūpes
spēju attīstība, pastaigas, speciālistu konsultācijas.
Talsu novada iedzīvotājiem tuvākie šāda pakalpojuma sniedzēji atrodas Liepājā, Rīgā un Siguldā.
Sociālais dienests, ja nepieciešams, var kompensēt
ģimenes ceļa izdevumus nokļūšanai pie pakalpojuma sniedzēja.
Sociālās aprūpes pakalpojums –
bērnam viņa dzīvesvietā noteiktu stundu skaitu
nedēļā tiek nodrošināta ikdienas aprūpe, uzraudzība, pašaprūpes spēju attīstība un brīvā laika saturīga pavadīšana, ja vecāki darba, mācību vai citas
aizņemtības dēļ to nevar izdarīt paši. Pakalpojuma
ietvaros netiek segti bērna pārtikas iegādes un tās
pagatavošanas izdevumi.
Pakalpojuma apjoms ir atšķirīgs dažādām vecuma grupām:
• līdz bērna četru gadu vecumam (ieskaitot) –
ne vairāk kā 50 stundu nedēļā;
• no bērna piecu līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 10 stundu nedēļā.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi katrs bērns, kuram ir veikta individuālo vajadzību
izvērtēšana projekta „Kurzeme visiem” ietvaros un
izstrādāts atbalsta plāns, var saņemt dažādus rekomendētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus,
taču kopskaitā ne vairāk kā 40 saņemšanas reižu.
Savukārt bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimene, bez maksas var saņemt psihologa pakalpojumus, rehabilitologa pakalpojumus, fizioterapijas
nodarbības, kā arī apmeklēt izglītojošās atbalsta

grupas, bet kopskaitā līdz 20 reizēm.
Sociālās rehabilitācijas, aprūpes un atelpas brīža
pakalpojumu izmaksas noteiktā apjomā tiek segtas
projekta „Kurzeme visiem” ietvaros. Lai uzzinātu
vairāk par pakalpojumiem, to saņemšanas laiku,
pieteikšanās kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem, aicinām sazināties ar Talsu novada Sociālā dienesta vadītājas vietnieci Mariku Grohjacku,
kontakttālrunis 20234529, e-pasts: marika.grohjacka@talsi.lv vai sociālo darbinieci Baibu Smilgaini,
kontakttālrunis 25410997, e-pasts baiba.smilgaine@talsi.lv.
Projekta „Kurzeme visiem” mērķis ir palielināt
Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.
Vairāk informācijas par pakalpojumiem un
projektu www.kurzemevisiem.lv.
Inese Siliņa,
projekta „Kurzeme visiem”
sabiedrisko attiecību speciāliste

Dažas neprecizitātes
SIA „Talsu namsaimnieks” komunālo
maksājumu rēķinos
Kopš 2017. gada augusta SIA
„Talsu namsaimnieks” notiek
finanšu vadības datorsistēmas
reorganizācija, ko veic SIA „PC
Konsultants”.
Līdz 2017. gada decembrim
tika veikti grāmatvedības sistēmas pārejas procesi uz jauno sistēmu un no 2018. gada šai sistēmai ir pievienota arī iedzīvotāju
komunālo norēķinu daļa. Līdz
2017. gada decembrim „Talsu
namsaimnieks” strādāja ar vairākām savā starpā nesaistītām
programmām, par ko tika saņemts aizrādījums no kontrolējošām institūcijām.
Gada nogalē ir paveikts milzīgs darba apjoms, konvertējot
datus no iepriekšējās komunālo
norēķinu sistēmas uz vienoto uzskaites sistēmu. Uz jauno sistēmu ir pārnesti vairāk nekā 5000
līgumu, 19 000 skaitītāju un ļoti
daudz saistošās informācijas.
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Ņemot vērā, ka datu migrāciju
nav iespējams veikt vienā dienā
un uzņēmums nevar apturēt
darbu, ir radušās daudzas neprecizitātes, ko jūs ieraudzījāt savos
janvāra rēķinos.
Lūdzam pievērst uzmanību
šādām lietām:
1) Maksātāja informācija.
Pārnesot datus, iepriekšējās sistēmas uzbūves dēļ bija problemātiski identificēt maksātāja
unikalitāti, un var izrādīties, ka
ir radusies kļūda ar maksātāja
vārdu un uzvārdu.
2) Pārnesot ūdens skaitītāju
datus, paralēli notika skaitītāju
maiņas. Adresēs, kurās ir mainīti
skaitītāji laika posmā no novembra līdz janvārim, ir jāpievērš uzmanība ūdens patēriņam un
skaitītājiem janvāra rēķinā.
3) Janvārī tika pārrēķināti
daudzi rēķini, kas ietekmē mājas
kopējo patēriņu un ūdens starpī-

bas. Sastādot februāra rēķinu,
visi māju patēriņi tiks pārrēķināti un, ja konstatēsim nekorekti
aprēķinātu starpību, pārrēķina
summu iekļausim rēķinā.
4) Veicot janvāra rēķinu pārrēķinu, vairākām mājām ir tikusi
piemērota kļūdaina siltuma tarifa aprēķina metode un rezultātā
ir izrakstītas mazākas summas
par apkuri. Diemžēl šī starpība
parādīsies februāra rēķinā.
Visi iepriekš minēto problēmu cēloņi ir apzināti, un šobrīd
notiek intensīvs darbs to novēršanai, lai nākamo rēķinu jūs saņemtu precīzu un savlaicīgi.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Aldis Dilāns,
SIA „PC Konsultants” valdes
priekšsēdētājs

		

ZIŅAS

Ieguldīts, lai strādātu
efektīvāk
Lai nodrošinātu kvalitatīvu
siltumenerģijas piegādi, SIA
„Talsu namsaimnieks” siltumenerģētikas nozarē pagājušajā
gadā ir veicis vairākus nozīmīgus ieguldījumus.
• Laucienes katlumājā nomainītas apkures katla ekrāna caurules.
• Katlumājās Laidzē un Pastendē sakārtoti kurināmā pieņemšanas laukumi.
• Katlumājā Ventspils ielā 21d
Sabilē apkures cirkulācijas sūknis aprīkots ar frekvenču pārveidotāju.
• Ieguvums: iespēja vienmērīgi regulēt siltumnesēja plūsmu
un ietaupīt elektroenerģiju.
• „Saulgriezēs” Tiņģerē granulu apkures katls aprīkots ar
regulatoru.
Ieguvums: nodrošināta temperatūras regulēšana saskaņā ar
āra temperatūru.
• Katlumājā Liepu ielā 33a
Stendē atjaunots jumta segums
un fasāde, demontēts viens no
malkas katliem, uzstādīti divi
granulu apkures katli.
Ieguvums: samazinātas siltumenerģijas ražošanas izmaksas; katli darbojas automātiski,
bez operatora, nodrošinot temperatūru siltumtrasē saskaņā ar
āra gaisa temperatūru.
• Brīvības ielā 74 Stendē izbūvēts individuālais siltummezgls.
Ieguvums: ļauj regulēt apkures temperatūru pēc iedzīvotāju
vēlmēm, samazinot samaksu par
patērēto siltumenerģiju un paaugstinot komforta līmeni.
• Iesniegti projektu pieteikumi CFLA fondu finansējumam
siltumapgādes sistēmu uzlabošanai. Iesniegts pieteikums Laidzes katlumājas renovācijai un
katlu iekārtu nomaiņai, Valdemārpils siltumtīklu apvienošanai un rekonstrukcijai, katlumājas Parka ielā 9 Valdemārpilī

rekonstrukcijai un pārbūvei.
Ieguvums: Valdemārpilī paredzēts kurināt ar šķeldu, būs viena katlumāja, esošo divu vietā.
• Veikta cenu aptauja par tehnoloģisko iekārtu nomaiņu un
jauna dūmeņa izbūvi katlumājā
Zvirgzdos. Izvēlēts visatbilstošākais pretendents konkursa nolikumam un turpinās dokumentu
sagatavošana.
Ieguvums: samazināsies siltumenerģijas ražošanas izmaksas,
pieaugs pakalpojuma kvalitāte.
• Verificētas siltumenerģijas
mērierīces; Sabiles kultūras
namā un daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Brīvības ielā 76
Stendē uzstādīti jauni, lielākas
caurplūdes siltumenerģijas skaitītāji.
Ieguvums: atrisinātas cirkulācijas problēmas apkures sistēmā.
• Plānots pakāpeniski ieviest
attālināto siltumenerģijas mērierīču rādījumu nolasīšanu.
Ieguvums: uzlabot siltumenerģijas patēriņa uzskaites kontroli; tas ļaus kontrolēt gan siltumnesēja temperatūru, gan
plūsmu, kā arī siltumenerģijas
patēriņu stundā, diennaktī. Arī
siltumenerģijas rādījumu nolasīšanu vairs neveiks uzņēmuma
darbinieki, bet tas notiks datorizēti, izslēdzot cilvēciskā faktora
kļūdu iespējamību.
• Daudz raižu uzņēmumam
sagādā nesaskaņotā sildķermeņu
nomaiņa, ko veic dzīvokļu īpašnieki. Ļoti bieži netiek ievēroti
pamatnosacījumi cauruļu diametriem, jauno sildķermeņu
jaudai, netiek izbūvēti apvadi.
Tas negatīvi ietekmē siltumapgādi visā ēkā, un tad nākas risināt
problēmas, pie kā vainīgi paši
dzīvokļu saimnieki.

Izmaiņas sabiedriskā
transporta maršrutos
No 1. marta gaidāmas izmaiņas AS „Talsu autotransports” sabiedriskā transporta
maršrutos Talsu novadā.
Atvērti jauni maršruti:
• Talsi – Vandzene – Nogale
6.55 (1-5), 7.55 (6) (Vandzene –
Jaunciems – Nogales pagrieziens
– Vandzene –Talsi),
• Talsi – Lubezere – Jaunciems – Talsi 7.05 (1-5) (Vandzene – Jaunciems – Bīlavas – Valdemārpils sk. – Poprags – Laidzes
b/d – Talsi); 14.25 (1-6) (Vandzene – Jaunciems – Nogales pagrieziens – Vandzene – Talsi); 15.15
(1-5) (Laidzes b/d – Poprags –
Valdemārpils sk. – Bīlavas – Jaunciems – Vandzene – Talsi) un
16.05 (1-5) (Vandzene – Jaunciems – Lubezere – Valdemārpils
– Talsi);
• Talsi – Vandzene –Valdemārpils 7.15 (1-5) (Vandzene –

Ārsti – Poprags – Valdemārpils
– Vandzene –Talsi); 16.20 (1-5)
(Valdemārpils – Poprags – Ārsti
–Vandzene – Talsi);
• Talsi – Roja – Upesgrīva –
Talsi 14.45 (1-5)
• Talsi – Roja 14.45 (6) papildināts ar pieturu „Lubezere”;
Mainīts atiešanas laiks:
• Talsi – Roja sestdienās 6.15
uz 8.15;
Tiks slēgti maršruti:
• Talsi – Valdemārpils – Nogale 6.25
• Talsi – Lubezere – Jaunciems – Talsi 7.55 un 14.20
• Talsi – Vandzene – Valdemārpils 7.15 un 15.15
Sīkāka informācija
pie dispečeriem,
tālr. 63222105
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Grāmatas, kam ir nozīmīga saistība ar novada un reģiona vēsturi,
kultūrzīmēm un cilvēkiem
Katru gadu pirms pavasara
pienāk brīdis ieskatīties to darbu devumā, kuriem ir nozīmīga saistība ar Talsu novada vai
reģiona vēsturi, kultūrzīmēm
un cilvēkiem, izvērtēt un izcelt
nozīmīgāko.
Talsu novada dome par godu
Aleksandra Pelēča (1920–1995)
80 gadu jubilejai 2000. gadā iedibināja tradīciju piešķirt literāro
prēmiju literāro darbu autoriem
par ieguldījumu A. Pelēča daiļrades pētniecībā un popularizēšanā, mākslinieciski augstvērtīgiem darbiem prozā, dzejā,
publicistikā, literatūrzinātnē, kas
veltīti Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadam. Aleksandra
Pelēča literārā prēmija tiek piešķirta vienam novadu autoram
par izcilu literāru darbību, kas ir
dziļi saistīts ar sava laikmeta un
sava novada norisēm un kurš ieguvis Prēmijas pretendentu izvērtēšanas komisijas augstāko
vērtējumu. Katru gadu vērtējumam tiek atlasītas iepriekšējā
gadā iznākušās grāmatas.
Prēmijas pasniegšanas pasākums nemainīgi notiks 10. aprīlī
Talsu Galvenajā bibliotēkā, Aleksandra Pelēča dzimšanas dienā.
Lasītāji par Aleksandra Pelēča
literārajai prēmijai izvirzītajiem
darbiem un saviem favorītiem
var balsot no 6. marta līdz 6. aprīlim bibliotēkas mājaslapā www.
talsubiblioteka.lv un www.talsi.
lv, kā arī bibliotēkas sociālajos
profilos un katrā Talsu, Rojas,
Dundagas un Mērsraga novada
bibliotēkā uz vietas.
Talsu Galvenās bibliotēkas
izvirzītās grāmatas
„Dievu ugunīs. K. Valdemāra Talsu Tautas teātris”, sastādījuši Ausma Zute, Maksimilians
Kvite,
Grāmata aicina ieskatīties
Krišjāņa Valdemāra Talsu Tautas
teātra darbības posmā no 1959.
līdz 2014. gadam. Vēstījumā iekļauts plašs aktieru un režisoru
loks, vārdos un attēlos iemūžināts viņu devums Talsu un nova-

„Lauku platuma dzelzceļi.
Mazbānītis de facto”, Toms Altbergs, Andris Biedriņš, Dainis
Punculs, Artūrs Tukišs

da kultūras dzīvē. Teātra vērtību
arvien noteikuši cilvēki, kuri tajā
darbojušies. Godam pieminēti
arī līdz 1959. gada 19. janvārim,
Tautas teātra goda nosaukuma
piešķiršanas laikam, darbojušies
aktieri. Daudzus gadus rūpīgi
vāktais vēstures materiāls pārtapis ievērojamā grāmatā.

Grāmata veltīta lauku platuma šaursliežu dzelzceļa vēsturei
Latvijā, sniedzot unikālu, līdz
šim neapkopotu informāciju un
bagātīgu ilustratīvo materiālu.
Grāmata ir vēstījums par maz zināmām Latvijas dzelzceļa transporta vēstures lappusēm. Tajā
apkopots bagātīgs faktu un ilustratīvais materiāls par Pirmā pasaules kara laikā būvētiem dzelzceļiem, kas Latvijas rietumu
daļā, arī Talsu apriņķī, līdz pat
20. gadsimta 60. gadiem bija nozīmīgs vietējais transporta līdzeklis.

,,Diždundaga. Apcerējumi
par Dundagas novadu”, sastādījusi Janīna Kursīte.

„Filadelfija. Imants Mežaraups – dzīvē un mūzikā”, Luāna Loinerte.

Divas vasaras Latvijas Universitātes pētnieku un folkloras studentu grupa devās tradicionālās
kultūras un mutvārdu vēstures
ekspedīcijā, lai veiktu lauka pētījumus Dundagas novadā. Par novada vēsturi, paražām, ticējumiem, tradīcijām, kā arī par
reģionālās virtuves īpatnībām iztaujāti pāri par 200 Dundagas novada iedzīvotāju. Monogrāfiskajā
rakstu krājumā ietverti apcerējumi, kas galvenokārt balstās savāktajā mutvārdu vēstures materiālā.

13. martā

20. martā

Talsi

N. Tropiņš*, E. Demiters

D. Karols*

I. Indriksone*

Balgale

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

Ģibuļi
Lauciene
Lube
Valdgale
Virbi

27. martā
E. Zelderis*
N. Tropiņš*

I. Norenberga
L. Pīlēģis
E. Zelderis

I. Gluzda
I. Indriksone
G. Sebris

Pieņemšanas notiek pilsētu un pagastu pārvaldē 17.00–18.00
* Talsu novada pašvaldībā domes priekšsēdētāja un vietnieku pieņemšanas 17.00–19.00
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Akvarelista Jāņa Lagzdiņa
vārds cieši saistīts ar Talsu mākslinieku kodolu, kuri veidojuši
Talsu mākslinieku – romantiķu
skolu. „Klusā daba ar tauri” ir
autobiogrāfisks stāsts par radoša
cilvēka mūžu, kurā ar dziļu cieņu
runāts par saviem vecākiem, tuviniekiem, dzīves skolotājiem.
Tekstu papildina fotoattēli, gleznu un akvareļu reprodukcijas,
autora zīmējumi.

seno dzīvesveidu, lībiešu dzimtas, stiprās sievas un vīrus, to
raksturus, ieklausīties nostāstos
par zilajām govīm, saltkurpjiem
un vilkačiem, Trommela pils
laupītājiem un veco Taizelu.
„Talsu namu stāsti”, Zigurds
Kalmanis, Dace Alsberga

Talsu pilsēta vēl bija tikai
miests, par pilsētas tiesībām pat
nesapņoja, bet nami jau tad un
vēl arvien zina daudz stāstu par
sevi un ļaudīm, kuri staigājuši
līdzās savus ikdienas ceļus. Enciklopēdisks vēstījums par Talsu
vecpilsētas, Lielās, Brīvības,
Zvaigžņu un citu ielu namu vēsturi, īpašniekiem un tajos agrāk
dzīvojošajiem ļaudīm.
Talsu Galvenā bibliotēka

Izslēdz gaismu Zemes stundā!

D. Feldmane
A. Spēks, D. Karols,
T. Kalniņa, A. Kalniņš

„Klusā daba ar tauri”, Jānis
Lagzdiņš

„Lībiešu krasts. No Ovišiem
līdz Melnsilam”, Baiba Šuvcāne
Grāmata aizved uz noslēpumaino un romantisko Lībiešu
krastu. Izstaigāts krasts no Ovišiem līdz Melnsilam, iespēja tuvāk iepazīt ciemus, tradīcijas,

Deputātu pieņemšanas martā
6. martā

Grāmata ir biogrāfisks vēstījums par komponistu, diriģentu,
pedagogu un ērģelnieku Imantu
Mežaraupu laikabiedru atmiņās.
Imants Mežaraups uz dzīvi Latvijā pārcēlās 1996. gadā, strādāja
par pedagogu Latvijas Mūzikas
akadēmijā un Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas vidusskolā, kopš
2003. gada atgriezās Latvijā uz
pastāvīgu dzīvi, dāvājot tēvu zemei savu talantu. Strādājis Rīgas
Pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmijā, Rīgas Doma kora
skolā, Talsu mūzikas skolā, kā arī
bijis Talsu evaņģēliski luteriskās
draudzes kora „Amenda” diriģents un ērģelnieks. Korim
„Amenda” Imants Mežaraups
palīdzēja sasniegt augstāku profesionālās meistarības pakāpi.

Kā ik katru gadu, arī šogad Pasaules
Dabas fonds aicina svinēt Zemes stundu.
Tās laikā pasaules iedzīvotāji, uzņēmumi, organizācijas un institūcijas tiek
mudinātas simboliski uz vienu stundu
izslēgt elektrību, tā paužot savu atbalstu
vides problēmu risināšanai.
Elektrības izslēgšana ir simbolisks žests,
lai saliedētu sabiedrību un iniciētu plašākas
pārmaiņas un līdzīgi kā Jaunais gads Zemes
stunda tiek svinēta ikvienā pasaules daļā,
sekojot laika zonu plānojumam.
Lielākā videi veltītā akcija – Zemes
stunda – šogad norisināsies 24. martā no
20.30 līdz 21.30. Akcijas mērķis ir vienoties ar visu pasauli rūpēs par klimata pārmaiņām un atbalstīt videi draudzīgas izvē-

les gan katra ikdienā, gan valstiskos
lēmumos.
Tāpēc šajā Zemes stundā aicinām:
▶▶ Izslēdz gaismu – pieslēdzies dabai! Kā
to izdarīt?
▶▶ Tāpat kā visus gadus, 24. martā laikā
no 20.30 līdz 21.30 simboliski uz stundu
izslēdz gaismu!
▶▶ Dalies sociālajos tīklos ar bildi, kur tu
esi dabā, liekot klāt mirkļa birku #zemesstunda, tādā veidā parādot, ka piedalies
akcijā Zemes stunda un pieslēdzies dabai
un tev rūp tās saglabāšana.

							

Sarmīte Kolāte,
Pasaules Dabas fonda
komunikācijas vadītāja
2018. gada marts

Talsu Novada Ziņas

AKTUĀLI

Piešķirti Talsu novada pašvaldības apbalvojumi kultūrā
16. februārī Talsu, Dundagas
un Rojas kultūras dzīves veidotāji pulcējās ikgadējā Kultūras
darbinieku dienā, lai saņemtu
godam nopelnīto pateicību un
smeltos iedvesmu vienmēr prasīgajam un vienlaikus gandarījuma pilnajam darbam kultūrā.
Tika pasniegti Talsu novada
pašvaldības apbalvojumi piecās
nominācijās: „Gada bibliotēka”,
„Gada notikums kultūrā”,
„Gada kultūras cilvēks”, „Gada
kultūras lepnums” un „Par
mūža ieguldījumu kultūrā”.
Tika sumināti arī kultūras darba jubilāri, kuri savai profesijai
veltījuši 20, 25, 30, 35, 40 un pat
60 gadus. Pateicamies par jūsu
nenovērtējamo ieguldījumu novada kultūras dzīves kopšanā,
latviskuma un patiesas inteliģences stiprināšanā!
Apbalvojumu nominācijā
„Gada bibliotēka” saņēma Laidzes pagasta bibliotēka. Apbalvojuma pasniedzējs, pētnieks un
Talsu novada vēstures zinātājs
Visvaldis Tukmanis bibliotēkas
salīdzināja ar mirdzošām bākām. Galvenie gaismas avoti –
darbinieki, kuri uztur saikni ar
iedzīvotājiem. Laidzē šādas gaismas nesējas ir Dace Bunte un
Ieva Jaunupe.
Aizvadītajā gadā piedzīvoti
neskaitāmi kultūras pasākumi,
un to novērtēšanai nav vienas
pareizās formulas. Tomēr viens
notikums Talsus īpaši „sakustinājis”, atgādinot, ka, lai pasākums izdotos, vispirms patiesi
jāmīl sava pilsēta. Šo principu
ievēro gan apbalvojuma „Gada
notikums kultūrā” pasniedzējs
Intars Busulis, gan saņēmēji –
„Tusiš iekš Tals tirg” rīkotāji
Mārtiņš Labāns un Andris Jugāns.
Apbalvojums „Gada kultūras cilvēks” tika piešķirts Jānim
Pētersonam – cilvēkam, kuru
neesam raduši redzēt uz skatuves, bet kura radošais veikums –
gaismu spēles un multimediālās
projekcijas – greznojušas daudzus Talsu novada pasākumus.
Pateicoties Jānim, novembrī iemirdzējās Talsu tautas nams, decembrī Sabiles Vīna kalns, bet

„Gada notikums kultūrā” – „Tusiš iekš Tals tirg”,
rīkotāji Mārtiņš Labāns un Andris Jugāns

Apbalvojums „Par mūža ieguldījumu kultūrā” –
Maijai Laukmanei
Kultūras darbinieku dienā gaismu mākslinieks priecēja kaimiņus lietuviešus viņu valsts 100.
jubilejā. Apbalvojumu pieņēma
daudzu radošu projektu līdzautore, māksliniece Antra AuziņaBajāre.
Kā norādīja žurnāliste Ina
Strazdiņa, Talsi nav tikai ģeogrāfisks punkts, bet gan zīmols, kas
liek ikvienam talseniekam, par
savu dzimto pusi runājot, izslieties staltāk. Taču, lai zīmols būtu,
nepieciešami cilvēki, kas par to
gādā. Apbalvojums „Gada kultūras lepnums” šogad aizceļoja
pie diviem šādiem cilvēkiem –
Talsu novada tūrisma informācijas centra vadītājas Ineses Rozes un Talsu novada muzeja
galvenās speciālistes mākslas
jautājumos Gunas Millersones.

			

2018. gada marts

Pateicoties viņu radošajai iniciatīvai, tapis gleznu reprodukciju
maršruts „Māksla uzzied Talsos”. Tā kā Talsi vienmēr bijuši
mākslinieku mīlēti, turpinājums
projektam vēl sekos.
Godpilno apbalvojumu „Par
mūža ieguldījumu kultūrā” saņēma novadniece, kuras vārds
liekus komentārus neprasa, –
Maija Laukmane. Paldies par
ilggadējo darbu Talsu bērnu bibliotēkā, jauniešu iedvesmošanu
teātrī un literātu studijā un, protams, talseniekiem tik mīļajām
un tuvajām dzejas rindām!
Šogad darba jubileju atzīmē
13 ilggadēji kultūras darbinieki:
20 darba gadu jubilejā sveicam Birutu Kori (Vandzenes
bibliotēka) un Māru Mertenu
(Spāres tautas nams); 25 darba

Gleznu reprodukciju maršruts „Māksla uzzied Talsos” , ko izstrādāja
Inese Roze un Guna Millersone, saņēma apbalvojumu
„Gada kultūras lepnums”

Apbalvojumu nominācijā „Gada bibliotēka” saņēma Laidzes pagasta
bibliotēka – Dace Bunte un Ieva Jaunupe

gadu jubilejā sveicam Guntru
Grīnbergu (Īves bibliotēka) un
Intu Plivnu (Balgales bibliotēka); 30 darba gadu jubilejā –
Aiju Ozoliņu (Talsu Galvenā
bibliotēka); 35 darba gadu jubilejā – Ilzi Vaici (Talsu mūzikas
skola) un Inesi Vemperi (Talsu
novada muzejs); 40 darba gadu
jubilejā – Līgu Balgu (Talsu mūzikas skola), Brigitu Dravnieci

(Talsu mūzikas skola), Jāni Smilgu (Talsu mūzikas skola), Vitu
Kukuti (Talsu bērnu bibliotēka),
Inesi Napsku (Dundagas novada
centrālā bibliotēka). Bet 60 darba gadu jubilejā suminām Talsu
mūzikas skolas skolotāju Maiju
Lagzdiņu!

		

		

Anna Ķīviča;
Foto: Dzintars Krastiņš
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Domes sēdēs lemtais
25. janvāra Talsu novada domes sēdē
deputāti lēma par 27 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Slēgt sadarbības līgumus ar Rojas,
Dundagas, Mērsraga novada pašvaldību
par tās kompetencē esošo funkciju izpildi,
kas saistītas ar izglītības jomu 2018. gadā.
• Apstiprināt Talsu novada pašvaldības
bērnu tiesību aizsardzības programmu
2018.–2023. gadam.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3
„Grozījumi Talsu novada domes 2010.
gada 29. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.23 „Par trūcīgas un maznodrošinātas
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
statusa noteikšanu Talsu novadā””.
• Apstiprināt Talsu deviņu pakalnu
koncepcijas aktualizēto īstenošanas grafiku 2015.–2020. gadiem.
• Atbrīvot Uldi Katlapu no Talsu novada pašvaldības Ētikas komisijas locekļa
pienākumu pildīšanas.
• Atbrīvot Vilni Pūcīti no Talsu novada
Pasažieru pārvadājumu un ceļu apsaimniekošanas komisijas locekļa pienākumu
pildīšanas.
• Atbrīvot Zandu Bitmani no Talsu novada zaļumsaimniecības komisijas locekļa pienākumiem ar 2018. gada 31. janvāri.
Finanšu jautājumi:
• Atbrīvot biedrību „Elfas” no telpu
nomas maksas aerobikas zālei Talsu sporta hallē K. Mīlenbaha ielā 32a Talsos no
2018. gada 1. februāra līdz 31. decembrim
– piektdienās 14.45–16.00; 17.00–18.30.
• Piešķirt finansējumu Stendes pilsētas
pārvaldei 1419,50 EUR Tiltu ielas Stendē
apgaismojuma rekonstrukcijai. Finansējumu 1419,50 EUR paredzēt no nekustamās mantas atsavināšanas līdzekļiem
Stendes pilsētā.
• Dzēst Andai Bernātei nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 24,93 EUR
par zemi Ielejas ielā 7, Talsos, kā arī ar to
saistīto nokavējuma naudu; un pamatparādu 14,41 EUR par ēku Ielejas ielā 7, Talsos un ar to saistīto nokavējuma naudu.
• Dzēst Uldim Kaņepam-Kalniņam
nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 24,39 EUR par zemi Krasta ielā 7 Sabilē, un ar to saistīto nokavējuma naudu;
pamatparādu 12,29 EUR par zemi Krasta
ielā 11, Sabilē un ar to saistīto nokavējuma naudu.
• Dzēst Ludmilai Suhanovai nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 54,78
EUR par zemi „Spēlmaņi – 2” Vandzenes
pagastā un ar to saistīto nokavējuma naudu; pamatparādu 2,73 EUR par ēku „Spēlmaņi – 2” Vandzenes pagastā un ar to
saistīto nokavējuma naudu; pamatparādu
159,91 EUR par zemi „Apses” Vandzenes
pagastā, kā arī ar to saistīto nokavējuma
naudu; pamatparādu 35,36 EUR par ēku
„Apses” Vandzenes pagastā, kā arī ar to
saistīto nokavējuma naudu.
• Dzēst Evitai Ņikonovai nekustamā
īpašuma nodokļa pamatparādu 6,31 EUR
par zemi „Saulstari” Lībagu pagastā un ar
to saistīto nokavējuma naudu; pamatparādu 37,11 EUR par ēku „Saulstari” Lībagu pagastā, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu.
• Dzēst likvidētajai SIA „VCL” nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 51,88
EUR par ēku Ozolu ielā 2 Pastendē, Ģibuļu pagastā, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu; pamatparādu 4,87 EUR par
dzīvokli Celtnieku ielā 3-41b Talsos, kā
arī ar to saistīto nokavējuma naudu.

Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Īstenojot projektu „Transporta infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā”, SIA
„Talsu ūdens” apņemas veikt Raiņa, Celtnieku, Laukmuižas ielas pārbūvi un Jaunās Celtnieku ielas izbūvi, t.sk. ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu izbūvi,
kā arī tīklus uzturēt un apsaimniekot.
Līdz projekta īstenošanas beigām pamatlīdzekļi tiks nodoti sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam SIA „Talsu ūdens”, tādēļ
starp Talsu novada pašvaldību un SIA
„Talsu ūdens” noslēgta vienošanās.
• Uzsākt investīciju projekta „Vandzenes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes
„Zīlīte” energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve” īstenošanu.
• Pilnvarot Talsu novada pašvaldības
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Jolantu Skujenieci īstenot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta „Grants ceļu pārbūve Talsu novadā”
2., 3., 4. un 5. kārtu.
• Iesniegt Latvijas Vides aizsardzības
fondā projekta pieteikumu „Infrastruktūras izveide vides pieejamības nodrošināšanai pie Abavas upes”. Atbalstīt projekta
kopējās
attiecināmās
izmaksas
51 268,21 EUR, ieskaitot PVN 21%, no kurām 46 141,39 EUR ir Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums. Talsu novada
pašvaldības līdzfinansējums ir 5126,82
EUR. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu 42 039,93 EUR, ņemot aizņēmumu
Valsts kasē.
Nekustamais īpašums:
• Nodot iznomāšanai Talsu novada pašvaldības garāžu Nr. 73 „Pastendes garāžas
3. korpuss” Pastendē, Ģibuļu pagastā. Noteikt iznomāšanas veidu – mutiska izsole.
• Noteikt nomas maksu ēkas Ozolu ielā
2, Pastendē, Ģibuļu pagastā pašvaldības
īpašumā esošajām telpām.
• Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA
„Cemex” par zemes gabala „Grants bedres – Karpati” Laucienes pagastā 9,1 ha
platībā iznomāšanu produkcijas glabāšanai un produkcijas mazgāšanai. Noteikt
nomas maksu 750 EUR mēnesī, neieskaitot PVN, nosakot zemes nomas līguma
darbības termiņu uz vienu gadu.
Citi jautājumi:
• Uzdot Talsu novada Sociālajam dienestam piedalīties Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātajā iepirkumā „Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta
pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām”.
• Apstiprināt Talsu novada 2018. gada
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētku rīcības komiteju šādā sastāvā:
Komitejas priekšsēdētāja – Talsu novada
domes priekšsēdētāja vietniece Ilze Indriksone; komitejas priekšsēdētāja vietnieks –
Talsu novada pašvaldības izpilddirektors
Modris Jaunvalks; komitejas locekļi: Talsu
novada KSTC amatiermākslas kolektīvu
metodiķe, Talsu novada Dziesmu un deju
svētku koordinatore Ina Jurkeviča; Talsu
novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un finanšu jautājumos Inguna Kaļinka; Talsu novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītājs Arvis
Strēlnieks, Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marta RakeLasmane; Talsu novada pašvaldības darba
aizsardzības nodaļas vadītājs Aivars Zutis,
Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieks Māris Grīnvalds.
Marta Rake-Lasmane

15. februāra Talsu novada domes
sēdē deputāti lēma par 20 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Izteikt Talsu novada domes 2017.
gada 13. jūlija lēmumā Nr.274 „Par Talsu
novada domes deputātu un pašvaldības
darbinieku dalību Latvijas Pašvaldību savienības komitejās un apakškomitejās” 6.
punktu šādā redakcijā: „6. Apstiprināt par
pārstāvjiem LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejā: 6.1. Normundu Tropiņu; 6.2. Ilzi Indriksoni; 6.3. Daigu Feldmani”. Izteikt Talsu novada domes 2017.
gada 13. jūlija lēmumā Nr.274 „Par Talsu
novada domes deputātu un pašvaldības
darbinieku dalību Latvijas Pašvaldību savienības komitejās un apakškomitejās” 7.
punktu šādā redakcijā: „7.Apstiprināt par
pārstāvjiem LPS Izglītības un kultūras
jautājumu komitejā: 7.1. Daini Karolu;
7.2. Ilzi Indriksoni; 7.3. Uldi Katlapu”.
• Apstiprināt Talsu novada jaunatnes
lietu konsultatīvās padomes sastāvu.
• Apstiprināt Talsu novada pašvaldības
apbalvojumus kultūrā saņēmējus.
• Apstiprināt Sabiles Mūzikas un
mākslas skolas nolikumu.
Finanšu jautājumi:
• Apstiprināt dalības maksas un biļešu
cenas Talsu novada Bērnu un jauniešu
centra organizētajos pasākumos.
• Piešķirt biedrībai „Sabiles Dirti” finansējumu 896 EUR sacensību „Sabile
Valley Jam 2018” organizēšanai 2018.
gada 28. jūlijā Sabilē.
• Piešķirt biedrībai „MK Stende” finansējumu 900 EUR sacensību „MX Nacionālais kauss” organizēšanai 4. augustā.
• Atbrīvot nodibinājumu „Talsu novada fonds” no telpu nomas maksas par Talsu tautas nama telpu izmantošanu 28.
februārī Latvijas Operetes fonda koncerta
uzveduma „Lai sasaucamies, lai dziedam”
organizēšanai.
• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 533
174,59 EUR projekta „Grants ceļu pārbūve Talsu novadā 4. kārta” finansēšanai.
• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 212
994,18 EUR projekta „Grants ceļu pārbūve Talsu novadā 5. kārta” finansēšanai.
• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 51
946,42 EUR projekta „Tiņģeres brīvdabas

estrādes būvniecība” finansēšanai.
Nekustamais īpašums:
• Nodot iznomāšanai Talsu novada
pašvaldības autogarāžas „Strazdes muižas
komplekss” Strazdē telpas Nr. 1 un 6, ar
kopējo platību 300,80 m2. Noteikt iznomāšanas veidu – mutiska izsole.
• Nodot iznomāšanai Talsu novada
pašvaldības nekustamā īpašuma Dumpīšu ielā 3a, Stendē telpas Nr. 10 un 14, ar
kopējo platību 29,10 m2. Noteikt iznomāšanas veidu – mutiska izsole.
• Apstiprināt 27.12.2017. pašvaldības
nekustamā īpašuma „Laidzes pagasta
pašvaldības zemes”, „Pagastmāja” Laidzē
izsoles rezultātus, slēdzot pirkuma – pārdevuma līgumu ar izsoles uzvarētāju ZS
„Paegļi” par cenu 32 400 EUR.
• Apstiprināt 09.09.2016. pašvaldības
nekustamā īpašuma K. Valdemāra ielā
19a, Valdemārpilī izsoles rezultātus, slēdzot pirkuma – pārdevuma līgumu ar izsoles uzvarētāju Ediju Iļjinu par cenu
7200 EUR
• Atstāt spēkā Evijai Dīringai nosūtīto
Talsu novada pašvaldības 04.12.2017.
maksāšanas paziņojumu par nekustamā
īpašuma nodokli 2017. gadam Nr. 1213/15-15679 .
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Pilnvarot Talsu novada pašvaldības
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
vietnieci Aivu Dimanti īstenot ERAF projektu „Vispārējās izglītības iestāžu mācību
vides uzlabošana Talsu novadā”.
Citi jautājumi:
• Saskaņot Kurzemes plānošanas reģiona
deinstitucionalizācijas
plānu
2017.–2020. gadam, tajā iekļautos risinājumus un finansēšanas apjomu.
• Palielināt sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Talsu ūdens” pamatkapitālu.
• Iesniegt pieteikumu valsts budžeta
dotācijas saņemšanai 2018. gadā valsts un
pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas
centra izveidei reģionālas nozīmes attīstības centrā Talsos.
Izstrādāt būvprojektu centra izveidei Kareivju ielā 7,
Talsos. Nodrošināt līdzfinansējumu ne
mazāk kā 30% apmērā no kopējām centra
izveides izmaksām.
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

Domes un komiteju sēdes martā
Datums
1. marts
5. marts
5. marts
5. marts
8. marts
15. marts
19. marts
19. marts
19. marts
22. marts
29. marts

Sēdes nosaukums
Domes sēde – Lielajā zālē
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
Tautsaimniecības komitejas sēde
Finanšu komitejas sēde
Domes sēde – Lielajā zālē
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
Tautsaimniecības komitejas sēde
Finanšu komitejas sēde
Domes sēde – Lielajā zālē
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Laiks
15.00
10.00
13.00
15.00
15.00
15.00
10.00
13.00
15.00
15.00
15.00

2018. gada marts

Talsu Novada Ziņas

AKTUĀLI

Karjeras dienas „EXPO Laidze 2018”
20. un 22. martā
PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Laidzes struktūrvienībā
20. martā iepazīsti „Būvniecības” profesiju
• Diskusija par būvnieka profesiju mūsdienu darba tirgū
• Iespēja iemēģināt roku apdares darbos
• Praktiskās darbības seminārs – Weber grīdu sistēmas, raksturīgākās
kļūdas grīdu sistēmu izveidošanā. Darbs ar grīdu sistēmu materiāliem
(RVT audzēkņiem un nozares speciālistiem)
• DeWalt profesionālo, būvniecībā izmantojamo elektroinstrumentu
un iekārtu prezentācija, demonstrācija – praktiskās nodarbības
• Konkursi un balvas

10.00 – 15.00 Grāmatu komercizstāde
Talsu novada pašvaldības foajē, Kareivju iela 7

Piedalās izdevniecības: Zvaigzne ABC, Latvijas Mediji, Jumava, Avots, Kontinents,

Dienasgrāmata

10.00 – 15.00 Izstāde “Man ir ko teikt. Māra zālīte ”
Izstāde “ runāt caur mūziku”. GORAN GORA

Pieaugušajiem
10.00 Grāmatu svētku atklāšana
Talsu novada pašvaldības lielajā zālē, Kareivju iela 7
10.20 Laikraksta "Latvijas Avīze" un Latvijas Bankas saruna
diskusiju ciklā "Reģionu sarunas par labklājību".
“ Cik gados tad īsti sasniegsim pārtikušās valstis – 10, 20,
50…? “ sarunā piedalās Latvijas bankas Monetārās politikas
pārvaldes vadītāja vietnieks Mārtiņš Bitāns, Latvijas Bankas
padomes loceklis Edvards Kušners un Latvijas Bankas valdes
loceklis Harijs Ozols. Diskusiju vada Latvijas Avīzes galvenās
redaktores vietnieks Ivars Bušmanis

Talsu novada pašvaldības lielajā zālē
12.00 Pusdienas kurzemnieku gaumē.

12.30 „tik daudz, cik Latvijai dosim, viņa dos mums”
Tikšanās ar rakstnieci Māru Zālīti
/DIENASGRĀMATA/
Talsu novada pašvaldības lielajā zālē.
14.00 „Lauku Avīzes” un “dienasgrāmata” dižošanās
jaunumi un loterija “Laimīgais pircējs”
Talsu novada pašvaldības lielajā zālē.
14.40 „ TIKAI SAKNES NEATDOD”
Dziesminieka Goran Gora programma ar
K.Skujenieka un I.Ziedoņa vārdiem
Talsu novada pašvaldības lielajā zālē.

Bērniem un jauniešiem

22. martā iepazīsti „Ēdināšanas pakalpojumu” un
„Komerczinību” profesiju

10:00 Ezītis, kurš mīlēja slepeni
Tikšanās ar tulkotāju no lietuviešu
valodas Madaru Skudru
/ Latvijas Mediji /

• Karjeras un biznesa pieredzes stāsti, diskusijas, meistarklases,
prezentācijas
• Viesi:
Raimonds Zommers un raidījums „Ciemiņš virtuvē”
SIA „Kurzemes sēklas”
SIA „Talsu piensaimnieks”

Talsu bērnu bibliotēkā
1.–2. klašu skolēniem

11:40 Jautrie notikumi lauku SĒtā
Tikšanās ar tulkotāju no lietuviešu
valodas Madaru Skudru
/ Latvijas Mediji /

Talsu pamatskolā
1.–2. klašu skolēniem

Konkurss: noskaties kādu no raidījumiem „Ciemiņš virtuvē”, uzzīmē
zīmējumu un labākā zīmējuma autors saņems specbalvu no
Raimonda Zommera

11:30 Kurš no mums lidos
Tikšanās ar rakstnieci Andru Manfeldi
/ DIENASGRĀMATA /
Talsu bērnu bibliotēkā

Pasākuma programmu meklē
www.laidze.rvt.lv un mūsu Facebook profilā
Sīkāka informācija pa tālr. 28664996

6. klašu skolēniem

Svētku atbalstītāji: Latvijas Avīze, Talsu novada dome.
Informatīvie atbalstītāji: „ Latvijas Avīze ”, Talsu Vēstis,
Talsu Novada Ziņas, Banga, Dundadznieks, Mērsraga Avīze, Talsu TV,
http://www.talsubiblioteka.lv, www.talsi.lv, www.roja.lv, www.dundaga.lv, www.mersrags.lv

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Nr. 8.3.5.0/16/1/001

Traktortehnika jāsagatavo ikgadējai tehniskajai apskatei!
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai
piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu
uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un
jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Inspektori brauks
uz pielikumā esošajām adresēm, lai veiktu tehniskās apskates traktortehnikai.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Par Valsts
tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
Plašāka informācija pa tālr.29341374; 26139989 vai www.
vtua.gov.lv
Jānis Mergups–Kutraitis,
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras
sabiedrisko attiecību speciālists
tālr.67027279, e-pasts: janis.mergups@vtua.gov.lv

		

2018. gada marts

Traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskās apskates laiki un vietas
Teritorija

Datums

Laiks

Datums

Laiks

Norises vieta

Abava

11. aprīlis

10.15

21. maijs

10.15

Valgales centrs, pirms angāra „Vecvalgale 1”

Balgale

13. aprīlis

10.15

23. maijs

10.15

Darbnīcas pie autobusa pieturas „Liesma”

Pastende

16. aprīlis

10.15

4. jūnijs

10.15

SIA „Kalnnieki” teritorijā, Darba ielā 2

Ģibuļi

16. aprīlis

12.00

4. jūnijs

12.00

Pie „Kalēju” darbnīcām

Uzvara

18. aprīlis

10.15

6. jūnijs

10.15

„Uzvaras” darbnīcas

Spāre

18. aprīlis

11.00

6. jūnijs

14.00

„Spāres mehāniskās darbnīcas”

Īves

9. maijs

10.15

30. maijs

13.00

Tiņģeres centrs, bijušās katlumājas teritorija

Ķūļciems

9. aprīlis

10.15

18. maijs

10.15

Pie „Pienotavas”

Laidze

27. aprīlis

13.00

25. maijs

13.00

Centra katlumāja pie tehnikuma

Lauciene

21. aprīlis

10.15

25. maijs

10.15

Pie centra katlumājas

Lībagi

6. aprīlis

10.15

16. maijs

10.15

Dižstendes „Dižzemes”

Lube

23. aprīlis

10.15

30. maijs

10.15

Anužu tehnikas serviss

Virbi

-------

-------

16. maijs

12.00

Pie Virbu pagasta pārvaldes

Valdgale

27. aprīlis

10.15

1. jūnijs

10.15

Centrā pie „Pūņu kroga”

Vandzene

4. aprīlis

10.15

14. maijs

10.15

Pie „Dispečerdienesta”

Strazde

6. aprīlis

13.00

1. jūnijs

13.00

Darbnīcu teritorijā

Valdemārpils 25. aprīlis

10.15

8. jūnijs

10.15

Raiņa ielā 8c

Lubezere

25. aprīlis

11.00

8. jūnijs

11.00

Centra alejā 17

Nogale

25. aprīlis

12.00

8. jūnijs

12.00

Nogales darbnīcas „Ošlejas”

Stende

11. maijs

10.15

22. jūnijs

10.15

Kasparu ielā 8
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Kinoteātrī „Auseklis”
1. martā 16.00 un 18.00
3., 4. un 7., 8. martā 16.00
,,PARADĪZE 89”
Piedzīvojumu filma visu laiku
bērniem. Uz patiesiem notikumiem balstīts deviņgadīgas
Paulas pieaugšanas stāsts laikā,
kad Latvija spēra savus pirmos
soļus pretī neatkarībai.
3., 4., 7., 8., 9., 10., 11. un 14., 15.
martā 18.00 un 20.00
,,NAMEJA GREDZENS”
Filma ir leģenda par 13. gadsimtu, kad bagātās un varenās
baltu pagānu zemes kļūst par
iekārojamu mērķi Romai. Filma
nav vēsturiska rekonstrukcija,
bet asu piedzīvojumu pilna leģenda.
Filma ir angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā
Līdz 12 gadiem neiesakām (filmā ir daudz kauju ainu)
Režisors: Aigars Grauba
17., 18. un 21., 22. martā
18.00 un 20.00
,,UZ VIRSOTNI”
Piedzīvojumu filma
Skotam, jaunam, talantīgam
snovbordistam ir sapnis. Viņš
vēlas izdarīt to, ko vēl neviens
nav paveicis – uzkāpt Everestā
un nolaisties lejā pa pašu bīstamāko un sarežģītāko maršrutu.
Līdz 12 gadiem neiesakām!
Filma franču valodā ar subtitriem
latviešu un krievu valodā.
23., 24., 25. un 28., 29. martā
16.00 un 18.00
,,TURPINĀJUMS”
Pieci Latvijas bērni no dažādiem
Latvijas novadiem sāk iet pirmajā klasē. Kārlim ir stipras ģimenes saknes Latvijas laukos, pilsētnieka Gļeba ikdiena ir rūpīgi
saplānota, Anastasijas ģimene
no pilsētas pārcēlusies uz īpašumu mežu ielokā, Zanes ģimene
ir pirmās paaudzes pilsētnieki,
bet Anetes mamma dzīvo Anglijā. Viena gada vērojums par
to, kas notiek bērna prātā.

Talsu
tautas
namā
ī
4. aprīl
20.00

			

Talsu Novada Ziņas

Talsu novada pašvaldība rīko nomas tiesību izsoles
Izsoles objekts - Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dumpīšu ielā 3a, Stendē, būves
kadastra apzīmējums 8815 002 0006 001, telpas
Nr. 10 un 14, kopējā platība 29,10 m2.
Sākumcena – 32,88 EUR bez PVN mēnesī
(394,56 EUR bez PVN gadā). Izsoles solis tiek noteikts 10 EUR pie gada nomas maksas. Papildu
telpu nomas maksai, zemes nomas maksa ir 28
EUR gadā.
Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 9. martā 9.30.
Norises vieta: Kareivju ielas 7, Talsos mazajā
zāle.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 8.
marta 12.00 Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7 vai Stendes pilsētas pārvaldē Dumpīšu
ielā 3a, Stendē.
Kontaktpersona: Andis Āboliņš, tālr. 22161212,
e-pasts: andis.abolins@talsi.lv.

Izsoles objekts - Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma autogarāžas „Strazdes muižas
komplekss” Strazdē, būves kadastra apzīmējums
8886 003 0133 003, telpas Nr. 1 un 6, kopējā platība 300,80 m2.
Sākumcena – 21,06 EUR bez PVN mēnesī
(252,72 EUR bez PVN gadā). Izsoles solis tiek noteikts 10 EUR apmērā pie gada nomas maksas. Papildu telpu nomas maksai, zemes nomas maksa ir
28 EUR gadā.
Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 9. martā 9.00.
Norises vieta: Kareivju ielas 7, Talsos mazajā
zālē.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 8.
marta 12.00 Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, Talsos vai Strazdes pagasta pārvaldē.
Kontaktpersona: Egils Alsbergs, tālr. 25660225,
e-pasts: egils.alsbergs@talsi.lv.

Ar izsoļu noteikumiem var iepazīties www.talsi.lv sadaļā Izsoles.

Izstāžu norises martā
Talsu novada muzejā
✳✳No 7.03. Ulda Balgas personālizstāde „Skatlogi”
✳✳No 9.03. Talsu novada lietišķās mākslas izstāde „Bij’ manā
pūriņā”
✳✳Līdz 11.03. Interaktīva izstāde „Latvijas bruņurupucis un tā
svešzemju radinieki”
✳✳No 24.03. „Sibīrija bērnu likteņos” veltīta 1941.–1949. gadam izsūtītajiem
Talsu tautas namā un
Radošajā sētā
✳✳Jura Zandersona foto izstāde „Manamarīna” Talsu tautas
namā
✳✳Talsu fotokluba darbnīcas
foto izstāde „Pretmetu pāri”
✳✳Talsu fotokluba darbnīcas
foto izstāde „Vīzija par laiku”
✳✳Jāņa Saliņa foto izstāde „Talsu
senās durvis”
✳✳Talsu foto kluba darbnīcas
foto izstāde „Melnbalts NR19”
Talsu Galvenajā bibliotēkā
✳✳1.–15.03. Olgai Dreģei 80
✳✳1.–15.03. Pavasaris mūsu veselībai
✳✳16.–31.03. Komunistiskā genocīda upuru piemiņai
✳✳ 16.–31.03. Gunāram Priedem 90
✳✳1.–28.03. Fotogrāfam Uldim
Balgam 65
Talsu bērnu bibliotēkā
✳✳Latvijas leģendas: aktieri
✳✳Latviešu svētku tradīcijas no
senatnes līdz mūsdienām: Lieldienas
✳✳Talsu Mākslas skolas audzēkņu darinātas grāmatas pēc latviešu dzejnieku grāmatu motīviem
Balgales bibliotēkā
✳✳Gunāram Priedem 90
Balgales BLPC
✳✳Līdz 12.03. Rokdarbnieku izstāde „Par prieku sev un citiem”
Laidzes bibliotēkā
✳✳Aktuālie bibliotēkas pasākumi fotogrāfijās
✳✳Laidze literatūras avotos
✳✳Akcija „Vecākā grāmata Laidzes pagastā”
✳✳Gunāram Priedem 90
✳✳Laidzes pagasta rokdarbnieču
interešu pulciņa darbu izstāde
Laidzes BLPC
✳✳Novadpētnieka A. Denčika

veidota 20. gs. 30. gadu fotogrāfiju izstāde „Žanis Alberts
Eihvalds – Nariņciema bilžu
meistars”
Laucienes bibliotēkā
✳✳1.–15.03. 8. marta apsveikuma kartītes
✳✳15.–31.03. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
Lubes bibliotēkā
✳✳1.–14.03. Kārlim Ieviņam 130
✳✳15.–31.03. Norvēģu dramaturgam Henrikam Ibsenam 190
Lubes kultūras namā
✳✳LMK „Tinga” rokdarbu izstāde
✳✳Arņa Enzeļa fotoizstāde
Lībagu bibliotēkā
✳✳No 1.03. Olgai Dreģei 80
✳✳No 12.03. Radošas idejas
svētkus gaidot
Pastendes bibliotēkā
✳✳Gunas Bērziņas dekupāžas
izstāde „Brīvbrīdis”
✳✳Artūra Zvaigznes gleznas
„Memento Vivere”
Pastendes kultūras namā
✳✳3.–28.03. Brigitas Frances
jubilejas izstāde „Cauri gadiem
ejot” kamīnzālē un izstāžu zālē
Pļavmuižas saieta namā
✳✳1.02.–31.03. Vasaras impulsi
✳✳5.02.–31.03. Zemīte gadalaikos
Sabiles bērnu bibliotēkā
✳✳No 5.03. Teātra diena – Teātra programmas
Sabiles bibliotēkā
✳✳No 5.03. Kārlim Ieviņam 130
✳✳No 5.03. Domās un atmiņās
par Emīliju Ozoliņu-Dorīti
✳✳No 26.03. Mūsu novadniece
Ināra Šteinberga
Spāres bibliotēkā
✳✳26.02.–31.03. Veltas Kociņas gleznu izstāde
✳✳Pasaules ūdens diena
✳✳Draugos ar suni
Stendes tautas namā
✳✳„Uz pareizās nots” Raimonds
Pauls Gunas Oškalnas-Vējiņas
foto mirkļos
Stendes bibliotēkā
✳✳„Pārdomas izstāžu zālē” Jāņa
Lagzdiņa akvareļi

10 															

✳✳Līdz 18.03. „Ak sievietes, sievietes!”
✳✳Līdz 18.03. Olgai Dreģei 80
✳✳19.–31.03. „To nedrīkst aizmirst!”
✳✳ 19.–31.03. Gunāram Priedem 90
Stendes bibliotēkas bērnu
nodaļā
✳✳Līdz 9.03. „Pasaulē slavenās
sievietes”
✳✳12.–31.03. „Rotāsim pagalmu
un māju!”
Strazdes bibliotēkā
✳✳Strazdes audēju kluba radošo
darbu izstāde „Austie dvieļi”
Tiņģeres pils izstāžu zālē
✳✳Valtera Poļakova foto izstāde
„MĒS esam ŠEIT”
Īves bibliotēkā
✳✳Slīteres Nacionālā parka daba
un cilvēki
✳✳1.–09.03. Olgai Dreģei 80
✳✳10.–19.03. Kārlim Ieviņam 130
✳✳ 19.–29.03. Gunāram Priedem 90
✳✳29.03.–7.04. Ēdieni Lieldienu
galdā
Nogales bibliotēkā
✳✳1.–10.03. Olgai Dreģei 80
✳✳ 12.–20.03. Gunāram Priedem 90
✳✳21.–31.03. Henrikam Ibsenam 190
Valdemārpils bibliotēkā
✳✳1.–18.03. Aktrisei Olgai Dreģei 80
✳✳15.–31.03. Kuram lielākā ola?
✳✳19.–31.03. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai
veltīta izstāde „To nevar aizmirst”
✳✳Valdemārpils Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņu zīmējumu izstāde „Valdemārpils”
Valdemārpils izstāžu zālē
✳✳Gerdas Stūres gleznas „Grenlade. Kuģi”
Valdemārpils tūrisma
informācijas centrā
✳✳Silvijas Paipalas krustdūrienā
šūto gleznu personālizstāde
Valdgales tautas namā
✳✳Valdgales mednieku kolektīva medību trofeju izstāde
Virbu kultūras namā
✳✳Talsu novada muzeja ceļojošā
izstāde „Knābji, spalvas, spārni”
Sagatavoja: Sanita Arciševska
2018. gada marts
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Sporta norises martā
Kad? Cikos?

Pasākuma nosaukums
TALSOS

Norises vieta

1.03.

17.30

Florbols Talsu NSS U13

Talsu Valsts ģimnāzija

3.03.

10.00

Talsu sporta halle,
Talsu novada sporta spēles – telpu futbols un zoTalsu Valsts ģimnāzilītes spēle
ja, Talsu sporta nams

4.03.

10.30

Futbols LČ U12, U10

Talsu sporta halle

7.03.

9.00

Invalīdu un pensionāru pavasara kausa izcīņa
zolītes spēlē

Talsu sporta nams

8.03.

17.30

Florbols Talsu NSS U16

10.03.

10.00

Talsu novada sporta spēles – ziemas posms

Talsu sporta nams

11.03.

10.00

Talsu NSS futbols U12

Talsu sporta halle

17.03.

10.00

Jura Dembovska piemiņas balvas izcīņas 6.
posms galda tenisā

Talsu sporta nams

17.03.

11.00

LJČ basketbolā U14, U17

Talsu sporta nams

21.03.

16.00

Kurzemes kauss volejbolā U13 zēni, U16 meitenes

Talsu sporta halle

22.03.
23.03.
24.03.
24.03.

17.30
10.00
10.00
10.00

Talsu Valsts ģimnāzija

Florbols Talsu NSS U16
Talsu Valsts ģimnāzija
TNSS Vieglatlētikas sacensības U12
Talsu sporta halle
Talsu kauss badmintonā
Talsu sporta halle
Talsu novada meistarsacīkstes galda tenisā A grupā Talsu sporta nams
Invalīdu un pensionāru pavasara kausa izcīņa
28.03. 9.00
Talsu sporta nams
zolītes spēlē
29.03. 17.30 Florbols Talsu NSS U13, U14
Talsu Valsts ģimnāzija
Talsu novada čempionāts telpu futbolā (pēc atsevišķa kalendāra) Talsu sporta hallē
LAUCIENES PAGASTĀ
3+1 volejbola 12. posms „Laucienes kauss
1.03.
19.00
2017/2018”
2.03.
19.00 Zolītes 11. posms „Laucienes kauss 2017/2018”
Talsu novada čempionāta kausa izcīņa volejbolā
4.03.
10.00
B grupā
11.03. 10.00 Talsu novada čempionāta izslēgšanas spēles florbolā
Laucienes sporta
3+1 volejbols 13. posms „Laucienes kauss
centrs
15.03. 19.00
2017/2018”
16.03. 19.00 Zolītes 12. posms „Laucienes kauss 2017/2018”
17.02. 11.00 Talsu novada čempionāts florbolā 2017/2018
3+1 volejbols „Laucienes kauss 2017/2018”
30.03. 19.00
noslēguma posms
SABILES SPORTA CENTRĀ
1.03.
17.30 Sabiles kausa novusā 8. posms
6.03.
17.30 Sabiles kausa galda tenisā 9. posms
8.03.
17.30 Sabiles kausa novusā 9. posms
9.03.
18.00 Sabiles kausa volejbolā 5. posms
10.03. 11.00 Sabiles kausa spēka trīscīņā 3. posms
13.03. 17.30 Sabiles kausa galda tenisā 10. posms
15.03. 17.30 Sabiles kausa novusā 10. posms
Sabiles sporta centrs
17.03. 11.00 Sabiles kausa telpu futbolā 2005. g. dz. 6. posms
17.03. 15.00 Sabiles kausa telpu futbolā 2009. g. dz. 6. posms
20.03. 17.30 Sabiles kausa galda tenisā 11. posms
22.03. 17.30 Sabiles kausa novusā 11. posms
23.03. 18.00 Sabiles kausa volejbolā 6. posms
27.03. 17.30 Sabiles kausa galda tenisā 12. posms
29.03. 17.30 Sabiles kausa novusā 12. posms
ĢIBUĻU PAGASTĀ
Ģibuļu pagasta kausa izcīņas 2018 zolītes spēlē
4.03.
9.00
11. posms
17.03. 10.00 Talsu novada 12. Mazās draudzības spēles
Ģibuļu pagasta meistarsacīkstes un kausa izcīņas
18.03. 9.00
Pastendes sporta
2018 zolītes spēlē 12. posms
centrs „Akmeņkaļi”
23.03. 17.00 Pastendes pamatskolas sporta pēcpusdiena
24.03. 10.00 Talsu invalīdu biedrības sporta un atpūtas diena
Ģibuļu pagasta atklātā kausa izcīņa 2018 spēka
31.03. 11.00
divcīņā atsevišķos vingrinājumos
STENDES PILSĒTĀ
17.03. 12.00 Stendes SC kausa izcīņa volejbolā
21.03. 10.00 Stendes pamatskolas kauss sporta spēlēs
Stendes sporta centrs
Stendes SC turnīrs mini florbolā 3:3 „Pavasa23.03. 12.00
ris 2018”
VALDGALES PAGASTĀ
24.03. 12.00 Sacensības galda tenisā un novusā
Valdgales SUIC
VALDEMĀRPILĪ
24.03. 17.00 Sporta vakars
Valdemārpils SBLPC
LAIDZĒ
9.03.
19.00 Novusa turnīra 7. posms
16.03. 19.00 Zolītes turnīra 7. posms
Laidzes BLPC
23.03. 19.00 Galda tenisa turnīra 7. posms
LUBES PAGASTĀ
Šautriņu mešana, galda teniss, novusa turnīrs –
31.03. 13.00
Lubes BLPC
dubultspēles
PĻAVMUIŽAS SAIETA NAMĀ
09.02. 20.00 „Pļavmuižas kauss 2018” novusā 2. posms
Pļavmuižas saieta
nams
23.02. 20.00 „Pļavmuižas kauss 2018” novusā 3. posms

DER ZINĀT
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Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2018. gada 29. janvāra līdz 25. februārim

Ņemot vērā Datu valsts inspekcijas norādījumus, 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.
Reģistrēts 21 jaundzimušais: 12 zēni un 9 meitenes.
Jaundzimušajiem izvēlēti vārdi:
Kristers, Mona, Rodrigo, Gusts, Matīss Matiass, Liene, Odrija, Eliass, Tīna,
Emīls, Damijans, Leonards, Džeisons Emars, Bruno, Kate, Rēzija, Adrija, Reinis,
Ralfs Fēlikss, Elza, Sofija
Laulību noslēguši 3 pāri
Miruši (atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai):
Talsi
Andra Mertena
Zina Bergmane
Mirdza Marija Erķena
Ārija Hofmane
Imants Žanis Cinis
Zigrida Eda Elfrida
Tomane
Māris Muska
Stende
Olga Lagzdiņa
Ēvalds Veisners
Abavas pagasts
Nataļja Pļasuna
Ārlavas pagasts
Artūrs Vājeika
Valentīna Rulle

Ģibuļu pagasts
Nils Buļs
Ludvigs Kraučs
Ināra Picalcelma
Ķūļciema pagasts
Jānis Rullis
Laidzes pagasts
Valija Sauleviča
Aleksejs Gausmans
Mirdza Kukīte
Lida Bagdone
Laucienes pagasts
Veneta Danberga
Valija Jansone
Alberts Ansons
Boriss Maiņens
Lībagu pagasts
Vincens Pučka

Jānis Lagzdiņš
Vandzenes pagasts
Anita Buģe
Dzidra Drosida Šīriņa
Hortenzija Jansone
Virbu pagasts
Jānis Krūmiņš
Dundagas novads
Velga Eizenberga
Rojas novads
Lidija Ansone
Mārupes novads
Gunta Freimonte
Mērsraga novads
Elfrīda Milda Mindere
Rīga
Mihails Kuzmins
Ilga Zelmene
Antoņina Kapusta

Veselības veicināšanas pasākumi
Vingrošanas nodarbības – vispārējā fiziskā sagatavotība
Pūņu pamatskolā 1., 8., 15., 22., 29. martā 18.00
Balgales sporta centrā 2., 9., 16., 23. martā 18.30
Deju nodarbības pieaugušajiem
Valdemārpils bibliotēkas zālē 1., 8., 15., 22., 29., martā
18.00
Deju nodarbības senioriem
Talsu tautas namā 2., 9., 16., 23. martā 14.00
Deju nodarbības bērniem un jauniešiem
Vandzenes pamatskolā 5., 19., 26. martā 14.30
Talsu Valsts ģimnāzijā 7., 21., 28. martā 15.15
Seminārs par onkoloģisko saslimšanu profilaksi „Sarunas
par veselības saglabāšanu ilgtermiņā
Pūņu pamatskolā 6. martā 17.00
Vingrošana grūtniecēm
Lielajā ielā 35-2, fizioterapeites S. Vilkastes privātpraksē
12., 19., 26. martā 10.00
Lekcija – garīgā veselība
Balgales pagasta pārvaldē 21. martā 12.00
Lekcija – psihoemocionālā veselība
(skolēnu vecākiem)
Lībagu sākumskolā 29. martā 16.00
Laidzes pamatskolā 29. martā 18.00
Lekcija – reproduktīvā veselība
(skolēnu vecākiem)
Laidzes pamatskolā 29. martā 16.00
Lībagu sākumskolā 29. martā 18.00

Sagatavoja: Kārlis Pētersons
2018. gada marts
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Kultūras norises martā
Kad? Cikos?

Kas?

Kur?

TALSOS
2.03. 10.30 Starpnovadu skolēnu skatuves runas konkurss
Talsu novada BJC
2.03. 14.00 Starpnovadu skolu teātru kolektīvu izrāžu parāde Talsu tautas namā
„Dziesmu skola” koncerts „Ances puteklīši”
2.03. 18.00
Kinoteātrī „Auseklis”
Ieeja: bez maksas
Dzintara Čīčas koncerts „Bučas visiem”
3.03. 19.00
Talsu tautas namā
Ieeja: 7; 9; 12 EUR
9.03. 12.00 Tikšanās uz pirātu kuģa, 4. klasēm
Talsu bērnu bibliotēkā
Izrāde krievu valodā „Mīlestības ķīlnieki”
9.03.
Talsu tautas namā
19.00 Ieeja: 5; 7 EUR
Muzeju nakts ieskaņas koncerts. Piedalās pianists
11.03. 14.00 Toms Juhņevičs. Ieeja par ziedojumiem Talsu no- Talsu novada muzejā
vada muzeja jaunajam koncertflīģelim
Izglītojoša programma no Latvijas Dabas muzeja
Līdz 10.00„Latvijas bruņurupucis un tā svešzemju radinie- Talsu novada muzejā
11.03. 17.00
ki”. Pieteikties: 26841236; 29102628
14.03. 11.00 „Skaļās lasīšanas” reģionālais konkurss
Talsu tautas namā
15.03. 10.00 Projekta „Grāmatu starts” 3. nodarbība
Talsu bērnu bibliotēkā
Grupas „Līvi” koncerts „Bez štepseļiem”
16.03. 19.00
Talsu tautas namā
Ieeja: 8; 10; 12 EUR
12.00 Jauniešu diena „Kopā esam, darām, varam”
18.30 Talantu konkursa „CITĀDS PIPARS” laureātu fi17.03.
Talsu sporta hallē
nālkoncerts
19.30 Koncerts – The Ludvig, Edavārdi
TLMS „Dzīpars” 55 gadu jubilejas izstādes „Vīru
17.03. 12.00
Talsu novada muzejā
rakstainie pirkstaiņi” atklāšana
17.03. 12.00 Tikšanās ar izstādes „Bij’ manā pūriņā” dalībniecēm Talsu novada muzejā
Deju kolektīvu „Delveri” un „Talsu Kurši”
18.03.
Talsu tautas namā
13.00 koncerts „Mūsu Māras zeme II”. Ieeja: bez maksas
Autorvakars „Ar fotoaparātu pa dzīvi” tikšanās ar
20.03. 19.00
Radošajā sētā
fotogrāfi Martu Raki-Lasmani
23.03. 10.00 17. Grāmatu svētki. Skatīt programmu 9. lpp.
Pašvaldības lielajā zālē
Vokālās studijas „Tonis” dziedošo talsenieku šovs
23.03. 19.00
Talsu tautas namā
„Ar dziesmu Talsos”. Ieeja: 5 EUR
TDA „Zelta sietiņš” un vokālā ansambļa„Momo”
24.03. 14.00
Talsu tautas namā
koncerts. Ieeja: bez maksas
24.03. 14.00 Tikšanās ar Uldi Balgu personālizstādē „Skatlogi” Talsu novada muzejā
25.03. 11.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis pie pieminekļa „Koklētājs”
27.03. 11.00 Starpnovadu skolu zēnu koru konkurss
Talsu Valsts ģimnāzijā
27.03. 13.00 Starpnovadu skolu koru konkurss „Dziesmai būt!” Talsu Valsts ģimnāzijā
27.03. 18.00 Ditas Graudas make up meistarklase. Ieeja: 15 EUR Talsu tautas namā
Autorvakars „Ar fotoaparātu pa dzīvi” tikšanās ar
27.03. 19.00
Radošajā sētā
fotogrāfu Gintu Gerhardu
28.03. 10.00 „Sagaidām Lieldienas!” pirmsskolas vecuma bērniem Talsu bērnu bibliotēkā
1941.–1949. gadā represēto piemiņai veltīts sarī28.03. 13.00
Talsu novada muzejā
kojums „Sibīrija bērnu likteņos”
„Dziesmu skolas” lielkoncerts „Kur dzīvo laime?”
31.03. 18.00
Talsu tautas namā
īpašais viesis Guntars Račs. Ieeja: bez maksas
02.04. 11.00 Pasākums ģimenēm „Lieldienas radošajā sētā”
Radošajā sētā
Pirm18.00
dienās
03.03. 13.00
21.00
22.00
09.03.
22.03. 19.00
2.03.

13.30

6.03.

18.00

9.03.

13.00

9.03.

19.00

16.03. 19.00
17.03. 18.00
17.03. 19.00
24.03. 13.00
25.03. 10.00
1.04. 13.00
5.04.
8.03.

18.00
13.00

16.03. 19.00
26.03. 15.00
2.04. 11.00
5.03.

11.20

7.03. 9.00
10.03. 22.00
19.03. 13.00

BALGALES PAGASTĀ
Radošs vakars tautiskās noskaņās kopā ar Intu
Boteri. Ieeja: bez maksas
Senioru balle (ar groziņiem). Ieeja: 2 EUR
Sieviešu dienai veltīts pasākums
Balle ar grupu „Miera Vējos”. Ieeja: 3 EUR
Galdiņu rezervācija: 27111925
Filma „Nameja gredzens”. Ieeja: 3 EUR
LAUCIENES PAGASTĀ
Laucienes pamatskolas audzēkņu popiela
Līgas Mickēvičas meistarklase „Dziju mandala”
Dalības maksa: 3 EUR. Līdzi jāņem dzijas kamoliņi
Leļļu teātra „Tims” koncertprogramma bērniem
„Notikumi virtuvē”. Ieeja: 2 EUR
Rinaldo (Riču ģimene) koncerts „Balss iz tabora –
čigānu, spāņu un latviešu romances”. Ieeja: 3 EUR
Filma „Nameja gredzens”
Ieeja: 3 EUR

23.03. 13.00
28.03. 12.30
27.03. 15.30
23.03.
31.03.
1.04.
1.04.

18.00
21.00
12.00
13.00

3.03.

16.00

3.03.

18.00

6.03.

12.00

6.03.

18.00

8.03.

16.00

13.03. 18.00
15.03. 12.00
22.03. 19.00
28.03. 10.00
31.03. 17:00
3.03.

12.00

4.03.

17.00

9.03.

19.04

10.03. 18.00
17.03. 12.00
26.03. 19.00
29.03. 11.00
1.04. 12.00
2.03.
3.03.
5.03.
21.03.
22.03.
23.03.

13.00
11.00
19.00
16.00
13.00
10.00

25.03. 14.00
Balgales BLPC

28.03. 16.00
8.03.

19.00

15.03. 19.00
Laucienes k/n
Laucienes BLPC

7.03. 09.30
9.03. 18.00
14.03. 15.00

Laucienesk/n

24.03. 19.00
01.04. 20.00

Pļavmuižas saieta namā
Laucienes k/n

Martas Blūmas Sapņu ķērāju pīšanas meistarklaLaucienes k/n
se. Dalības maksa: 2 EUR
„Mandalu dejas”. Pieteikšanās: 28683771
Laucienes BLPC
Lieldienu jautrās lustes „Oliņ boliņ!?”
Laucienes estrādē
Guntara Rača dzejoļu grāmatas „365” 2. daļas
Laucienes k/n
prezentācija. Ieeja: 3 EUR
LAIDZES PAGASTĀ
Ārijai Elksnei 90 „Vēlreiz par mīlestību…”
Laidzes bibliotēkā
Spāres tautas nama amatierkolektīvu programma
Laidzes BLPC
„Caur visiem gadalaikiem izskalots…”
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
Laidzes BLPC
Lieldienu prieki „100 apaļi pūpoli”
Laukumā pie šūpolēm
LĪBAGU PAGASTĀ
Leļļu teātra Tims koncertprogramma „Notikumi
Lībagu BLPC
virtuvē”. Ieeja: 1,40 EUR
Grāmatu draugu tikšanās ar Juri Šironovu
Lībagu skolā
8. martam veltīta disko balle. Ieeja: 2 EUR
Lībagu BLPC
Radošā darbnīca „Lieldien’ zaķis svētkus gaida…” Lībagu bibliotēkā
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21.03. 20.00

5.03.

15.00

6.03. 10.00
6.03.

19.00

15.03. 18.00
26.03. 13.00
31.03. 19.00
1.04.

12.00

2.03.
7.03.

19.00
19.00

16.03. 19.00
28.03. 17.30

Sabiles AT izrāde Ā. Alunāna dziesmuspēle
„Mucenieks un Muceniece”. Ieeja: 1,50 EUR
Lībagu sākumskolas skolēnu popiela
Senioru kluba „Sarma” Lieldienu pasākums
LUBES PAGASTĀ
Lieldienu radošā darbnīca
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
Filma „Nameja gredzens”. Ieeja: 3 EUR
Pavasara balle. Ieeja: 3 EUR
Lieldienu jampadracis. Ieeja: 1 krāsota un 1 nekrāsota ola
Lieldienu dievkalpojums
ĢIBUĻU PAGASTĀ
Brigitas Frances jubilejas izstādes atklāšana
Kustību izrāde pēc Jetes Užānes dienasgrāmatām
„Kā man gribas iet…” Ieeja: 5 EUR
Sabiles rokdarbu izstādes noslēguma pasākums
Diānas Dzelzkalējas radošā darbnīca „Rotas radoši”. Ieeja: 8 EUR
Elitas Blumbahas gleznu izstādes atklāšana un
tikšanās ar mākslinieci
Tikšanās ar astroloģi un rokdarbnieci Anitu Masaļsku „100 minūtes ar personību”
Sarīkojums senioriem „Iepazīsimies! E–veselība!”
Muzikāls skeču šovs „Briseles kāposti jeb kur vēl
dabūt naudu?”. Ieeja: 5 EUR
Lejres (Dānija) jauniešu centra uzvedums „Blūza
brāļi”. Ieeja: bez maksas. Kolektīvos apmeklējumus pieteikt: 26368319
Pastendes amatierteātra „Te rada” pirmizrāde
Pauls Putniņš „Pusdūša”. Ieeja: bez maksas
SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ
Cirks „Oki doki”. Ieeja: 2 EUR
Deju kolektīvu „Delveri” un „Talsu Kurši”
koncerts „Mūsu Māras zeme I”. Ieeja: bez maksas
„Krodziņš pie Viļņa”. Starptautiskās Sieviešu dienas
svinības „Tik dēļ jums!”. Ieeja: pret ziedojumiem
Talsu deju apriņķa deju kolektīvu priekšskate
Ieeja: bez maksas
Mazo dziedātāju salidojums „Sadziedam, mazputniņi!”. Ieeja: 1 EUR
Filma „Nameja gredzens”. Ieeja: 3 EUR
Lieldienu zaķu gājiens
Lieldienu jampadracis
STENDĒ
„Jaunāko grāmatu apskats”
Talsu koru apriņķa vokālo ansambļu skate
Filma „Nameja gredzens”. Ieeja: 3 EUR
Meistarklase ielūgumu un kartīšu gatavošanā
Tematisks pasākums „Lieldienas gaidot”
Pasākums PII „Nāc ciemoties grāmatu pasaulē!”
Ziedu nolikšana komunistiskā genocīda upuru
piemiņas vietā
Dāmu klubiņa tikšanās „Lieldienas gaidot”
VALDGALES PAGASTĀ
Sieviešu dienai veltīts koncerts „Mēs tiekamies
martā”. Muzicēs ģitārspēles studija „N”
Filma „Nameja gredzens”. Ieeja: 3 EUR
VANDZENES PAGASTĀ
Leļļu teātra izrāde „Notikumi virtuvē”. Ieeja: 2 EUR
Filma „Nameja gredzens”. Ieeja: 3 EUR
Solvitas Mertenas stāsts par veselību un alveju
Mērsraga amatierteātra izrāde „Viss kaimiņu dēļ”
pēc stāsta „Tās dullās Paulīnes dēļ” motīviem
Lieldienu balle kopā ar jokiem un Artūru Bāni
VALDEMĀRPILĪ
Klaunu šovs „Oki doki”. Ieeja: 1,50 EUR
Bērnu lasīšanas veicināšanas programmas „Grāmatu starts” 1. nodarbība
Filma „Nameja gredzens”. Ieeja: 3 EUR
Tikšanās ar dziedniecības un enerģētikas speciālisti Mariju Blūmu-Kauliņu. Ieeja: 4 EUR
Politiski represēto atceres pasākums
Amatierteātru „Īve” un „Atspulgs” pasākums
„Mans teātra stāsts”. Ieeja: 1 EUR
Lieldienu lustes
VIRBU PAGASTĀ
Deju koncerts „Mūsdienu deju mozaīka”. Ieeja: 1 EUR
Filma „Nameja gredzens”. Ieeja: 3 EUR
Valdemārpils amatierteātris „Atspulgs”ar A. Alunāna izrādi „Pašu audzināts”. Ieeja: 1 EUR
Diānas Dzelzkalējas Lieldienu radošā darbnīca
„Skaista lietas sev un mājai”

								

Lībagu BLPC
Lībagu BLPC
Lībagu bibliotēkā
Lubes bibliotēkā
Ķūļciema BLPC
Ķūļciema BLPC
Ķūļciema BLPC
Dzedru baznīcā
Pastendes kultūras
namā
Spāres muižā
Ģibuļu pagasta
BLPJAC
Spāres muižā
Ģibuļu pagasta
BLPJAC
Pastendes kultūras
namā
Pastendes kultūras
namā

Sabiles
kultūras namā

Sabiles pilsētā
Sabiles pilskalnā
Bibliotēkas bērnu nodaļā
Stendes tautas namā
Stendes tautas namā
Stendes bibliotēkā
Bibliotēkas bērnu
nodaļā
Pie Stendes dzelzceļa
stacijas
Stendes bibliotēkā
Valdgales tautas
namā
Vandzenes
tautas namā
Vandzenes bibliotēkā
Vandzenes
tautas namā
Izstāžu zālē
Valdemārpils
bibliotēkā

Izstāžu zālē
Laukumā pie bibliotēkas

Virbu
kultūras namā

Sagatavoja: Sanita Arciševska

2018. gada marts

