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Iedzīvotāju forums ir ikviena
„Līdzdalība. Līdzdarbība. Līdzatbildība”

Dienu pirms Talsu vārda dienas
pilsētā notiks jau piektais Iedzīvotāju forums, kur dalībnieki diskutēs, radīs jaunas idejas labākai novada nākotnei un pats galvenais
– aizdomāsies par to, kas ir katra
paša spēkos, lai apkārtējo vidi un
dzīves kvalitāti veidotu labāku.
Tieši tāpēc Iedzīvotāju forumam
dots nosaukums „Līdzdalība. Līdzdarbība. Līdzatbildība”, jo ne vienmēr jāgaida pašvaldības ieguldījums
lietu sakārtošanā, bet iniciatīva un
kaut nelielu ideju īstenošana ir pašu
novadnieku spēkos. Iedzīvotāju forums, kas 14. aprīlī 10.00 notiks Talsu 2. vidusskolā, būs turpinājums
Apkaimes ideju darbnīcām, kas
marta beigās vienlaicīgi notika sešos
Talsu novada pagastos. Tajās iedzīvotāji iejutās filmu režisoru „ādā”,
novērtēja jau padarīto savā pagastā
un novadā, radīja jaunas idejas un

aizsapņojās par tālāku nākotni pēc
20 gadiem. Apkaimes ideju darbnīcu
dalībnieku vidū bija dažādu profesiju un dažāda vecuma cilvēki, kas par
spīti vienai no retajām saulainajām
pavasara dienām nepalika vienaldzīgi un atsaucās aicinājumam kopīgiem spēkiem radīt idejas labākai
nākotnei. Kāda kundze Valdgales
pagastā pat smejoties sacīja, ka no
rīta lūgusi mācītājam beigt dievkalpojumu laicīgāk, lai varētu paspēt uz
Apkaimes ideju darbnīcu.
Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, Apkaimes ideju darbnīcas notika nevis katrā pagastā un pilsētā
atsevišķi, bet vairāku apkaimju ļaudis devās ciemos uz saviem kaimiņpagastiem, lai veidotu sadarbību,
paskatītos uz savu dzīves vietu ar citām acīm un dižotos, cenšoties saskatīt īpašo savos pagastos un pilsētās. Savukārt aprīlī Iedzīvotāju

forumā tā dalībnieki meklēs īpašo
deviņos pakalnos, ielās, pakāpienos
un uzņēmīgo darbadevēju pieredzes
stāstos. Uz Talsiem atceļos arī īpašie
mākslas darbi, kas radīti katrā no
Apkaimes ideju darbnīcām.
Forums notiek reizi četros gados,
un šoreiz tā uzdevums būs veidot
Talsu pilsētas attīstību un dzīvināšanas programmu, jo stiprs novada
centrs ir labs pamats apkārtējo apkaimju attīstībai. Tajā piedalīsies interesenti no visa novada, un dalībnieki tiks sadalīti piecās grupās,
kurās tiks aptvertas tādas tēmas kā
satiksme, mājas, inženiertīkli, izglītība, brīvais laiks, darbs, pašizpausmes iespējas, īpašās uzņēmējdarbības formas, dabas vērtības, kultūras
krāsainība, pasākumi, sports, aktīvais dzīvesveids, kultūra un vēsture.
Aktīvs un radošs darbs pie Talsu pilsētas nākotnes veidošanas notiks

vairāku stundu garumā. Pēc tam sekos ideju prezentācijas, kur pārējo
grupu dalībnieki varēs vērtēt padarīto un pievienot, viņuprāt, aizmirstos
darbus un idejas.
Iedzīvotāju forumā radītās idejas
būs prioritātes Talsu novada fonda
projektu konkursā „Savu vidi veidojam paši”, kas tiks izsludināts pēc foruma, un būs kā iespēja iedzīvotājiem pierādīt, ka apkārtējā vide
uzlabojama ar pašu spēkiem, entuziasmu un nelielu finansiālo atbalstu.
Iedzīvotāju forumu organizē Talsu novada fonds sadarbībā ar Talsu
novada pašvaldību, un to finansiāli
atbalsta Sabiedrības integrācijas
fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Sanita Liepiņa,
Talsu novada fonds
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Sabiles bērnudārzs
pagaidām atradīsies
citās telpās
15. marta Talsu novada
domes sēdē deputāti vienbalsīgi lēma piešķirt finansējumu
46 868 eiro apmērā Sabiles bērnudārza „Vīnodziņa” pagaidu
telpu remontam Abavas ielā 5.
Ar domes lēmumu apstiprināts
arī termiņš, kad Sabilē jābūt
uzceltam pavisam jaunam bērnudārzam – 2020. gada 31.
marts.
Veicot Sabiles pirmsskolas
izglītības iestādes „Vīnodziņa”
ēkas tehnisko apsekošanu, kas
šobrīd atrodas Ventspils ielā 10,
secināts, ka ēka atrodas neapmierinošā stāvoklī, tādēļ vēlams
bērnudārzu
pārvietot
uz
piemērotākām telpām. Šobrīd ir
rasts pagaidu risinājums – pārvietot PII „Vīnodziņa” uz Sabiles
mazo skolu Abavas ielā 5, tomēr
pirms pārcelšanās ēkā nepieciešams kosmētiskais remonts. Ja remontdarbi noritēs
bez aizķeršanās, tad pārcelšanās
uz pagaidu telpām ar vecāku un
pilsētas pārvaldes palīdzību
varētu notikt šajā mācību gadā.
Talsu novada pašvaldība
2015. gadā uzsāka tehniskās dokumentācijas izstrādi jauna bērnudārza būvniecībai Sabilē,
tomēr projektētājs SIA „Campaign” līdz šim nav pildījis
līgumā noteiktās saistības, apstādinot projekta virzību.
Šobrīd pašvaldībai ir būvprojekts minimālā sastāvā par jauna
bērnudārza celtniecību Sabilē, ko
izstrādājis SIA „Campaign”,
tomēr, lai tas tiktu pabeigts un
būtu izmantojams, vēl nepieciešams izvērtēt virkni neskaidru jautājumu. Tādēļ ar
priekšsēdētāja rīkojumu ir izveidota darba grupa, kam līdz marta
beigām bija uzdots izvērtēt
plānotās projektēšanas un autoruzraudzības izmaksas, projektēšanas uzdevumu būvprojektam
minimālajā sastāvā, tā mūsdienīgumu un funkcionalitāti
Sabiles pilsētvides kontekstā.

Nav šaubu, ka bērnudārzam
Sabilē ir jābūt, tādēļ pēdējos
mēnešos noticis intensīvs darbs,
gan izvērtējot iespējamos finanšu
avotus
bērnudārza
būvniecībai, kā arī neizslēdzot
iespēju pilnībā pārbūvēt esošo
bērnudārza ēku, to paplašinot.
Līdz šim lielākā daļa no projektiem, ko agrāk uzticēts projektēt uzņēmumam SIA „Campaign”, nav bijuši pietiekami
kvalitatīvi. Tāda situācija bija ar
Tiņģeres un Valdemārpils estrādes projektiem, kur bija nepieciešama pārprojektēšana, šobrīd tiek pārvērtēts Talsu tirgus
projekts, kā arī lielas problēmas
ir ar Talsu Galvenās bibliotēkas
projektu.
„Jāatzīst, ka esošās Sabiles
bērnudārza ēkas stāvoklis nepasliktinājās viena gada laikā,
situācija nav risināta gadiem ilgi,
kas ir iepriekšējās domes vadības „mantojums” mums – esošajai domes vadībai. Nevēlamies
saskarties ar līdzīgu situāciju kā
Talsu tirgus projektu – sākotnējās projekta izmaksas tika lēstas
1,6 miljoni eiro apmērā, bet realitātē izrādās 4 miljoni. Lai
nebūtu
šādu
nepatīkamu
pārsteigumu, mums ir jāizvērtē
visas iespējas, lai bērnudārzs
Sabilē
tiktu
uzcelts
par
saprātīgām izmaksām.
Jāņem vērā, ka Sabilē ir arī citas nepieciešamības – piemēram,
sliktais tilta stāvoklis, ielu segumi, kam arī jārod risinājums
nākotnē. Nav šaubu, ka ir vajadzīgs gan tirgus, gan bibliotēka, gan bērnudārzs un tie būs,
bet svarīgi ievērot visus principus – saprātīgas izmaksas, efektivitāti un kvalitāti. Pašvaldībai
savs darbs ir jāizdara kvalitatīvi,”
situāciju
komentē
domes
priekšsēdētājs Edgars Zelderis.
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Pieejams pašvaldības līdzfinansējums
daudzdzīvokļu māju pagalmu
labiekārtošanai
Talsu novada pašvaldība aicina pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu
māju pagalmu labiekārtošanai.
Viens no atbalsta mērķiem ir
veicināt namu sadarbību, kopīgi izstrādājot pagalma attīstības koncepciju un realizējot
projektus. Pieteikumus var iesniegt līdz 27. aprīlim, vēršoties Talsu novada pašvaldības
klientu apkalpošanas centrā
Talsos, Kareivju ielā 7.
Līdzfinansējuma saņemšanai
var pieteikties gan vienas mājas
dzīvokļu īpašnieki, gan vairāku
namu pārstāvji kopā. Piesakoties
individuāli, maksimālais atbalsta
apmērs ir 4000 eiro, savukārt, apvienojoties divām vai vairākām
mājām, iespējams saņemt līdz pat
8000 eiro lielu finansējumu. Kopā
daudzdzīvokļu māju labiekārtošanai pašvaldības šā gada budžetā

paredzēti 24 000 eiro.
Līdzfinansējums pieejams šādām aktivitātēm:
• daudzdzīvokļu dzīvojamai
mājai piesaistītā zemesgabala
labiekārtojumam (bērnu rotaļu
laukuma ierīkošanai vai atjaunošanai, soliņu un atkritumu urnu
uzstādīšanai, atkritumu konteineru laukumu, zālienu un apstādījumu, sporta laukumu, veļas
žāvētavu, velosipēdu novietņu
jaunbūvei, atjaunošanai vai pārbūvei) – 60% apmērā;
• auto stāvlaukuma jaunbūvei, atjaunošanai vai pārbūvei un
būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādei un autoruzraudzībai, būvuzraudzības
veikšanai – 40% apmērā.
Lai pieteiktos, jāaizpilda iesnieguma veidlapa un būvniecības tāme, kā arī jāiesniedz ieceres
skice. Saņemot pozitīvu atbildi,

divu mēnešu laikā izvērtēšanai
Talsu novada būvvaldē būs jāiesniedz būvniecības ieceres dokumentācija. Visi projekti jāīsteno
līdz šā gada 31. novembrim.
Sīkāka informācija par līdzfinansējuma saņemšanu, pieteikšanās kārtību un prasībām pretendentiem lasāma nolikumā
„Par daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju pagalmu labiekārtošanu
Talsu novadā”. Nolikums, kā arī
pieteikuma un būvniecības tāmes veidlapas atrodamas mājaslapā www.talsi.lv, sadaļā „Pašvaldība – pieejams līdzfinansējums”.
Ar jautājumiem var vērsties arī
Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļā pie Aivas Dimantes (Tel.: 63222032 vai
26418019; e-pasts: aiva.dimante@talsi.lv).
Anna Ķīviča

Marta Rake-Lasmane

SIA „Talsu ūdens” informācija Virbu, Strazdes un Sabiles iedzīvotājiem
No 1. maija Sabiles pilsēta un Abavas
pagasts, Strazdes un Virbu pagasts pievienosies SIA „Talsu ūdens” apkalpes
darbības zonai.
Jaunā kārtība attiecas uz tiem iedzīvotājiem, kuriem līdz šim pakalpojumu nodrošināja pagasta/ pilsētas pārvalde.
Pārslēgt līgumu (līdzi jāņem personu
apliecinošs dokuments) ar SIA „Talsu
ūdens” par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu, kā arī uzzināt jauno
ziņošanas kārtību, būs iespējams:

Virbu pagasta pārvaldē:
11. aprīlī 13.00–17.30;
16. aprīlī 13.00–17.00.
Strazdes pagasta pārvaldē:
12. aprīlī 13.00–17.30.
Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē:
10. aprīlī 13.00–17.30;
17. aprīlī 13.00–18.00.
Iedzīvotāju tikšanās ar SIA „Talsu ūdens”
pārstāvjiem:
• Virbu pagasta pārvaldē – 11. aprīlī 17.30.

• Sabiles kultūras namā – 10. aprīlī 17.30.
• Strazdes pagastā 12. aprīlī 17.30.
Piedāvājam līgumu līdz 24. aprīlim
pārslēgt arī SIA „Talsu ūdens” birojā Raiņa ielā 17, Talsos, darba dienās 9.00–12.00
/ 13.00–17.00.
Ierastā kārtība nemainīsies to daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, ko apsaimnieko SIA „Talsu namsaimnieks” vai cits
apsaimniekotājs – mainīsies tikai ūdenssaimniecības tarifs:

Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums „Talsu Novada Ziņas” Nr. 4 (159)
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

Ūdensapgāde par 1m3 0,93 EUR (bez
PVN) = 1,1253 EUR (ar PVN);
Kanalizācija par 1m3 1,17 EUR (bez
PVN) = 1,415 EUR (ar PVN);
Kopā par ūdensapgādi un kanalizāciju
2,54 EUR (ar PVN).
Neskaidrību un jautājumu gadījumā
sazināties ar SIA „Talsu ūdens” pa tālruni:
63222216.

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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Apstiprinātas strukturālās izmaiņas pašvaldības centrālajā
administrācijā
1. martā Talsu novada domes
sēdē ar deputātu balsu vairākumu tika pieņemts lēmums par
strukturālām izmaiņām Talsu
novada pašvaldības centrālajā
administrācijā. Izmaiņas veiktas ar mērķi uzlabot un padarīt
efektīvāku centrālās administrācijas darba organizāciju, kā
arī sekmēt iekšējo komunikāciju. Jaunā struktūra tika izstrādāta, ņemot vērā personāla audita
rezultātā
saņemtos
ieteikumus. Izmaiņas skars gan
nodaļu nosaukumus un nolikumus, gan amatu sarakstu. Tostarp centrālajā administrācijā
tiks izveidota jauna – Kultūras
un sporta attīstības nodaļa.
Pagājušā gada 31. augustā domes deputāti pieņēma vienbalsīgu lēmumu – veikt personāla
auditu Talsu novada pašvaldības
centrālajā administrācijā. Tā laikā neatkarīga auditore izvērtēja

darbinieku darba saturu un darba laika izmantošanu, kā rezultātā tika sagatavots slēdziens.
Tajā norādīts uz nepilnībām un
sniegti ieteikumi darba uzlabošanai, tostarp uzsvērta nepieciešamība veicināt iekšējo komunikāciju,
aktualizēt
nodaļu
nolikumus un amatu aprakstus,
sakārtot amatu klasifikāciju un
atalgojuma sistēmu. Tika arī secināts, ka vairākos gadījumos
netiek pievērsta pienācīga uzmanība stratēģiskai plānošanai. Jaunā centrālās administrācijas
struktūra vērsta uz minēto jautājumu sakārtošanu.
Jauns darba organizēšanas
princips ir daļu izveide lielākajās
centrālās administrācijas nodaļās. Proti, nodaļu vadītājiem nebūs vietnieku, kuru atbildība ir
sadrumstalota dažādās jomās,
bet būs daļu vadītāji, kuri varēs
savu uzmanību veltīt jautāju-

miem, kas atbilst viņu specializācijai un tiešajai atbildībai. Piemēram, Kultūras un sporta attīstības
nodaļā strādās Kultūras daļas vadītājs un Sporta daļas vadītājs,
nevis par abām jomām atbildīgs
nodaļas vadītāja vietnieks. Šādā
modelī nodaļas vadītājam būs
vairāk iespēju pievērsties stratēģiskās plānošanas darbam.
Strukturālo izmaiņu rezultātā
tiks likvidēti vairāki amati, kas
šobrīd ir vakanti: informācijas
vadības speciālists Sabiedrisko
attiecību nodaļā, autobusa vadītājs Komunālajā nodaļā, kartogrāfs Attīstības plānošanas nodaļā, kā arī Būvvaldes vadītāja
vietnieks un trīs pašvaldības policijas
inspektori.
Vienam
Dzimtsarakstu nodaļas speciālistam darba slodze tiks samazināta no 1 uz 0,5, bet divos gadījumos
(darba
aizsardzības
speciālists un nekustamā īpašu-

ma speciālists) gaidāma darbinieku izvērtēšana un štatu samazināšana likumā noteiktajā
kārtībā.
Vienlaikus tiks izveidotas jaunas amata vietas: Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā
–
būvinženieris,
uzņēmējdarbības koordinators
un Plānošanas daļas vadītājs;
Būvvaldē – Būvinspekcijas daļas
vadītājs un Arhitektūras daļas
vadītājs; jaunizveidotajā Kultūras un sporta attīstības nodaļā:
nodaļas vadītājs, Kultūras daļas
vadītājs, speciālists kultūras
jomā, Sporta daļas vadītājs un
speciālists sporta jomā. Papildus
mainīti vairāku nodaļu un amatu nosaukumi, kā arī vairāku
amatu pakļautība.
Lai salīdzinātu amatu slodžu
skaitu, izmaiņas jāskata kontekstā ar Kultūras, sporta un tūrisma centra gaidāmo reorganizā-

ciju. Centra, kurā līdz šim bijušas
astoņas amata vietas, funkcijas
pārņems jaunizveidotā Kultūras
un sporta attīstības nodaļa, kurā
paredzētas 6 amata vietas. Tāpat
Pieaugušo izglītības centra funkcijas plānots nodot Attīstības
plānošanas un projektu vadības
nodaļas uzņēmējdarbības konsultantam. Līdz ar to kopējais
amatu slodžu skaits samazināsies no 125 uz 122,5. Izmaiņas
tiks īstenotas, iekļaujoties esošā
gada algu fondā. Tomēr jāpiebilst, ka audita un reorganizācijas galvenais mērķis nav štatu
samazināšana. Būtiskākais ieguvums būs dokumentu un vispārējās darba organizācijas sakārtošana. Domes lēmums paredz
līdz 1. aprīlim veikt izmaiņas
nodaļu nolikumos, lai tie atbilstu jaunajai struktūrai.
Anna Ķīviča

Kurzemes pašvaldību vadītāji iepazīst kaimiņvalsti Baltkrieviju
Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību vadītāji laikā no
4. līdz 7. martam labās prakses
apgūšanas brauciena ietvaros
devās oficiālā vizītē uz Baltkrieviju, Vitebskas apgabalu.
Tur devās arī Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis. Šis bija priekšsēdētāja
pirmais komandējums, esot
šajā amatā un arī mūžā. Delegācijas sastāvā bija pašvaldību
vadītāji no 16 Kurzemes pašvaldībām – Talsu, Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Durbes, Grobiņas,
Kuldīgas,
Nīcas,
Pāvilostas, Priekules, Rojas,
Rucavas, Saldus, Skrundas,
Vaiņodes un Ventspils novada.
Delegācijai līdzi devās arī Saeimas deputāte Nellija Kleinberga un Latvijas Konsulāta Vitebskā konsuls Uģis Skuja, kurš
palīdzēja vizītes organizēšanā.
Vizītes sākumā Latvijas delegācija devās uz Oršas rajona izpildkomiteju, kur tikās ar Oršas
rajona izpildkomitejas priekšsēdi Aleksandru Pozdņaku. Oršas
rajonā ir 15 ciemi un četras pilsētas – teritoriālā ziņā līdzīgi kā
Talsu novadam. Oršas rajonā
dzīvo 156 tūkstoši iedzīvotāju un
ir liels skaits dažādu rūpniecības
un lauksaimniecības uzņēmumu. Orša atrodas ekonomiski,
ģeogrāfiski un ģeopolitiski izdevīgā vietā, un tur ir lielākais Baltkrievijas dzelzceļa mezgls, kas
savieno Austrumeiropu ar Rietumeiropu. Viena no lielākajām
ražotnēm un Oršas lepnums, ko
apmeklēja arī Latvijas delegācija,
ir Oršas linu fabrika, kas dibināta 1930. gadā un ir lielākā ražotne Eiropā. Tur saražo 8% no pasaules kopējā linu apjoma.
Ražotnē strādā vairāk nekā 4000
darbinieku. Izejmateriāls – lini –
tiek audzēti Baltkrievijā, tomēr,
2018. gada aprīlis

ņemot vērā lielo ražošanas jaudu, izejmateriāli tiek iepirkti arī
no Beļģijas un Francijas. 80% saražotā gatavā produkcija tiek
eksportēta uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm.
Talsu novada domes priekšsēdētājam Edgaram Zelderim vizītes laikā bija atsevišķa tikšanās ar
Oršas rajona izpildkomitejas
priekšsēdi Aleksandru Pozdņaku. Pirmos kontaktus ar Oršas
rajonu Talsi nodibināja jau 2016.
gada rudenī. Sākotnēji abi vadītāji vienojās, ka sadarbība jāsāk
tikai kādā konkrētā jomā, nosakot skaidrus sadarbības mērķus.
Sākumā plānots sadarboties
sporta jomā. „Talsos ir senas hokeja tradīcijas, mūsu pilsēta bija
pirmā vieta ārpus Rīgas, kur tika
uzcelta ledus halle, te izauguši
vairāki hokeja izlases spēlētāji.
Šobrīd halle ir kritiskā stāvoklī,
novecojusi, neatbilst standartiem. Sākts intensīvs darbs, plānojot jaunas halles būvniecību,”
atzīst E. Zelderis. Oršā ir jauna,
moderna ledus arēna, turklāt
2021. gadā pasaules čempionāts
būs apvienotais: Latvija–Baltkrievija. Ir iecere rīkot jauno
sportistu apmaiņas braucienus
starp Oršu un Talsiem. Iespējams, Oršas pieredze noderēs
halles plānošanā. Vēl sadarbības
virzieni varētu būt amatniecībā,
veicinot dažādu amatnieku sadarbību, pieredzes apmaiņu, kā
arī sadarbība ar māksliniekiem.
A. Pozdņaks ir ielūgts arī uz Talsu pilsētas svētkiem šā gada vasarā un, iespējams, tad arī tiks
noslēgts sadarbības līgums starp
Oršas rajonu un Talsiem.
Vizītes ietvaros Latvijas delegācijai bija iespēja apmeklēt arī
Vitebskas pilsētas izpildkomiteju. Vitebskā dzīvo 77 tūkstoši iedzīvotāju, kas iedzīvotāju skaita

16 Kurzemes pašvaldību vadītāji vizītē Oršas rajonā Baltkrievijā
ziņā ir otrs lielākais apgabals
Baltkrievijā. Vitebskā šobrīd
darbojas vairāk nekā 200 veiksmīgu uzņēmumu ar ārvalstu
kapitālu, t.sk. 14 uzņēmumi ar
Latvijas kapitālu. Kopējais preču
apgrozījums Vitebskai sadarbībā
ar Latviju 2017. gadā ir bijis 27
miljoni ASV dolāru, t.sk. 17 miljoni sastāda Baltkrievijas preču
eksports uz Latviju un 10 miljonu apmērā preces ir importētas
no Latvijas.
Latvijas delegācija apmeklēja
arī Vitebskas speciālo ekonomisko zonu (SEZ), kur tiek realizēti
39 investīciju projekti ar kapitālieguldījumiem no 13 pasaules
valstīm. Vitebskas SEZ darbību
uzsākusi pirms 16 gadiem. Šobrīd SEZ teritorijas uzņēmumos
kopā ir nodarbināti vairāk nekā
10 tūkstoši darbinieku. Vitebskas SEZ ir sadarbība arī ar Rēzeknes ekonomisko zonu.
Vitebskas apgabalā ir ievērojami kultūras un mākslas objekti,

		

kuru apskate bija iekļauta arī
Latvijas delegācijas vizītes programmā. Vasarā Vitebskā plānota
arī Talsu Krūmu mākslinieku
grupas izstāde. Vitebskā jau 27
gadus notiek lielākais Baltkrievijas festivāls „Slovjanskij bazar”,
un tas ir plaši apmeklēts. Šo gadu
laikā vairāk nekā 70 valstis ir
kļuvušas par festivāla dalībniekiem vai sadarbības partneriem.
Šogad festivāls notiks 12.–16. jūlijā. Tā laikā notiek amatnieku
darinātu izstrādājumu un lietišķās mākslas priekšmetu tirdziņi,
uz kuriem brauc piedalīties
amatnieki un uzņēmēji arī no
Latvijas.
Šogad 5. un 6. septembrī sadarbībā ar Baltkrievijas Tirdzniecības un rūpniecības palātas
Vitebskas nodaļu tiek organizētas Latvijas uzņēmēju un kultūras dienas Vitebskā ar moto „Parādi
Latviju,
iepazīsti
Baltkrieviju”. Arī delegācijas pārstāvji saņēma aicinājumu izskatīt

				

		

iespēju dalībai minētajā pasākumā Vitebskā, rodot sadarbības
iespējas starp Latvijas un Baltkrievijas uzņēmējiem.
Baltkrievija ir kaimiņsvalsts
un stratēģiski svarīgs partneris
kravu pārvadājumos, tie ir „vārti” uz austrumiem. Šobrīd intensīvi ar Baltkrieviju cenšas sadarboties uzņēmēji no Lietuvas.
Baltkrievijā bieži viesojas arī
Latvijas satiksmes ministrs, lai
risinātu dažādus jautājumus.
Šādi braucieni Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvjiem notiek reizi gadā, tā gūstot labās
prakses piemērus no tuvākiem
un tālākiem kaimiņiem. Uz Baltkrieviju delegācija devās ar autobusu, kas ir vairāk nekā 570 km
vienā virzienā. Braucienu pilnībā apmaksāja Kurzemes plānošanas reģions.
Kurzemes plānošanas reģiona
administrācija;
Marta Rake-Lasmane
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Novads būs kupli pārstāvēts
vasarā gaidāmajos
Dziesmu un deju svētkos
Šobrīd Dziesmu un deju
svētkiem no Talsu novada aktīvi gatavojas 39 kolektīvi ar
870 dalībniekiem. Precīzs
dalībnieku skaits būs zināms
maijā, kad būs noslēgušās visu
amatierkolektīvu skates.
Kā ierasts, pirms svētkiem
novada amatierkolektīvi piedalās skatēs, kur tiek vērtēta
svētku repertuāra apguve, kā rezultātā atlasīti labākie kolektīvi,
kas novadu pārstāves Dziesmu
un deju svētkos vasarā Rīgā.
Deju kolektīvu skates rezultāti 23. martā ir iepriecinoši – Talsu novadu svētkos vasarā
pārstāvēs visi 14 Talsu novada
deju kolektīvi. Mēs lepojamies ar
dalībnieku lielo atbildības sajūtu, kas īpaši bija nepieciešama
pēdējo nedēļu laikā, lai noslīpētu
katru dejas soli pirms snieguma.
Talsu tautas nama vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Talsu
kurši” un Valdemārpils deju
kolektīvs „Krišjānis” skatē saņēma augstāko pakāpi.
Talsu pūtēju orķestris vadītāja
Raita Rēriha vadībā starp IV
grūtības pakāpes desmit kolektīviem ieguvis I pakāpi ar otro
labāko rezultātu savā grupā.
Labākie orķestri, tostarp arī
mūsējie, izvirzīti finālsacensībām
– konkursam, kas norisināsies
Lielajā ģildē Rīgā 2. jūnijā.
Arī skatē, kur vērtēti labākie
ansambļi, rezultāti sniedz gandarījumu – cik un kuri ansambļi
tiks uzrunāti muzicēšanai svētku
laikā ielu koncertos, vēl nav
zināms. Lepojamies ar Stendes
vīru vokālo ansambli „Stende”,
kas savā vērtēšanas grupā starp
15 Latvijas vīru vokāliem ansambļiem ieguvis I pakāpi (otrais
labākais rezultāts), saņemot
ceļazīmi 2. jūlijā piedalīties Vokālo ansambļu konkursa finālā
Mazajā ģildē. Jāpiemin, ka ans-

amblis „Stende” ir viens no 11
vokāliem ansambļiem no visas
Latvijas, kas piedalīsies muzikālā
uzvedumā un izdziedās diennakts ritējumu, gaismas un tumsas saspēli četros gadalaikos Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī.
Amatierteātru skatē 24. un
25. februārī Ventspils Kultūras
centrā norisinājās Latvijas amatierteātru iestudējumu skate
„Gada izrāde 2017”, kur piedalījās Kurzemes reģiona amatierteātri no Talsu, Skrundas, Nīcas, Kuldīgas un Saldus novada.
Mūsu novada Balgales amatierteātris režisora Reiņa Botera
vadībā ieguva augstāko pakāpi
un iespēju iestudējumu izrādīt
uz „Zirgu pasta” skatuves starp
desmit labākajiem Latvijas amatierteātriem un cīnītos par titulu „Gada izrāde 2017”. Skatē ar
Ādolfa Alunāna izrādēm piedalījās arī teātri no Sabiles,
Valdemārpils
un
Talsiem.
Gaidām žūrijas vērtējumu ar
aicinājumu uz svētkiem.
Koru skašu rezultāti būs
zināmi aprīļa beigās, kad noslēgsies Talsu koru apriņķu skate.
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki šoreiz
iesāksies savādāk, kā līdz šim –
tradicionālais dalībnieku gājiens
pa Rīgas pilsētas ielām notiks jau
svētku sākumā – 1. jūlijā. Krāšņos
tautas tērpos ģērbto dalībnieku
vairāku stundu ilgais gājiens
noslēgsies ar īpašu Dziesmu un
Deju svētku dalībniekiem veltītu
Atklāšanas pasākumu.
Gaidītākie pasākumi Svētkos
ir Deju lieluzvedums „Māras
zeme” Daugavas stadionā un
Noslēguma koncerts „Zvaigžņu
ceļā” Mežaparka Lielajā estrādē.
Marta Rake-Lasmane,
sabiedrisko attiecību speciāliste;
Ina Jurkeviča, amatiermākslas
kolektīvu metodiķe

Pozitīva mākslas inerce
15. aprīlī, dienā, kad pirms
101 gada Talsi, Sabile un Valdemārpils no miestiem kļuvušas
par pilsētām, plkst. 13.00 tiks
atklāta Mākslas dienu kopizstāde (kur vienmēr piedalās
gandrīz 30 autoru) un Izstāžu
zālē atklāsim Rīgas gleznotājas
Signes Vanadziņas gleznu izstādi „Kurš gadalaiks?”.
Kaut arī vizuālā māksla mūsu
valstī šobrīd spēka un panākumu
ziņā nevar līdzināties mūzikai un
teātrim, ar kuru sasniegumiem
Latvija var lepoties gan Eiropā,
gan visā pasaulē, tēlotājmākslinieku vēlēšanās strādāt sevis izvēlētajā mākslas jomā nebeidzas un
nekad arī nebeigsies: tāds ir
mākslas nezūdamības likums.
Nav šodien vairs vērienīgo
Mākslas dienu, kas tik tiešām

bija sekmīgs mākslas propagandas megaprojekts. Ir iestājusies
absolūta jauna veida noslāņošanās arī Latvijas mākslinieku dižkolektīvā, taču Talsu mākslinieku videi nosaukums „Mākslas
dienas” vēl kaut ko nozīmē – tā ir
iespēja piedalīties gandrīz vai
vienīgajā gada kopizstādē.
Ziemas klusumā ir radīti jauni darbi, „jaunajie” satiekas ar
„vecajiem”, ir sācies pavasaris un
jāsāk domāt par vasaras radošajiem piedāvājumiem. Viss notiek
kā jau katru gadu, bet pozitīvi –
jo nav stagnācijas un ir jauni
mērķi, ko izvirza ritošais laiks.
Vairāki Talsu mākslinieki piedalīsies vērienīgās izstādēs un projektos saistībā ar Latvijas simtgades svinībām. Būs Latvijā daudz
viesu un mākslas cienītāju no

citām zemēm.
Arī šī gada Mākslas dienu
centrālais notikums būs Talsu
novada muzejā – Mākslas dienu kopizstāde 15. aprīlī un Rīgas gleznotājas Signes Vanadziņas gleznu izstāde „Kurš
gadalaiks?”.
Tāpat kā citus gadus, tiks piešķirta tradicionālā Talsu novada
pašvaldības iedibinātā Žaņa Sūniņa prēmija vizuālajā mākslā
māksliniekam vai mākslinieku
grupai par labāko radošo sniegumu 2017. gadā. Būs satikšanās
prieks, laba mūzika un glāze
vīna! Uz tikšanos!
Guna Millersone,
Talsu novada muzeja
galvenā speciāliste mākslas
jautājumos

Pašvaldības policija pastiprināti
kontrolēs kūlas dedzināšanu
Pērnās zāles jeb kūlas dedzināšana vēl joprojām ir izplatīta visā Latvijā. Kūlas dedzināšana ir
ne tikai tīša, ļaunprātīga rīcība, kas nodara kaitējumu dabai, bojājot augsni un sadedzinot dzīvās
radības, bet arī apdraud pašus dedzinātājus, apkārtējos cilvēkus un viņu īpašumus. Cilvēki, kas
aizdedzina kūlu, bieži vien neaizdomājas par sekām, kādas var nodarīt uguns, kas kļūst nevaldāma un nekontrolējama. Kūlas dedzināšana var
atņemt cilvēkiem mājas un pat dzīvību.
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
179. panta ceturtā daļa nosaka – par kūlas dedzināšanu fiziskām personām uzliek naudas sodu no
280 līdz 700 eiro. Par šajā pantā minētajiem pārkāpumiem iedzīvotājus var saukt pie atbildības gan
policija, gan arī ugunsdzēsēji.
Ikvienas personas pienākums ir nepieļaut
ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var novest
pie ugunsgrēka, tātad arī nepieļaut kūlas dedzināšanu.
Zemes īpašnieks (valdītājs) veic nepieciešamos
pasākumus (rudenī īpašumā nopļauj zāli), lai ob-

jekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 51. panta
otrā daļa nosaka – par zemes apsaimniekošanas
pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai
novērstu kūlas veidošanos, – uzliek naudas sodu
fiziskām personām no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskām personām – no 700 līdz 2900 eiro.
Talsu novada pašvaldības policija atgādina, ka
arī Talsu novada saistošajos noteikumos Nr.24 ir
noteikts, ka dzīvojamo ēku īpašniekiem, apsaimniekotājiem, pārvaldniekiem, nomniekiem, zemes
gabala īpašniekiem u. c teritorijas īpašniekiem,
valdītājiem un lietotājiem jānodrošina zālienu un
grāvju tīrīšana, zāles pļaušana (zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm garumu), nepieļaut teritorijas aizaugšanu ar krūmiem. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgajai personai tiek uzlikts naudas
sods no 7 līdz 70 eiro.
Sigita Amstere,
Pašvaldības policijas priekšnieka vietniece

Aicinām pieteikties konkursā „Talsu bruncī ieaustie”
Turpinot gadskārtējo tradīciju cildināt tos Talsu novada ļaudis, kuri ar savu
radošumu, uzņēmību un ieguldīto darbu dara novadu skaistāku un sakoptāku, pašvaldība arī šogad aicina piedalīties
konkursā
„Talsu
bruncī
ieaustie”. Konkursā piedalīties var ikviens novada iedzīvotājs, vēršoties savas
pilsētas vai pagasta pārvaldē. Dalībnieku saraksts pārvalžu vadītājiem jāsastāda līdz 23. aprīlim.
Pieteikties iespējams kādā no 11 nominācijām:
• „Sakoptākā privātmāja” – tiks vērtēts
gan ēkas vizuālais stāvoklis un apkārtnes
labiekārtojums, gan inovatīvi risinājumi,
kas ļauj dzīvot mūsdienīgāk un videi
draudzīgāk;
• „Ģimenēm un bērniem draudzīgākais pagalms” – tiks vērtēts pagalma labiekārtojums un sakoptība, kā arī pieejamība ģimenēm ar bērniem un cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām;

• „Sakoptākā vēsturiskā ēka” – tiks vērtēts gan ēkas vizuālais stāvoklis un apkārtnes sakārtotība, gan arī saimnieka ieguldījums tās uzturēšanā. Pieteikt var
ēkas, kas celtas līdz 1945. gadam;
• „Rosīgākais uzņēmums” – tiks vērtēta
uzņēmuma darbība kopumā, kā arī tas, kādas modernās tehnoloģijas un inovatīvi risinājumi tiek izmantoti, kā uzņēmējs gādā
par savu atpazīstamību un kā savā darbībā
iekļauj sociālos un vides apsvērumus;
• „Darbīgākā zemnieku saimniecība” –
tiks vērtēta saimniecības darbība kopumā, kā arī saimniekošanas tradīciju pēctecība, projektu finansējuma piesaiste,
inovācijas un atpazīstamība nozarē;
• „Draudzīgākā tirgotava vai kafejnīca”
– tiks vērtēts telpu un apkārtnes vizuālais
stāvoklis, piedāvātās produkcijas unikalitāte, tirgotavas vai kafejnīcas atpazīstamība, sociālā atbildība un pieejamība ģimenēm ar bērniem un cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām;
• „Aktīvākā organizācija” – tiks vērtēti

īstenotie pasākumi, projektu finansējuma piesaiste, kā arī iekļaušanās
novada sabiedriskajās norisēs;
• „Čaklākais mājražotājs” – tiks
vērtēta ražojumu unikalitāte, kā
arī mājražotāja atpazīstamība, izaugsme, sociālā atbildība un projektu finansējuma piesaiste;
• „Radošākais novadnieks” –
atkarībā no konkursa dalībnieka
darbības jomas tiks vērtētas inovācijas ražošanā un tehnoloģiju
izmantošanā, sabiedriskā aktivitāte un
nopelni kopienas saliedētībā, devums izglītības, kultūras un sporta jomā, mākslinieciskā darbība un ieguldījums novadpētniecībā;
• „Skaistākais dārzs” – tiks vērtēts dārza
vizuālais koptēls, augu daudzveidība, kā arī
īpaši vides objekti un ainaviski risinājumi;
• „Gada jaunums” – tiks vērtētas organizācijas, uzņēmumi un iniciatīvas, kas
tapušas kopš 01.01.2017. – to pieejamība
un aktualitāte dažādām sabiedrības gru-

pām, atpazīstamība un iekļaušanās sabiedriskajās norisēs, kā arī inovatīvu risinājumu pielietošana.
Visus pretendentus klātienē apciemos
konkursa žūrija. Dalībnieki un laureāti
tiks godināti konkursa noslēguma pasākumā 31. augustā. Vairāk informācijas
par konkursa norisi, žūriju un vērtēšanas
kritērijiem var iegūt Konkursa nolikumā,
kas pieejams www.talsi.lv sadaļā Sabiedrība/ Konkurss „Talsu bruncī ieaustie”.
Anna Ķīviča
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Stendē taps sporta un
izklaides laukums
Talsu novada pašvaldība ir uzsākusi
projekta „Sporta un izklaides laukuma
izveide bērniem un pieaugušajiem Stendē” īstenošanu.
Projekta ietvaros paredzēts izveidot
sporta un izklaides laukumu bērniem un
pieaugušajiem Robežu ielā 17, Stendē.
Laukumā paredzēts izvietot rotaļu iekārtas
dažāda vecuma bērnu grupām un āra trenažierus pieaugušajiem. Izveidotā laukuma mērķis ir veicināt dažādu iedzīvotāju
grupu aktīvu brīvā laika pavadīšanu sakoptā vidē.

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes
reģionālās lauksaimniecības pārvalde projekta iesniegumu apstiprināja 2018. gada
26. februārī. Projekta kopējās izmaksas 29
917,13 EUR. Projekta publiskā finansējuma
apjoms ir 26 712,75 EUR un pašvaldības finansējums 3204,38 EUR.
Projekta ieviešana jāveic līdz 2018. gada
23. oktobrim. Projekta Nr. 18-08-AL35A019. 2202-000007.
Jolanta Didžus,
Attīstības plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Pasākumu cikls dažādu nozaru
uzņēmējiem
Talsu novada pašvaldība un Pieaugušo izglītības centrs sadarbībā LIAA Talsu biznesa inkubatoru uzsākuši darbu
pie jauna, vēl nebijuša pasākuma cikla
organizēšanas dažādu nozaru uzņēmējiem.
18. aprīlī 15.00–17.00 Talsu biznesa inkubatorā, Kalna ielā 4, uz pirmo neformālo diskusiju „Nozaru garāžu”, vai saīsinājumā – „N–garāža” – tiek aicināti meža
nozares un kokrūpniecības pārstāvji, lai
runātu par nozares aktualitātēm, attīstības tendencēm, prioritātēm un sasāpējušiem jautājumiem. Neformālā gaisotnē
aicinām visus šajā nozarē strādājošos uzņēmumus no Talsu novada piedalīties
diskusijā,
dalību
piesakot
pa
tālr. 26518464 vai e-pastā: inga.sokolova@
talsi.lv.

Pasākumā piedalīsies Kristaps Klauss,
biedrības „Latvijas Kokrūpniecības federācija” izpilddirektors, Fīlips Tālbergs, LIAA
eksporta veicināšanas nodaļas projektu vadītājs, Andis Araks Latvijas Neatkarīgo
mežizstrādātāju asociācijas prezidents.
Diskusiju tēmas:
• Lobiju telpa: kas notiek biznesa vidē
Latvijā?
• Uzņēmēju asociācijas, to loma biznesa attīstībā.
• Nozares attīstības prognozes, virzieni.
• Valsts meži: kā veicināt sadarbību?
• Kokrūpnieku iespējas dalībai izstādēs
un kontaktbiržās.
• Kā celt darbības efektivitāti?
• Ko uzņēmējs sagaida no pašvaldības.
Ko pašvaldība sagaida no uzņēmēja?

Cildināsim Daģu kalnu!
Ar informatīvo pasākumu „Daģu
kalna slēpojums” februāra beigās noslēdzās biedrības „Talsu Pakalnu Sporta
klubs” īstenotais projekts „Slēpojot cildināsim Daģu kalnu!”, kas tika iesniegts
nodibinājuma „CEMEX Iespēju fonds”
projektu konkursā.
Projekta ietvaros Talsu Pakalnu Sporta
kluba komandas dalībnieki izgatavoja un
Daģu kalnā uzstādīja informācijas stendu,
lai jebkuram iedzīvotājam, kurš brīvajā laikā sportos Talsu multifunkcionālajā trasē
(trases sākums Talsu 2. vidusskolas sporta
laukumā), būtu iespēja iepazīties ar informāciju par Talsu augstāko pakalnu. Informatīvās plāksnes izgatavoja Talsu pilsētā
esošais uzņēmums SIA „EPIC Print”.
Savukārt, lai ziemā nodrošinātu iespēju jebkuram Talsu novada iedzīvotājam

un viesim slēpot Talsu pilsētā, projekta
ietvaros vietējais Talsu novada uzņēmums
SIA „FK Industry” izgatavoja kvalitatīvu
sniega blieti.
Tā kā ziemas sezonā Talsu multifunkcionālo trasi treniņu procesā izmanto Talsu novada Sporta skolas biatlona nodaļas
audzēkņi, projekts tika īstenots sadarbībā
ar Talsu novada Sporta skolu, kas nodrošinās sniega blietes uzglabāšanu, kā arī tās
ekspluatāciju.
Pateicoties projekta īstenošanai, jebkuram Talsu novada iedzīvotājam un viesim
ziemas sezonā būs iespēja kvalitatīvos
apstākļos slēpot Talsu multifunkcionālajā
trasē un iepazīties ar informāciju par Talsu
pilsētas augstāko pakalnu – Daģu kalnu.
Biedrība „Talsu Pakalnu Sporta klubs”

Talsus Alānijas bērnu festivālā pārstāvēs šūšanas studijas meitenes
No 23. līdz 27. aprīlim Turcijā, sadarbības pilsētā Alānijā,
norisināsies ikgadējais Nacionālais bērnu festivāls. Talsus šogad
festivālā pārstāvēs Talsu novada
Bērnu un jauniešu centra šūšanas studijas meitenes, kuras de-
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monstrēs pašdarinātas četras
apģērbu kolekcijas, galveno akcentu liekot uz kolekciju „Pilsēta
iedvesmo”, kas tapusi, balstoties
uz Talsu pilsētas ainavām.
Lielākā daļa no audzēknēm
studijā
darbojas
jau
no

2011. gada, kad studija uzsāka
darbību pedagoģes Kristīnes
Mihņēvičas vadībā.
Pirms lēmuma pieņemšanas
par to, kurš šogad pārstāvēs Talsus Alānijas Nacionālajā bērnu
festivālā, tika veikts apkopojums

		

par iepriekšējo gadu pārstāvjiem, lai saprastu, kādas interešu
izglītības jomas iepriekš ir pārstāvētas. Šogad, vērtējot gan
konkursu un skašu rezultātus,
gan iepriekš nepārstāvētās interešu izglītības jomas, tika pie-

ņemts lēmums dalībai izvirzīt
šūšanas studijas pārstāves.
Brauciena ceļa izdevumus un
apdrošināšanu sedz Talsu novada pašvaldība, savukārt uzturēšanās izmaksas sedz sadarbības
partneri – Alānijas pašvaldība.
Dana Vecmane
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Aicinām pieteikties valsts
apmaksātās psihosociālās
rehabilitācijas
programmai pēc vēža
No 2018. gada psihosociālā
rehabilitācija onkoloģiskajiem
pacientiem un viņu tuviniekiem tiks nodrošināta kā valsts
apmaksāts pakalpojums. Kā
paredz MK noteikumi Nr.780
„Noteikumi par psihosociālās
rehabilitācijas pakalpojumu
personām ar onkoloģisku slimību un to ģimenes locekļiem”,
pakalpojums ir sešu dienu
kurss ar izmitināšanu. Aicinām pieteikties cilvēkus, kurus
skāris vēzis, lai saņemtu valsts
apmaksātu atbalstu pēc aktīvā
ārstēšanas posma.
Šajā gadā paredzētas 30 kursu
programmas, dodot iespēju piedalīties 24 cilvēkiem. Programmas ir veidotas tematiskas, atbilstoši onkoloģiskās slimības
specifikai. Programma ir pieejama cilvēkiem, kuriem diagnosticēts vēzis, kuru aktīvais ārstēšanas kurss ir beidzies un ir

invaliditāte vai prognozējama
invaliditāte. Lai pieteiktos kādai
no programmām, ir jāaizpilda
pieteikuma anketa, kas atrodama anketa.dzivibaskoks.lv.
Psihosociālās rehabilitācijas
programmu mērķis ir nodrošināt informāciju par slimību un
iespējām turpināt pilnvērtīgu
dzīvi, palīdzēt novērst emocionālo spriedzi un panākt savstarpēju psihoemocionālu atbalstu,
lai veicinātu personas reintegrāciju sabiedrībā. Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības
koks”
psihosociālās
rehabilitācijas programmas onkoloģiskajiem pacientiem ievieš
kopš 2009. gada. Līdz šim īstenotas jau 42 psihosociālās rehabilitācijas programmas cilvēkiem, kurus skāris vēzis.
„Dzīvības koks”, tālr. 67625339,
dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv

Lielā talka – 28. aprīlī
Šogad, valsts simtgadē, vides sakopšanas aktivitātes notiks divas reizes. Lielā talka norisināsies 28. aprīlī, bet rudenī
ikviens būs aicināts vienoties
kopā ar citām pasaules valstīm,
kas 15. septembrī pulcēsies lielākajā kopīgajā dabas sakopšanas talkā pasaules vēsturē.
Kā jau katru gadu Lielajā talkā piedalīsies arī Talsu novads,
lai īstenotu talkas aicinājumu –
sakārtot un labiekārtot vidi, vēršot to cilvēkiem draudzīgāku un
patīkamāku.
Talsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt aktīviem un
iesaistīties, lai veidotu patīkamāku un sakoptu apkārtējo vidi. Talkas vietas iespējams noskaidrot
pie attiecīgās teritorijas pārvaldes
vadītājiem vai pie Talsu novada
pašvaldības Komunālās nodaļas

Talsu novada pašvaldības izsoles
Talsu novada pašvaldība atkārtotā izsolē
pārdod nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.3,
„Bērzkalni”, Ģibuļu pagastā
Divu istabu dzīvokļa īpašums ar kopējo platību
48,8 m² un 4880/18980 kopīpašuma domājamās
daļas, kas atrodas „Bērzkalni” – 3 Ģibuļu pagastā.
Sākumcena – 750 EUR, solis – 50 EUR.
Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 23. aprīlī plkst. 15.30 Talsu administratīvā centra mazajā zālē, Kareivju ielā 7.
Izsoles dalībnieku reģistrācija katru darba dienu
līdz 22. aprīlim plkst. 12.00 centrālās administrācijas 310. kabinetā, 1. korpusā, Kareivju ielā 7, Talsos.
Sīkāka informācija pa tālr. 27841840 vai 26554681.
Talsu novada pašvaldība atkārtotā izsolē
pārdod nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.4,
„Bērzkalni”, Ģibuļu pagastā
Divu istabu dzīvokļa īpašums ar kopējo platību
47,9 m² un 4790/18980 kopīpašuma domājamās
daļas, kas atrodas „Bērzkalni” – 4, Ģibuļu pagastā.
Sākumcena – 750 EUR, solis – 50 EUR.
Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 23. aprīlī plkst. 16.00 Talsu administratīvā centra mazajā zālē, Kareivju ielā 7.
Izsoles dalībnieku reģistrācija katru darba dienu
līdz 22. aprīlim plkst. 12.00, centrālās administrācijas 310. kabinetā, 1. korpusā, Kareivju ielā 7, Talsos.
Sīkāka informācija pa tālr. 27841840 vai 26554681.
Talsu novada pašvaldība 2. atkārtotā izsolē
pārdod nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.3,
„Režas”, Abavas pagastā
Dzīvoklis ar kopējo platību 65,5 m² un 655/4076
kopīpašuma domājamās daļas, kas atrodas „Režas” – 3 Abavas pagastā.
Sākumcena – 1250 EUR, solis – 100 EUR.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 23. aprīlī plkst. 15.00 Talsu administratīvā centra mazajā zālē, Kareivju ielā 7.
Izsoles dalībnieku reģistrācija katru darba dienu
līdz 22. aprīlim plkst. 12.00 centrālās administrācijas 310. kabinetā, 1. korpusā, Kareivju ielā 7, Talsos.
Sīkāka informācija pa tālr. 27841840 vai 29241605.

Talsu novada pašvaldība izsolē pārdod
nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.2,
Valdemāra ielā 5, Sabilē
Dzīvojamās telpas ar kopējo platību – 26,3 m²,
būvju un zemes 263/1747 domājamās daļas no
kopīpašuma.
Sākumcena – 950 EUR, solis – 50 EUR.
Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 23. aprīlī plkst. 14.00 Talsu administratīvā centra mazajā zālē, Kareivju ielā 7.
Izsoles dalībnieku reģistrācija katru darba dienu
līdz 22. aprīlim plkst. 12.00 centrālās administrācijas 310. kabinetā, 1. korpusā, Kareivju ielā 7, Talsos.
Sīkāka informācija pa tālr. 27841840 vai 29241605.
Talsu novada pašvaldība 2. atkārtotā izsolē
pārdod nekustamo īpašumu „Asaru iela 5”,
Valdemārpilī
Neapbūvēts zemes gabals, kas atrodas „Asaru ielā
5” Valdemārpilī ar kopējo platību 0,4082 ha.
Sākumcena – 4600 EUR, solis – 200 EUR.
Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 23. aprīlī plkst. 14.30 Talsu administratīvā centra mazajā zālē, Kareivju ielā 7.
Izsoles dalībnieku reģistrācija katru darba dienu
līdz 22. aprīlim plkst. 12.00 centrālās administrācijas 310. kabinetā, 1. korpusā, Kareivju ielā 7, Talsos.
Sīkāka informācija pa tālr. 27841840 vai 26514956.

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

vadītāja Arvja Strēlnieka.
2018. gada 15. septembrī talku
organizētāju apvienība „Let’s Do
It! World” aicina cilvēkus visapkārt zemeslodei piedalīties Pasaules lielajā talkā. Tā sāksies Jaunzēlandē 10.00 pēc vietējā laika un
sekos saulei visas dienas garumā,
pārklājot visas 24 laika joslas un
noslēdzoties Havaju salās.
Dana Vecmane

Grāmatu piegāde mājās
Lubes pagastā
Lubes bibliotēka aicina atsaukties tos Lubes pagasta iedzīvotājus, kuri objektīvu iemeslu dēļ līdz bibliotēkai nevar
nokļūt, tomēr vēlētos lasīt sevis
interesējošās grāmatas un žurnālus mājās.
Lubes bibliotēkā ir daudzveidīgs
grāmatu un periodisko izdevumu
klāsts, ko vēlamies
piedāvāt. Uz šo
pakalpojumu var
pieteikties gan vecāka gadagājuma

Talsu Novada Ziņas

cilvēki, gan citi interesenti, kuriem ir apgrūtināta nokļūšana
līdz bibliotēkai. Sākumā ir iecerēts, ka piegāde notiks vienu reizi mēnesī Lubes pagasta teritorijas robežās, iepriekš vienojoties
par datumu un laiku. Grāmatu un žurnālu piegāde ir
bez maksas.
Pieteikties pakalpojuma
saņemšanai var, zvanot pa
tālruni 63232351 vai e-pastā:
dace.derica@talsi.lv.
Dace Dērica,
Lubes bibliotēkas vadītāja
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Pasākumi senioriem
Pavasarī mostas visa dzīvā radība, arī – seniori. Aprīlī Talsu novada sociālā dienesta Dienas
centrs un Talsu pensionāru biedrība rīkos vairākus pasākumus.
5. aprīlī plkst. 10.00 Talsu tautas namā notiks
sadziedāšanās svētki „Draudzīgā tikšanās” par
godu Latvijas 100–gadei. Priekšnesumus sniegs senioru ansambļi no mūsu un kaimiņu novadiem.
Pasākuma noslēgumā kora diriģentes Astrīdas
Priekules vadībā būs iespēja visiem klātesošajiem
sadziedāties kopkorī. Ieeja brīva.
20. aprīlī plkst. 9.00 Dienas centrā, Lielajā
ielā 27, Talsos notiks „Pavasara veselības diena”.
Kā vienmēr, garantēta asinsspiediena un cukura
līmeņa mērīšana. Plkst. 9.30 paredzēta sertificētas

nutricioloģes Vitas Forsaites lekcija. Nutricioloģijā visas cilvēka veselības problēmas tiek risinātas
ar dabas produktu palīdzību. Būs iespēja noteikt
organismā uzņemtā skābekļa daudzuma atbilstību tā vajadzībām, kā arī uzdot sev interesējošus
jautājumus.
27. aprīlī plkst. 10.00 Talsu sporta namā notiks kārtējā Pavasara sporta diena. Aicināti visi
Talsu novada seniori, kuriem ir vēlme fiziski izkustēties, sacensties un sev pierādīt – es varu! Pasākuma sportisko garu palīdzēs uzturēt Valdis
Kalderauskis.
Talsu novada sociālā dienesta
Dienas centrs

Seminārs „Sociālā uzņēmējdarbība:
teorija un prakse”
16. aprīlī 14.00–16.00 LIAA Talsu biznesa inkubatorā Kalna ielā 4, Talsos, notiks seminārs
„Sociālā uzņēmējdarbība: teorija un prakse”.
Seminārā būs iespēja gūt informāciju par aktualitātēm sociālās uzņēmējdarbības jomā, par
sociālo uzņēmumu statusa iegūšanu – tā jēgu un
labumiem, par pieejamo grantu atbalstu sociālajiem uzņēmumiem, par praksi šajā jomā ārpus

Latvijas, kā arī par līdzšinējo pieredzi sociālās uzņēmējdarbības jomā Latvijā.
Seminārā piedalīsies sociālās uzņēmējdarbības
asociācija, „Altum”, sociālie uzņēmumi SIA „Sarade” un SIA „Mēbeļu bode”.
Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ pieteikšanās ir
obligāta e-pastā: talsi@liaa.gov.lv vai pa tālr.
62400904 un facebook.com@LIAATalsi.
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Atklāsim tūrisma sezonu
1. maijā Sabilē!
Katru gadu atraktīvais Sabiles gids
Māris Lācis sadarbībā ar Sabiles tūrisma informācijas centru 1. maijā rīko
tūrisma sezonas atklāšanu ar tematisku
pārgājienu Sabilē un tās apkārtnē.
Šogad pārgājiens būs veltīts Latvijas
simtgadei – Sabiles aizstāvjiem Bermonta
vienības uzbrukuma laikā 1919. gadā. Pasākumā varēs uzzināt, kā tajā laikā varētu
būt izskatījusies cīņa pret bermontiešiem,
un to palīdzēs atainot arī Kurzemes cietokšņa muzejs no Zantes, kas Sabilē izstādīs nelielu daļu no savas ekspozīcijas.
Pārgājiena sākums: 1. maijā plkst.
11.00 pie Sabiles tūrisma informācijas
centra (Pilskalna ielā 6).
Pārgājiena ilgums: aptuveni 3 stundas.
Pārgājiena noslēgums: aptuveni plkst.
14.00 Sabiles kultūras namā, kur jau no
plkst. 12.00 būs izvietota un apskatāma

daļa no Zantes Kurzemes cietokšņa muzeja ekspozīcijas, kuru bez maksas varēs
apmeklēt arī tie, kuri nedosies pārgājienā.
Tiekamies Sabilē – pilsētā ar odziņu!
Sanda Poriņa,
Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes
tūrisma organizatore

Izmēģini orientēšanās piedzīvojumu!
Orientēšanās kluba „Ziemeļkurzeme” rīkotajās orientēšanās sacensībās
laipni aicināts piedalīties ikviens interesents – ar vai bez priekšzināšanām. Šī ir
aktīva, piedzīvojumiem bagāta atpūta
svaigā gaisā. Izvēlies sev piemērotāko
datumu un izmēģini! Starta vietā pieejama arī orientēšanās apmācība.
Orientēšanās seriāla „Zig-Zag” 1. kārta notiks jau 2. aprīlī Jaunkandavā. Seriāls
turpināsies reizi nedēļā līdz jūnija sākumam, tad ar vienu sacensību posmu 9.
jūlijā, savukārt rudens sezonā sacensības
turpināsies no augusta beigām līdz 1. oktobrim. Ar sacensību kalendāru un citu

informāciju tuvāk var iepazīties orientēšanās kluba „Ziemeļkurzeme” mājaslapā
www.okzk.lv.
22. aprīlī Kamparkalna apkārtnē pulcēsies liels pulks Latvijas orientieristu, lai
cīnītos par 2018. gada Latvijas čempionāta medaļām dažādās vecuma grupās. Aicināti tiek arī Talsu novada sportisti, kuriem šis pasākums ir bez dalības maksas.
Paldies Talsu novada pašvaldībai par
atbalstu!
Aigars Vārna,
orientēšanās kluba
„Ziemeļkurzeme” vadītājs

Noslēdzies Talsu novada sporta
spēļu ziemas posms
25. februārī tika aizsākts „Talsu novada sporta spēļu 2018” ziemas posms,
kas noslēdzās 10. martā Talsu sporta
namā. Noslēgumā dalībnieki mērojās
spēkiem svaru stieņa spiešanā guļus,
šautriņu mešanā, galda tenisā, trīspunktu metienos, kā arī pilsētu un pagastu
pārvaldniekiem bija iespēja pierādīt savus spēkus trīscīņā.
Ziemas posms sākās ar novusa sacensībām 25. februārī, kur 1. vietā ierindojās
Ģibuļu pagasta komanda, 2. vietā – Vandzenes pagasts, un godpilnajā 3. vietā –
Laucienes pagasts. 3. martā Talsu sporta
namā notika ziemas posma zoles spēles
sacensības, kur sacentās 14 komandas un
uzvaras laurus plūca komanda „Stende”, 2.
vietā ierindojās komanda „Dundaga”, 3.
vietā – komanda „Mērsrags”. Vienlaicīgi
Talsu sporta hallē un Talsu Valsts ģimnāzijas sporta zālē norisinājās interesantas un
aizraujošas spēles telpu futbolā. 13 komandu konkurencē spēcīgākā izrādījās Balgales komanda, aiz sevis atstājot komandu
„Ģibuļi” un 3. vietā – komanda „Laidze”.
Ziemas posma noslēgums 10. martā
tika atklāts ar Talsu novada domes priekšsēdētāja Edgara Zeldera uzrunu, kurā
priekšsēdētājs novēlēja visiem panākumus
un cīņas garu turpmākajās sacensībās.
Trīspunktu metienos uzvaras laurus
plūca Ģibuļu pagasta pārstāvis Agris
Blumbergs, 2. vietā atstājot Rojas novada
pārstāvi Rolandu Puriņu, savukārt 3. vietu izcīnīja Talsu pilsētas pārstāvis Emīls
Brālis. Nākamie uz starta līnijas stājās pilsētu, pagastu un novadu vadītāji. Šajā disciplīnā veiksmīgākā izrādījās Laidzes pagasta pārvaldniece Solveiga Stalidzāne, 2.
vietu izcīnīja Laucienes, Balgales un Ķūļ-

ciema pagasta pārvaldnieks Juris Upmalis, bet 3. vietā ierindojās Virbu un Strazdes pagasta pārvaldnieks Egils Alsbergs.
Šautriņu mešanā 1. vieta – Mērsraga
novadam, 2. vieta – Lībagu pagastam, 3.
vieta – Talsu pilsētai. Svaru stieņa spiešanā
tika uzrādīti daudzi augstvērtīgi rezultāti,
kas nodrošināja cīņu komandas ieskaitē,
un komandu konkurencē uzvaru izcīnīja
Talsu pilsētas komanda, 2. vietā – Mērsraga novada komanda, bet trešajā vietā palika Rojas novada komanda. Sacensības noslēdza galda tenisisti, kuru iegūtās vietas
ietekmēja arī vietu sadalījumu kopvērtējumā. Sīvā cīņā 1. vietu un aizstāvētu pagājušā gada čempionu titulu izcīnīja Talsu pilsētas komanda, kas pārspēja Lībagu
pagasta komandu, godpilnajā 3. vietā atstājot Mērsraga novada komandu.
Ziemas posma kopvērtējumā rezultāti
bija ļoti blīvi un katra izcīnītā vieta un iegūtais punkts varēja būt izšķirošs. Ziemas
posma kopvērtējumā triumfēja Talsu pilsētas komanda, kam bija vienāds punktu
skaits ar Mērsraga novada komandu, bet,
pateicoties izcīnītām divām 1. vietām atsevišķās disciplīnās, ļāva triumfēt arī kopvērtējumā. 2. vieta Mērsraga novada komandai un 3. vietā, zaudējot pirmajām
divām vietām par vienu punktu, ierindojās Ģibuļu pagasta komanda. Tā kā rezultāti ir ļoti blīvi, tas liecina un vieš cerības,
ka vasaras posmā būs pamatīga cīņa ne
tikai par vasaras posma kopvērtējumu,
bet arī par kopvērtējumu, kur tiks vērtētas ziemas un vasaras posma sacensības.
Kārlis Pētersons, sporta speciālists
Dana Vecmane, komunikācijas speciāliste

aicina Tevi piedalīties
seminārā „Satikšana un patikšana tūrismā”
Talsu tautas nama Spoguļu zālē
12. aprīlī 10.30
10.30–11.00 Satikšanās
11.00–11.10 Talsu novada vadības uzruna
11.10–11.50 LIAA Tūrisma departamenta aktualitātes un tūrisma mārketinga
tendences digitalizācijas laikmetā.
Lelde Beņķe, LIAA Tūrisma mārketinga nodaļas vecākā eksperte
11.50–12.10 Talsu novada pašvaldības atbalsts projektu īstenošanā.
Jolanta Skujeniece, Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
12.10–12.40 Izaicinājumi tūrismā Talsu novadā 2018. gadā (sadarbība ar
Kurzemes tūrisma asociāciju, akcija „Talsi VAU”, pasākumi).
Inese Roze, Talsu novada tūrisma informācijas centra vadītāja
12.40–13.15 Pārrunas pie kafijas un tējas
13.15–14.15 Radošums viesmīlībā.
Signe Ezeriņa, lauku sētas “Indāni” saimniece
14.15–14.40 Mazpilsētas stāsts „Sabiles dzirkstošais prieks”.
Baiba Circene, SIA „Kroņstrauts” valdes locekle
14.40–15.00 Aizraujoši piedzīvojumi – millenials paaudzes sabiedrotie.
Jānis Grāmatnieks, „Peintbols pie Jāņiem” īpašnieks
Gaidām pieteikumus līdz 9. aprīlim, zvanot 63224165, 26469057 vai
rakstot: tic@talsi.lv!
Inese Roze,
Talsu novada tūrisma informācijas centra vadītāja
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Domes sēdēs lemtais
1. marta Talsu novada domes sēdē
tika skatīti 28 darba kārtības jautājumi.
Administratīvie jautājumi:
• Veikt strukturālas izmaiņas Talsu novada pašvaldības centrālajā administrācijā.
• Apstiprināt Talsu novada bāriņtiesas
nolikumu.
• Apstiprināt Talsu Mūzikas skolas attīstības plānu 2018.–2022. gadam.
Finanšu jautājumi:
• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu AS „Talsu mežrūpniecība”
2018. gadā par ēkām Dumpīšu ielā 3,
Stendē 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.
• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu SIA „Talsu Tipogrāfija”
2018. gadā par ēku Jaunajā iela 17, Talsos
50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.
• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu sporta biedrībai „Talsu hokeja klubs” 2018. gadā par ēkām 70% apmērā
no nekustamā īpašuma nodokļa summas.
• Noteikt nomas maksas atlaidi 70% apmērā Ilzei Pumpurei par telpām Talsu novada muzejā no 02.03.2018. līdz 01.03.2019.
Klaunu muzeja darbībai. Atbrīvot no apkures un signalizācijas maksas.
• Piešķirt finansējumu 1200 EUR treniņu nodarbību ledus izmaksu un divu
noslēdzošo hokeja turnīru dalības maksas segšanai.
• Atbrīvot biedrību „Talsu Tonis” no
telpu nomas, skatuves gaismu nomas
maksas, komunālo pakalpojumu maksas
par Talsu tautas nama izmantošanu 2018.
gada 2. jūnijā Latvijas novadu bērnu un
jauniešu vokālistu konkursa „Talsi uzdod
toni 2018” organizēšanai.
• Atbrīvot biedrību „Talsu Tonis” no
telpu nomas maksas par kinoteātra „Auseklis” izmantošanu un komunālajiem
pakalpojumiem 2018. gada 14. aprīlī bērnu solistu un popgrupu konkursa „Talsos
iepogāts 2018” organizēšanai.
• Iznomāt interešu izglītības iestādei
„Dziesmu skola” kinozāli un foajē 2018.
gada 2. martā komponistes Daces Kravales un dzejnieces Maijas Laukmanes bērnu koncertprogrammas „Ances puteklīši”
koncerta rīkošanai un atbrīvot no nomas
maksas un komunālajiem maksājumiem.
• Iznomāt interešu izglītības iestādei
„Dziesmu skola” Talsu tautas nama telpas,
gaismas un skaņas iekārtas Pavasara lielkoncerta ar dzejnieka Guntara Rača piedalīšanos rīkošanai un atbrīvot no nomas
maksas un komunālajiem maksājumiem.
• Piešķirt finansējumu 6098,22 EUR
Valdgales pagasta pārvaldei projekta
„Zīmju takas Pūņās” īstenošanai.
• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 142

182,60 EUR „Dupurkalna brīvdabas estrādes būvniecība un teritorijas labiekārtošana” finansēšanai.
• Paredzēt Talsu novada pašvaldības
2018. gada pamata budžetā ieplānoto finansējumu nometnēm 30 000 EUR: 15
000,00 EUR Talsu novada Sporta skolas
organizēto profesionālās ievirzes sportā
mācību nometņu īstenošanai; 15 000 EUR
Talsu novada pašvaldības finansēto nometņu īstenošanai.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Atbalstīt Talsu 2.vidusskolas piedalīšanos „Erasmus +” programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Mācību mobilitāte”
projekta 2018. gada konkursā.
Citi jautājumi:
• Atteikties pieņemt dāvinājumā no
īpašnieces Jolantas Znotiņas – nekustamo
īpašumu dzīvokli Nr. 2, „Cerībās” Balgales pagastā.
• Izsniegt SIA „Cēres akmens” bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
un zemes dzīļu izmantošanas nosacījumus smilts – grants atradnei „Ķeikas
2017” Ģibuļu pagastā līdz 2042. gada 2.
jūlijam. Uzdot samaksāt valsts nodevu
142,29 EUR par atļaujas izsniegšanu Talsu novada pašvaldības budžetā.
• Apstiprināt noteikumus Nr.1 „Kārtība, kādā tiek piešķirts Talsu novada pašvaldības finansējums nometņu organizēšanai Talsu novadā”.
• Izveidot pieteikumu nometņu organizēšanai izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – Dainis
Karols, Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks administratīvajos, finanšu
un izglītības jautājumos; komisijas priekšsēdētāja vietniece – Ilze Indriksone, Talsu
novada domes priekšsēdētāja vietniece
attīstības, kultūras un sporta jautājumos;
komisijas locekļi – Lienīte Krūzīte, Talsu
novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe; Ilze Lagzdiņa, Talsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja; Sanita
Arciševska, Talsu novada Kultūras, sporta
un tūrisma centra vadītāja p.i.
• Izbeigt Talsu novada domes deputāta
Aivara Lācarus („Talsu novada attīstībai”)
pilnvaras ar lēmuma pieņemšanas brīdi.
• Izsniegt pašvaldības centrālās administrācijas un Kultūras, sporta un tūrisma
centra audita ziņojumu kopijas Talsu novada domes deputātiem un Talsu novada
pašvaldības nodaļu, struktūrvienību un
iestāžu vadītājiem. Jautājumu „Par strukturālajām izmaiņām Talsu novada pašvaldības centrālajā administrācijā” atkārtoti
skatīt Talsu novada domes komitejās.

Finanšu jautājumi:
• Iznomāt biedrībai „Tautas deju ansamblis Zelta Sietiņš” Talsu tautas nama
telpas un gaismas un skaņas iekārtas bērnu deju kolektīva „Zelta Sietiņš” un vokālā ansambļa „Momo” koncerta „Latvijas bērni izdejo un izdzied Eiropu”
rīkošanai 24. martā. Atbrīvot biedrību no

10.00
13.00
15.00
15.00
15.00
10.00
13.00
15.00
15.00
15.00

telpu nomas maksas un komunālajiem
maksājumiem par telpām un iekārtām.
• Turpināt projekta „Sabiles pirmsskolas izglītības iestādes „Vīnodziņa” būvniecība” īstenošanu un to pabeigt līdz
2020. gada 31. martam. Pārvietot uz laiku pirmsskolas izglītības iestādi „Vīnodziņa” no telpām nekustamajā īpašumā
Ventspils ielā 10, Sabilē uz telpām nekustamajā īpašumā Abavas ielā 5, Sabilē. Paredzēt finansējumu 46 868 EUR pagaidu
telpu remontam īpašumā Abavas ielā 5
un virtuves inventāra iegādei 500 EUR
no Talsu novada pašvaldības rezerves
fonda līdzekļiem.
• Apstiprināt suvenīru realizācijas cenas Sabiles pilsētas un Abavas pagasta
pārvaldē.
Nekustamais īpašums:
• Atzīt par nenotikušu 16.02.2018.
Talsu novada pašvaldības īpašumā esošās
garāžas Nr. 73 „Pastendes garāžas 3. korpuss”, Pastendē, Ģibuļu pagastā, nomas
izsoli.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.2, Valdemāra ielā 5, Sabilē. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. Noteikt brīvo cenu 950 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 27.10.2017. nekustamā īpašuma „Asaru iela 5” Valdemārpilī izsoli. Rīkot 2. atkārtoto izsoli.
Noteikt cenu – 4600 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 27.12.2017. nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 3 „Režas,
Abavas pagastā izsoli. Rīkot 2. atkārtoto
nekustamā īpašuma izsoli. Noteikt cenu
– 1250 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 05.01.2018. nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.3, „Bērzkalni” Ģibuļu pagastā izsoli. Rīkot atkārtotu nekustamā īpašuma izsoli. Noteikt
brīvo cenu – 750 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 05.01.2018. nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.4, „Bērzkalni” Ģibuļu pagastā izsoli. Rīkot atkārtotu nekustamā īpašuma izsoli. Noteikt
brīvo cenu – 750 EUR.
• Apstiprināt 31.10.2014. pašvaldības
nekustamā īpašuma Darba ielā 5–10 Talsos izsoles rezultātus, slēdzot pirkuma–
pārdevuma līgumu ar izsoles uzvarētāju
Diānu Šteinbergu par cenu 11 500 EUR.

Laiks

Marta Rake-Lasmane

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

Deputātu pieņemšanas aprīlī
Talsi

3. aprīlis
N. Tropiņš*
E. Demiters

10. aprīlis
I. Indriksone*

Valdemārpils

Domes un komiteju sēdes aprīlī
Sēdes nosaukums
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

Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt nolikumu „Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanu Talsu novadā”.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes 2018. gada 15. februāra lēmumā
Nr.41 „Par Kurzemes plānošanas reģiona
deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020.
gadam saskaņošanu”.
• Apstiprināt Talsu novada pašvaldības 2018. gada konkursa „Talsu bruncī
ieaustie” nolikumu pilsētu un pagastu
apmeklējuma grafiku.
• Apstiprināt nolikumu „Par Aleksandra Pelēča literāro prēmiju un tās piešķiršanas kārtību”.
• Ar 16. martu atbrīvot Ivetu Jansoni
no Talsu novada pašvaldības Vandzenes
pagasta pārvaldes vadītāja amata.
• Ar 16. aprīli atbrīvot no amata sekojošus Talsu novada bāriņtiesas locekļus
bāriņtiesas locekļu skaita samazināšanas
dēļ, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma
12. panta otro daļu: Sarmīti Vjateri Talsos; Dainu Kalniņu Talsos; Inetu Skučenkovu Laidzes pagastā; Ingu Dragūni Laidzes pagastā; Aivu Štubi Īves pagastā;
Ivetu Bruzguli Valdgales pagastā; Valdu
Štrausu Valdemārpilī; Tatjanu Zāģeri
Balgales pagastā; Maldu Pētersoni Laucienes pagastā; Sarmīti Popenu Laucienes pagastā; Lailu Lindi Ķūļciema pagastā; Saivu Āboliņu Lībagu pagastā; Inetu
Kēlu Stendē; Sarmīti Oši Virbu pagastā;
Zani Niķi Strazdes pagastā; Mudīti Paipalu Ģibuļu pagastā; Ināru Bierandi Sabilē; Vinetu Mierkalni Sabilē; Dzintru
Lundi Sabilē; Zani Viļumu Abavas pagastā; Indru Feldbergu Ģibuļu pagastā.
• Ar 2018. gada 16. aprīli ievēlēt par
Talsu novada bāriņtiesas locekļiem Valdu Štrausu, Baibu Felicitu Ruku, Vinetu
Mierkalni, Tatjanu Zāģeri.

Marta Rake-Lasmane

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

Datums
3. aprīlis
3. aprīlis
3. aprīlis
5. aprīlis
12. aprīlis
16. aprīlis
16. aprīlis
16. aprīlis
19. aprīlis
26. aprīlis

15. marta Talsu novada domes sēdē
deputāti lēma par 20 darba kārtības
jautājumiem.

Balgale
Ģibuļi
Īve
Laidze

N. Tropiņš
I. Gluzda
D. Feldmane

E. Zelderis,
I. Norenberga,
L. Pīlēģis

Strazde
Vandzene
Virbi

17. aprīlis
D. Karols*
N. Tropiņš*
A. Astrātovs,
O. Solovjovs,
Ģ. Kalnbirze

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

24. aprīlis
E. Zelderis*

N. Tropiņš

I. Indriksone
G. Sebris

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

Nodokļu aktualitātes mazajiem
uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem
4. aprīlī Talsu kinoteātra
„Auseklis” lielajā zālē notiks
bezmaksas seminārs par nodokļu aktualitātēm mazajiem
uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem 2018. gadā.
Galvenās tēmas:
▶▶Būtiskākās izmaiņas uzņēmumu ienākuma nodokļu
maksātājiem;
▶▶Darba samaksas nodokļu izmaiņas;
▶▶Izmaiņas saimnieciskās darbības veicējiem – iedzīvotāju
ienākuma nodokļa maksātājiem;
▶▶Izmaiņas
pašnodarbināto
personu un autoru sociālajā
apdrošināšanā;

▶▶Izmaiņas patentmaksas maksātājiem;
▶▶Mikrouzņēmumu nodokļa
piemērošana;
▶▶Būtiskākās izmaiņas PVN
uzskaitē.
Semināra lektore – Inguna
Leibus, ekonomikas doktore,
Latvijas Lauksaimniecības universitātes grāmatvedības un finanšu katedras asociētā profesore, zinātnisku un praktisku
rakstu autore.
Programma:
9.30–10.00 Ierašanās, reģistrācija, kafija
10.00–12.00 Nodokļu aktualitātes
12.00–12.30 Kafijas pauze
12.30–15.00 Nodokļu aktualitātes
15.00–15.30 Jautājumi un atbildes

Semināram pieteikties elektroniski www.talsi.lv sadaļā Uzņēmējdarbība/ Aktualitātes.
Semināru organizē Talsu novada pašvaldība sadarbībā ar
Kurzemes plānošanas reģiona
Uzņēmējdarbības centru.
Kontaktinformācija:
Talsu novada pašvaldības
Attīstības plānošanas nodaļas
projektu vadītāja,
Tālr. 22018236
e-pasts: baiba.lorence@talsi.lv

Finanšu diena – viss par kriptovalūtu
2. maijā Talsos, K. Valdemāra ielā 17a (kinoteātrī „Auseklis”) 13.00–17.00 aicinām apmeklēt konferenci – diskusiju
„Finanšu diena: viss par kriptovalūtu”, kur uzzināsiet visu par
tās izcelsmi, tehnoloģijām, pielietojumu, attīstības tendencēm
un tiesisko regulējumu.
„Kriptovalūtas un Blockchain
tehnoloģija mainīs cilvēku ikdienu līdzīgi, kā to izdarīja interneta atnākšana. Kopš 1995. gada
interneta lietotāju skaits ir pieaudzis vairāk nekā 100 reižu. Šodien internetu ikdienā izmanto
gandrīz četri miljardi planētas
iedzīvotāju. Esmu pārliecināts,
ka tuvāko 10 gadu laikā interneta lietotāju vidū kriptovalūtas
lietošanas apjoms sasniegs līdzīgus apmērus, tādēļ mēs esam
šeit, lai jums palīdzētu spert pirmos soļus kriptovalūtas lietošanā,” saka Viktors Dubica, Cryptolab.lv vadītājs.
Konferencē aplūkotās tēmas
un lektori:

• Kriptovalūta un Blockchain
tehnoloģijas – Viktors Dubica,
Cryptolab.lv vadītājs, Bitcoin/
Blockchain Meetup.com grupas
organizators Rīgā, Latvijas Blockchain asociācijas valdes loceklis.
• Par kriptovalūtu regulējumu – Justīne Tomsone no BDO
juridiskā biroja.
• Par blockchain tehnoloģijas
pielietojamību dažādās nozarēs
– Anatolijs Ressins, Blockvis vadītājs un Latvijas Blockchain
asociācijas valdes loceklis, vadošais blockchain tehnoloģijas eksperts Latvijā.
• Par Latvijas Universitātes
biznesa inkubatora aktivitātēm
blockchain tehnoloģijas attīstībā,
Blockchain preAccelerator programmu – Mikus
Losāns Latvijas Universitātes biznesa inkubatora vadītājs.
• FinTech
attīstības
tendenču vērošana un
jaunu finanšu tehnoloģiju ietekmes uz maksāju-

mu jomu analīze – Deniss Fiļipovs, vada Latvijas Bankas
maksājumu sistēmu pārvaldes
maksājumu sistēmu politikas
daļu, kuras atbildībā ir maksājumu sistēmu un instrumentu pārraudzība Latvijā un Eiropā.
Konferenci organizē Talsu
novada Pieaugušo izglītības
centrs sadarbībā ar Talsu biznesa
inkubatoru. Plašāka informācija
www.talsi.lv.
Pieteikties e-pastā: inga.sokolova@talsi.lv, tālr. 26518464.
Inga Sokolova, Talsu novada
Pieaugušo izglītības centra
vadītāja

Ekspertīzes slēdziens par Talsu Galvenās
bibliotēkas būvprojektu
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 tā rezultātā būtiski uzlabota
būvprojekta kvalitāte, eksperti
norādījuši uz riskiem, kam
jāpievērš uzmanība.
Ēkas daļas pārbūvi Talsu Galvenās bibliotēkas vajadzībām Brīvības ielā 17a, Talsos veiks piegādātāju apvienība pilnsabiedrība „Talsu
statistiskais spriegums” un SIA
„Campaign”, kas veic būvprojekta
izstrādi pilnā apjomā.
Sākotnējā projekta grafikā no
izpildītāju puses ieviesta kļūda,
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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.
Projekta
Nr.
EKII 2/11 „Siltumnīcefekta gāzu

emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības
ielā 17a, Talsos” mērķis ir oglekļa
dioksīda emisiju samazināšana,
veicot esošu ēkas pārbūvi par
zema enerģijas patēriņa ēku. Pēc
projekta īstenošanas tiks nodrošināts CO2 izmešu samazinājums par 103 356 kg CO2
gadā.
Projekta kopējās apstiprinātās
izmaksas ir 2 746 273,43 EUR,
no kurām Emisijas kvotu izsoles
instrumenta finansējums
ir 1 439 369,55 EUR.
Baiba Lorence,
Attīstības plānošanas
nodaļas
projektu vadītāja

Mazo komersantu apmācības
inovāciju un digitālo
tehnoloģiju attīstībai
Eiropas Reģionālais attīstības fonds un Latvijas Informācijas un Komunikācijas
tehnoloģijas asociācija rīko
projektu „Mazo un mikro
komersantu
apmācības
inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā”.
Projekta mērķis ir nodrošināt
mācības un veicināt komersantu
izpratni par inovācijām un
paaugstināt mazo un mikro
uzņēmumu darbinieku un
pašnodarbināto
kvalifikāciju,
tādējādi sekmējot tehnoloģisko
inovāciju ieviešanu un darba
produktivitātes paaugstināšanu.
11. aprīlī Talsu tautas namā
10.00 piedāvājam iespēju uzzināt par projekta iespējām:
10.00–10.30 Informatīva prezentācija mazajiem un mikro

					

uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem; 10.30–12.00 „Uzņēmuma
digitālā identitāte”.
Nodrošinot uzņēmuma profesionālu reprezentāciju digitālajā vidē, ir jāņem vērā dažādi
aspekti, ko vajadzētu ievērot, lai
tieši jūsu uzņēmums būtu starp
atpazīstamākajiem. Uzņēmuma
digitālo identitāti veido gan tā
mājaslapa, gan sociālo tīklu profili, gan citi vizuālie elementi.
Seminārā SIA „Baltijas Datoru
akadēmija” pasniedzējs Maksims Kazakovs iepazīstinās ar šī
brīža aktualitātēm digitālajā vidē
un pastāstīs, kā veicināt savas
uzņēmējdarbības efektivitāti un
popularitāti.
Pasākumā ieeja bez maksas.
Tālr. 28303898, e-pasts: mmu@bda.lv

9

DER ZINĀT 										

Kinoteātrī „Auseklis”
5., 6., 7., 8. un 11., 12. aprīlī
18.00 un 20.10
,,KRIMINĀLĀS
EKSELENCES FONDS”
Komēdija, detektīvfilma, asa
sižeta filma
Līdz 16 gadiem neiesakām!
13., 15. un 18., 19. aprīlī
18.00 un 20.00
,,FANTASTISKĀ SIEVIETE”
Drāma
Čīle, Vācija, Spānija, ASV, režisora Sebastjana Lelio filma.
Reiz Marinu sauca Daniels, un
viņa bija vīrietis. Bet, lai kā
viņa nemainītos ārēji, sirdī
viņa vienalga ir sieviete.
Filma spāņu valodā ar subtitriem latviešu un krievu
valodā. Līdz 16 gadiem neiesakām!
20., 21., 22. un 25., 26. aprīlī
18.00 un 20.00
,,ES TIEVĒJU”
Komēdija
Anai patīk labi paēst, un viņa
mīl savu puisi – sportistu
Žeņu. Ēšanas dēļ viņi arī
izšķiras:
Žeņam
nemaz
nepatīk, kā izskatās Ana, kad
pieņēmusies svarā par 20 kilogramiem. Bet Ana nepadodas un uzstāda mērķi atbrīvoties no liekā svara, lai
atgūtu iemīļoto un kļūtu
laimīga. Bērniem līdz 12 gadiem neiesakām!
27., 28., 29. aprīlī un 2., 3.
maijā 18.00
,,PARADĪZE 89”
Ģimenes filma
Piedzīvojumu filma visu laiku
bērniem.
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Jaunas iespējas – mācības pieaugušajiem
Pieaugušo izglītības projektā „Nodarbināto
personu profesionālās kompetences pilnveide”
strādājošām un pašnodarbinātām personām
vecumā no 25 gadiem piedāvā apgūt neformālo
izglītību PIKC RVT Laidzes teritoriālā struktūrvienībā, kā arī mācību centrā „Buts”.
PIKC RVT Laidzes teritoriālā struktūrvienībā:
• Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā.
• Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un
noformēšanā.
Iepriekšēja izglītība nav nepieciešama. Mācību
ilgums divi mēneši (80 h). Līdzmaksājums 36 eiro.
• Būvdarbi (profesionālā tālākizglītības programmā). Iegūstamā profesija – apdares darbu
strādnieks. Iepriekšēja izglītība – pamatizglītība
vai daļēja pamatziglītība. Mācību ilgums 8 mēneši
(640 h). Līdzmaksājums – 91,49 eiro.
Plašāk: www.laidze.rvt.lv, tālr. 28664996.

• Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS
Excel. Mācību ilgums 40 h. Līdzmaksājums –18 eiro.
• Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un
noformēšanā. Mācību ilgums 40 h. Līdzmaksājums – 18 eiro.
• Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi. Mācību ilgums 16 h. Līdzmaksājums – 7,20
eiro.
Plašāk: www.buts.lv, tālr. 63291123, 27898047.
Kopējo mācību maksu 90% apmērā sedz ES
fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums.
Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas
personas statusu mācības ir bez maksas.

Mācību centrā „Buts” Talsos:
• Punktveida metināšana. Mācību ilgums 80 h.
Līdzmaksājums – 36 eiro.

Izstāžu norises aprīlī
Talsu novada muzejā
✳✳Līdz 11.04. Ulda Balgas foto
instalāciju izstāde „Skat – logi”
✳✳Līdz 11.03. Talsu novada
lietišķās mākslas izstāde „Bij’
manā pūriņā”
✳✳3.–29.04. Putnu dienas 2018.
Izstāde un izglītojoša programma „Tik atšķirīgie knābji”
✳✳No 15.04. Mākslas dienas
2018. Talsu mākslinieku darbu
izstāde
✳✳No 15.04. Signes Vanadziņas gleznu izstāde „Kurš gadalaiks?”
✳✳„Sibīrija bērnu likteņos”. Visiem deportācijās cietušajiem
bērniem un viņu ģimenēm veltīta izstāde
Talsu tautas namā un
Radošajā sētā
✳✳No 9.04. Edītes Ezeriņas personālizstāde „Fotogrāfija mani
iedvesmo”
✳✳No 9.04. Ingas Mertenas
gleznu izstāde „Ziedi”
✳✳Talsu fotokluba darbnīcas
foto izstāde „Melnbalts NR19”
✳✳Talsu fotokluba darbnīcas
foto izstāde „Vīzija par laiku”
✳✳Talsu fotokluba darbnīcas
foto izstāde „Pretmetu pāri”
Talsu Galvenajā bibliotēkā
✳✳Gundegai Blumbergai 70
✳✳1.–10.04. A. Pelēča literārajai
prēmijai nominētās grāmatas
✳✳1.–15.04. Tulkotājai Silvijai
Bricei 60
✳✳16.–30.04. Pavasaris dārzā
✳✳18.–30.04. Lai nāk pavasaris!
Pie Talsu administratīvā
centra
✳✳18.–30.04. Starpnovadu vides objektu un mākslas darbu
izstāde-konkurss „Visa Dieva
radībiņa saulītē līgojās”
Talsu bērnu bibliotēkā
✳✳Latvijas leģendas: rakstnieki
✳✳Personības Talsu ielu nosaukumos
Talsu Mākslas skolā
✳✳1.04.–20.05. Talsu Mākslas
skolas pedagogu darbu izstāde
Balgales bibliotēkā
✳✳Guntaram Godiņam 60
Laidzes bibliotēkā
✳✳Laidzes bibliotēkas pasākumi
fotogrāfijās „Te mēs – bibliotēkas ritmi”
✳✳Laidze literatūras avotos

✳✳Aicinājums skolēniem pieteikties un gatavoties daiļrunāšanas konkursam
✳✳Leonīdam Breikšam 110
✳✳A. Denčika fotogrāfiju izstāde „Žanis Alberts Eihvalds –
Nariņciema bilžu meistars”
✳✳Akcija „Vecākā grāmata Laidzes pagastā”
Laucienes bibliotēkā
✳✳Pļavmuižas saieta nama
Mākslas studijas „Otiņas” izstāde „Ziedi”
Lubes bibliotēkā
✳✳1.–15.04. Čehu rakstniekam
Jaroslavam Hašekam 135
✳✳16.–30.04.
Dzejniekam
Leonīdam Breikšam 110
✳✳A. Pelēča 2018. gada literārai
prēmijai izvirzītās grāmatas
Lubes kultūras nama
izstāžu zālē
✳✳Valtera Poļakova foto izstāde
„MĒS esam ŠEIT”
Lībagu bibliotēkā
✳✳Tuvojas veselīgais sulu laiks
✳✳Uzņemam vitamīnus no pirmajiem zaļumiem
Pastendes bibliotēkā
✳✳Talsu mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde „Papīra plastika”
Pastendes kultūras namā
✳✳Līdz 20.04. Brigitas Frances
jubilejas izstāde „Cauri gadiem
ejot”
✳✳24.04.–18.05. PII „Ķipars”
radošo darbu izstāde „Pavasara
saulītē”
Pļavmuižas saieta namā
✳✳Rokdarbu izstāde „Nariņciema raksti”
Sabiles bērnu bibliotēkā
✳✳„Bērnu ilustrācijas grāmatām” Sabiles mūzikas un mākslas skolas bērnu ilustrētie dzejoļi
Sabiles bibliotēkā
✳✳No 05.04. „Tases, tasītes”
Spāres bibliotēkā
✳✳Veltas Kociņas gleznu izstāde
„Ainavas un ziedi”
✳✳Gada dzīvnieks, putns, augs
✳✳Helmuts Feldmanis – dzejnieks un dziesminieks
Strazdes bibliotēkā
✳✳Strazdes audēju kluba radošo
darbu izstāde „Austie spilveni”
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Strazdes BLPC
✳✳„Jostas, kas Strazdi kopā tur”
✳✳Fotogrāfa Raita Strautmaņa
fotoizstāde „Talsi no putna lidojuma”
Stendes bibliotēkā
✳✳1.–15.04. Jāņa Lagzdiņa akvareļi „Pārdomas izstāžu zālē”
✳✳1.–12.04. Smejies vesels arī
Lieldienu laikā!
✳✳1.–12.04. Veselība un skaistums
✳✳13.–30.04. Putni iedzied pavasari
✳✳13.–30.04. Bibliotēku nedēļa
„Bibliotēkas vēstures lappuses”
Stendes bibliotēkas bērnu
nodaļā
✳✳„Gaidām pavasara atmošanos”
Tiņģeres pils izstāžu zālē
✳✳Gerdas Stūres gleznas „Grenlade. Kuģi”
Īves bibliotēkā
✳✳2.–16.04.
Dzejniekam
Leonīdam Breikšam 110
✳✳14.–28.04. Pie mums ciemos
rakstnieks Vilis Seleckis
✳✳16.–21.04. Aktierim Leonam
Krivānam 80
✳✳23.–30.04. Īves bibliotēka laiku lokos
Nogales bibliotēkā
✳✳2.–9.04. Dzejniekam Leonīdam Breikšam 110
✳✳10.–19.04. Aktierim Leonam
Krivānam 80
✳✳20.–28.04. Čehu rakstniekam
Jaroslavam Hašekam 135
Valdemārpils bibliotēkā
✳✳2.–15.04.
Starptautiskajai
bērnu grāmatu dienai veltīta izstāde „Mēs lasām, tu un es”
✳✳16.–30.04. Putni – to dažādība Latvijā un pasaulē
✳✳Aktierim Leonam Krivānam 80
Valdemārpils izstāžu zālē
✳✳Baibas Kalnas gleznas un
grafikas
Valdgales tautas namā
✳✳No 5.04. Valdemārpils mūzikas un mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde
Valdgales bibliotēka
✳✳4.–18.04.„Dejo diegs ar adatiņu” – Silvijas Paipalas krustdūrienā izšūto gleznu izstāde
Sagatavoja: Sanita Arciševska
2018. gada aprīlis
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Sporta norises aprīlī
Kad?

Cikos?

Pasākuma nosaukums
Norises vieta
TALSOS
Talsu kauss volejbolā 2018
Talsu sporta halle
Talsu kauss volejbolā veterāniem 2018 – Talsu Valsts ģimnāzijā un Laucienes sporta centrā
Talsu sporta nama kausa izcīņa galda tenisā
Talsu sporta nams
Talsu novada meistarsacīkstes 100 lauciņu dambretē
Talsu sporta nams
Basketbols LJČ U15, U19
Talsu sporta nams
Maxibasket Talsi – SC Group
Talsu sporta nams
Talsu novada dubultspēļu čempionāta novusā
Talsu sporta nams
2. posms
Volejbols LJČ U12 meitenēm
Talsu sporta halle
Basketbols LJČ U15, U16
Talsu sporta nams
Maxibasket Talsi – Rīga
Talsu sporta nams
Talsu novada kausa izcīņa un meistarsacīkstes
Talsu sporta nams
dambretes četrcīņā (3. un 4. posms)
Basketbols LJČ U15, U16
Talsu sporta nams
Talsu novada čempionāts novusā komandām
Talsu sporta nams
Draudzības sacensības galda tenisā Talsi – TuTalsu sporta nams
kums
Talsu kauss badmintonā
Talsu sporta halle
J. Dembovska piemiņas balvas galda tenisā 7. posms
Talsu sporta nams
Piedzīvojumu orientēšanās sacensības xRace
Talsi
LAUCIENES PAGASTĀ
Laucienes kausa 2017/2018 noslēguma posms
novusā
Laucienes sporta
Zolītes 13. posms „Laucienes kauss 2017/2018”
centrā
Zolītes 14. posms „Laucienes kauss 2017/2018”
SABILES SPORTA CENTRĀ
Sabiles kauss tenisā
Sabiles sporta centrs
Sabiles kausa spēka trīscīņā 4. noslēguma posms
ĢIBUĻU PAGASTĀ
Ģibuļu pagasta atklātā kausa izcīņa 2018 spēka
divcīņas atsevišķos vingrinājumos
Pastendes sporta
Ģibuļu pagasta kausa izcīņas 2018 zolītes spēlē
centrs „Akmeņkaļi
13. posms
Ģibuļu pagasta kausa izcīņas 2018 zolītes spēlē
14. noslēguma posms
Talka
STENDĒ
Stendes trīsbumbu turnīrs
Stendes sporta centrs
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
Zolītes spēle – pavasara turnīrs
Ķūļciema BLPC
LAIDZES PAGASTĀ

07.04.

10.00

07.04.

10.00

07.04.
07.04.
07.04.
07.04.

10.00
10.00
12.30
16.00

08.04.

10.00

08.04.
08.04.
08.04.

10.00
11.00
16.00

14.04.

10.00

15.04.
21.04.

11.00
10.00

21.04.

10.00

28.04.
28.04.
28.04.

9.00
10.00
11.00

01.04.

10.00

06.04.
13.04.

19.00
19.00

07.04.
21.04.

11.00
11.00

07.04.

11.00

08.04.

9.00

15.04.

9.00

21.04.

10.00

14.04.

11.00

20.04.

19.00

14.04.

19.00

Novusa turnīrs – 8. posms

Laidzes BLPC

21.04.
28.04.

19.00
19.00

Zolītes turnīrs – 8. posms
Galda tenisa turnīrs – 8. posms
PĻAVMUIŽAS SAIETA NAMĀ

Laidzes BLPC
Laidzes BLPC

06.04.

20.00

Pļavmuižas saieta
nams

„Pļavmuižas kausa 2018” novusā 5. posms

Sagatavoja: Kārlis Pētersons

Veselības veicināšanas
pasākumi
Deju nodarbības bērniem un jauniešiem
4., 11., 18., 25. aprīlī plkst.15.15 Talsu Valsts ģimnāzijā
9., 16., 23. aprīlī plkst. 14.30 Vandzenes pamatskolā

DZĪVESZIŅAS

Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2018. gada 26. februāra līdz 27. martam

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.
Reģistrēti 17 jaundzimušie: 5 zēni un 12 meitenes, kuriem doti vārdi:
Darels, Marta, Rūdolfs, Marks, Emīlija, Kendija Rafaela, Madara (2), Raja Kate,
Gabriela Lana, Keitija, Beāte, Ebigeila, Olivers, Adriana, Toms, Ilona
Laulību noslēguši: 12 pāri
Miruši (atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai):
Talsi
Ernests Jumejs
Arturs Brālis
Rita Lagzdiņa
Boriss Grīnblats
Fjodors Romaņenko
Jānis Ivanovs
Vilis Freimanis
Monika Stinkeviča
Ziedonis Imants Jaksis
Veronika Raksa
Guntis Štrauss
Līvija Riķīte
Nimfodora Mase
Ludviga Galvanovska
Ervīns Treimanis-Freimanis
Valdemārpils
Arnolds Elksnis
Stende
Ivars Jānis Vicinskis
Ilmārs Vārpiņš
Astra Alma Stūre

Kad? Cikos?

2.04.

11.00

2.04.

15.00

3.–
29.04.

10.00

4.04.

20.00

5.04.

11.00

6.04.

18.00

6.04.

19.00

9.04.

10.00–
15.00
15.00–
17.00

Deju nodarbības pieaugušajiem
5., 12., 19., 26. aprīlī plkst. 18.00 Valdemārpils
bibliotēkas zālē

10.04.
11.04.

10.00

Deju nodarbības senioriem
6., 13., 20., 27. aprīlī plkst. 14.00 Talsu tautas namā

15.04.

14.04.
17.04.
19.04.
19.04.
20.04.

Seminārs par onkoloģisko saslimšanu profilaksi
10. aprīlī plkst. 17.30 Laidzes BLPC

Valentīna Ūzulniece
Gunta Ansaberga
Valdgales pagasts
Ivans Sivickis
Edvīns Meiers
Zelma Lidija Grosbaha
Jānis Kalnmalis
Vandzenes pagasts
Anna Ausma Zemīte
Krišs Štūlbergs
Virbu pagasts
Māra Zihmane
Raisa Politiko
Dundagas novads
Modris Indriksons
Jadviga Krilova
Tukuma novads
Ārija Morozova
Rīga
Kazimirs Voitahs
Ilze Svitiņa
Ludmila Čakova

Kas?

Kur?

TALSOS

18.00
18.00

Vingrošana grūtniecēm
9., 16., 23. aprīlī plkst. 10.00 fizioterapeites S. Vilkastes
praksē Talsos, Lielajā ielā 35-2

Alita Strādniece
Abavas pagasts
Gaļina Aleksejeva
Maiga Niedra
Ārlavas pagasts
Ēriks Fīrmanis
Arvīds Sīpols
Vitolds Strazdiņš
Arnis Ciemiņš
Ģibuļu pagasts
Aleksandrs Furss
Aralda Minna Frīdenberga
Dzidra Pāvilsone
Aldonis Raimonds
Šternbergs
Romans Rabinovičs
Īves pagasts
Aivals Bolšteins
Laidzes pagasts
Jānis Venners
Regīna Marcinkeviča
Lībagu pagasts
Anita Kalnozola

Kultūras norises aprīlī

7.04.

Vingrošanas nodarbība – vispārējā fiziskā sagatavotība
5. aprīlī plkst. 18.00 Pūņu pamatskolā
6. aprīlī plkst. 18.30 Balgales sporta centrā

DER ZINĀT

Pasākums ģimenēm „Lieldienu Jampadracis”
Ieeja: bez maksas
Dārtas Tisenkopfas koncerts „Laiks arfai”. Ieeja: iepriekšpārdošanā 5 EUR, pasākuma dienā 7 EUR
Putnu dienām 2018 veltīta izglītojoša programma
„Tik atšķirīgie knābji”. Pieteikšanās: 26841236, 29102628
Agneses Rakovskas solo koncerts „Vienaldzības”
Ieeja: 8; 10; 12; 15 EUR
Kurzemes vispārējās izglītības iestāžu un interešu
izglītības iestāžu 5.-9.klašu, 5.-12.klašu koru
konkurss „Dziesmai būt!”
„Satiec savu meistaru!”. Latvisko danču vakars kopā ar
tautas mūzikas ansambli „Tal`s trimiš' ”. Ieeja: bez maksas
Vīru kora „Dziedonis” 70 gadu jubilejas koncerts
„Man aprīlī ir jābūt mājās…”. Ieeja: bez maksas
„Satiec savu meistaru!” – meistardarbnīcās būs iespēja izgatavot pastalas, ādas aksesuārus, cept sklandraušus, aust, adīt, spēlēt kokli. Ieeja: bez maksas
Brigitas Strodas meistardarbnīca „Kronis visiem”.
Ieeja: 7 EUR. Vietu skaits ierobežots. Biļetes nopērkamas iepriekš.
Edītes Ezeriņas personālizstādes „Fotogrāfija mani
iedvesmo” atklāšana. Ieeja: bez maksas
A. Pelēča literārās prēmijas pasniegšanas pasākums
Kurzemes un Zemgales mūzikas skolu audzēkņu pūšamo un sitamo instrumentu konkurss „Pūš pa deviņ’ ”
Kārļa Ferdinanda Amendas mūzikas svētki

Radošajā sētā,
Pilsētas laukumā
Talsu Mūzikas
skolas kamerzālē
Talsu novada
muzejā
Talsu tautas namā
Talsu Valsts
ģimnāzijā
Talsu tautas nama
Deju zālē
Talsu tautas namā

Radošajā sētā

Talsu tautas namā
Galvenajā bibliotēkā
Talsu tautas namā
Talsos

13.00 Mākslas dienas 2018
Talsu novada muzejā
Autorvakars „Ar fotoaparātu pa dzīvi”. Tikšanās ar
19.00
Radošajā sētā
fotogrāfu Edgaru Lāci
10.00 „Grāmatu starta” 4. nodarbība
Bērnu bibliotēkā
10.00 Liepājas leļļu teātra izrāde „Sarkangalvīte ”. Ieeja: 3 EUR Talsu tautas namā
Izrāžu apvienības „Pannas Teātris” izrāde „Opti19.00
Talsu tautas namā
mists”. Ieeja: 8; 10; 12 EUR

Turpinājums 12. lpp.
2018. gada aprīlis
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KULTŪRAS NOTIKUMI 									

Kultūras norises aprīlī

Turpinājums no 11. lpp.
21.04.

17.30

21.04.

18.00

23.04.

17.00

24.04.

19.00

27.04.

19.00

28.04.

16.00

Latvijas simtgadei veltīta senioru deju kolektīvu
Radošajā sētā
performance. Ieeja: bez maksas
Senioru deju kolektīvu sadancis „Talsi ziedonī”
Talsu tautas namā
Ieeja: bez maksas
Burziņš no 10.00 līdz 20.00. Tikšanās ar aktrisi Indru Briķi, ārstu Gunti Kalnieti, Talsu rallija organiGalvenajā bibliotēkā
zētāju Raimondu Strokšu un žurnālisti Līgu Blauu
(programmu skat. 9. lpp.)
Autorvakars „Ar fotoaparātu pa dzīvi”. Tikšanās ar
Radošajā sētā
fotogrāfu Uldi Dārznieku
„Rumbas Kvartets” koncertprogramma „VecmeistaTalsu tautas namā
ra dziedātās dziesmas”. Ieeja: 6; 8; 9 EUR
Kristīne Broka-Meļķe un Helmuts Feldmanis jaunā alTalsu novada
buma prezentācijas koncertā „Tava roka – mana sirds”
muzejā
SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ

1.04.
6.04.
6.04.
12.04.
12.04.
1.05.
1.05.

12.00 Lieldienu lustīgās lustes, vienkārši Jampadracis!
Sabiles pilskalnā
11.00 „Satiec savu meistaru Sabilē!”
Talsu Valsts ģimnāzijas vokāli instrumentālā an- Kultūras namā
16.00
sambļa „TVĢ” koncerts. Ieeja: bez maksas
12.40 „Eksperimentu diena”
Bērnu bibliotēkā
18.00 Filma „Paradīze 89”. Ieeja: 2 EUR
Kultūras namā
11.00 Tūrisma sezonas atklāšana
Sabiles pilsētā
12.00 Zantes Kurzemes cietokšņa muzeja ekspozīcija
Kultūras namā
LAUCIENES PAGASTĀ

1.04.
5.04.
7.04.
7.04.
13.04.
14.04.
20.04.
21.04.
27.04.

13.00 Pavadi Lieldienas aktīvi un radoši Laucienē!
Laucienes estrādē
Guntara Rača dzejoļu grāmatas „365” 2. daļas pre18.00
Laucienes k/n
zentācija. Ieeja: 3 EUR
Diānas Zandes vieslekcijas „Bērna uzvedība: kā to
11.00 izprast un uzlabot?” un „Apzinātība bērnu audzinā- Laucienes BLPC
šanā”. Dalības maksa 15 EUR. Pieteikšanās: 22483266
Latvijas folkloras kopu sadziedāšanās svētki „Ziņģes
13.00
Laucienes k/n
2018: Par dzimtenes sajūtu krūtīs”. Ieeja: bez maksas
Pļavmuižas saieta
18.00 Jauno vokālistu koncerts „Es TĀ dziedu”
namā
Mērsraga amatierteātra „Etīde” viesizrāde „Viss kai18.00 miņu dēļ” pēc V. Belševicas stāsta „Tās dullās PaulīLaucienes k/n
nes dēļ” motīviem. Ieeja: 1 EUR
Lietišķās mākslas kolektīva „Pīne” 20 gadu jubilejas
Pļavmuižas
18.00
pasākums
saieta namā
19.00 Filma „Paradīze 89”. Ieeja: 2 EUR
Laucienes k/n
Teātra vakars kopā ar Laidu amatierteātri
Pļavmuižas
20.00
M. Horna „Biznesa sievietes nedienas”
saieta namā
LAIDZES PAGASTĀ

27.04.
21.04.

Tikšanās ar novadpētnieku, grāmatas „Caur lai16.00
Laidzes bibliotēkā
kiem” autoru Visvaldi Tukmani
Laidzes sieviešu vokālā ansambļa „Puķuzirnis” 10
18.00
Laidzes BLPC
gadu jubilejas koncerts „Bez desmit desmit”
LĪBAGU PAGASTĀ

7.03.
7.04.
18.04.

Grāmatu draugu tikšanās „100 grāmatas Latvijas
9.00
Lībagu skolā
simtgadei’’
Bērnu un jauniešu kolektīvu koncerts „Pavasarīgai
14.00
Lībagu BLPC
noskaņai”. Ieeja: bez maksas
Sarunas ar zāļu sievu Initu par dārzu, stādiem un
13.00
Lībagu tautas namā
citām pavasarīgām lietām
LUBES PAGASTĀ

21.04.
24.04.
27.04.

Valdemārpils, Lubes un Tiņģeres kultūras nama amatiermākslas koncerts „Ar pavasari sirdī”. Ieeja: 1 EUR
„Mākslas nedēļa”. Sarunas par mākslu, gleznošanas
17.00
nodarbība
Virbu amatierteātra viesizrāde joku luga B. Jukņēvi19.00
ča „Pavasara neprāts”. Ieeja: 1 EUR
19.00

Lubes kultūras
namā
Lubes kultūras
namā
Lubes kultūras
namā

BALGALES PAGASTĀ
02.04.
05.04.
07.04.

26.04.

Balgales SBLPC

Sarīkojums ģimenei „Lieldienu prieka grozs” kopā ar Pepiju – pagalmā
vai Pastendes kultūras namā
„Satiec savu meistaru!”. Talsu tautas tērpa krekla
Pastendes k/n
piegriešana un prievīšu aušana uz kociņiem
„Satiec savu meistaru!”. Ūdenskliņģeri, Talsu novada tautas tērps, krekla sašūšana, etnogrāfiskā raksta
Spāres muižā
simboli, krāsas un senbaltu gadalaiku kalendāra pielietojums rokdarbos
LMK „Nāmetiņš” rokdarbu izstādes atklāšana
Spāres muižā
Tikšanās ar dārzu un ainavu projektētāju Ilzi Indrik- Ģibuļu pagasta
soni „Mans skaistais dārzs”
BLPJAC
Starpnovadu bērnu un jauniešu tautas deju kolektīPastendes
vu skate „Latvju bērni danci veda”
kultūras namā
Pavasara balle senioriem. Pieteikšanās: 29126511

12.00

6.,
7.04.

10.00

7.04.

10.00

7.04.

10.00

11.04.

18.00

13.04.

11.00

14.04.

13.00

14.04.

18.00 Līnijdejotāju festivāls „Aprīļa pilieni”

16.04.

14.00 Alveja un alvejas labās īpašības
Pastendes bibliotēkā
Diānas Dzelzkalējas radošā darbnīca „Pērlīšu auska- Ģibuļu pagasta
17.30
ru izšūšana”. Ieeja: 8 EUR
BLPJAC
13.00 Dārzkopju tikšanās ar Daci Zembahu
Spāres bibliotēkā

17.04.
24.04.
25.04.
27.04.
28.04.
29.04.

Spāres muižā

11.50 Viktorīna „Tiekamies bibliotēku nedēļā”
Pastendes bibliotēkā
Radošā darbošanās „Mainās bibliotēka – mainās sa10.00
Pastendes bibliotēkā
biedrība”
19.00 Jubilejas koncerts „Spriganim 35”
Pastendes k/n
Komponista, dzejnieka Helmuta Feldmaņa autor17.00
Spāres muižā
koncerts „Pāri debesu lokam”. Ieeja: 2 EUR
STENDĒ

5.04.

18.00 Cirks klaunu šovs „Oki – doki”. Ieeja: 1,50 EUR

12.04.

12.30 Bibliotēkas pēcpusdiena „Pavasaris klāt!”

13.04.

19.00 Filma „Paradīze 89”. Ieeja: 2 EUR
Pieaugušo popiela un Latvijas Radio 2 diskoballe ar
21.00
DJ Aivi. Ieeja: 3 EUR. Pieteikšanās 26380121

28.04.

1.04.

11.00 Lieldienu pasākums „Tiekamies Zaķu parkā!”

6.,
7.04.

10.00 „Satiec savu meistaru!”. Meistardarbnīcas „Jostas”

21.04.

19.00

Strazdes amatierteātra pirmizrāde Danskovīte
(A. Ločmele) „Sievasmātes senču laiki”. Ieeja: 2 EUR

23.04.

14.00 Meistarklase gleznošanā ar mākslinieci Ilzi Šelkovu

11.04.

19.00 Filma „Paradīze 89”. Ieeja: 2 EUR

19.04.

12.30 Liepājas leļļu teātra izrāde „Sarkangalvīte”. Ieeja: 3 EUR
15.00 Kuldīgas amatierteātra izrāde A. Čehovs „Bildinājums” un „Lācis”. Ieeja: 1 EUR

22.04.

1.04.
2.04.
6.04.
7.04.
18.04.

20.00 Balle kopā Artūru Bāni. Ieeja: 3 EUR
Balgales amatierteātra izrāde „Hronika” aizgājušo
17.00
laiku fragments vienā cēlienā
9.30 Cirks klaunu šovs „Oki – doki”
Senioru pavasara balle kopā ar grupu
13.00
„Divas promiles”
Fotoizstādes „Manamarīna” atklāšana un tikšanās ar
18.00
fotomeistaru Juri Zandersonu
19.00 Pastendes amatierteātra izrāde „Pusdūša” P. Putniņš

6.04.
25.04.

19.00 Filma „Paradīze 89”. Ieeja: 2 EUR
Mākslas nedēļa. Sarunas par mākslu, gleznošanas
17.00
nodarbība

Strazdes BLPC

Valdgales tautas
namā

Vandzenes
tautas namā

Valdemārpils
izstāžu zālē

VIRBU PAGASTĀ
Laukumā pie Virbu
kultūras nama

2.04.

12.00 Lustīgās Lieldienas

28.04.

19.00 Popiela „Latviešu zelta dziesmas”. Ieeja: 1 EUR

Ķūļciema BLPC

5.04.

13.00 Cirks klaunu šovs „Oki – doki”. Ieeja: 1,50 EUR
Virbu amatierteātra pirmizrāde Baiba Jukņeviča
19.00
„Pavasara neprāts”. Ieeja: 1 EUR
19.00 Filma „Paradīze 89”. Ieeja: 2 EUR
Popiela. Pieteikšanās līdz 15.04. e-pastā: ruta.cuba19.00
re@talsi.lv vai pa tālr. 27801760
Radošā darbnīca „Manekenu izgatavošana”
17.30 Pieteikšanās: 29199130
Pastendes amatierteātra „Te rada!” izrāde Pauls Put19.00
niņš „Pusdūša”. Ieeja: 1 EUR

ĪVES PAGASTĀ

13.04.

12.00 „Satiec savu meistaru!” – tamborēšana rūtiņās

Tiņģeres pilī

18.04.

19.00 Filma „Paradīze 89”. Ieeja: 2 EUR
20.00 Amatierteātra „Īve” 30 sezonas pirmizrāde G. Drezova „Kāzas Bazūnēs”. Pēc izrādes „Jautro atmiņu
stunda”. Ieeja: 1 EUR
22.00 Balle. Ieeja: 3 EUR

Tiņģeres pilī

21.04.

Tiņģeres pilī

26.04.
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„Aptiekā”

VALDEMĀRPILĪ UN ĀRLAVAS PAGASTĀ

Ķūļciema BLPC

17.00 Tikšanās ar rakstnieku, publicistu Vili Selecki

Strazdes muižas
parkā un BLPC

VANDZENES PAGASTĀ

18.00 Filma visai ģimenei „Paradīze 89”. Ieeja: 2 EUR

19.04.

Tautas namā

VALDGALES PAGASTĀ

27.04.

14.04.

Tautas namā
Bibliotēkas bērnu
nodaļā
Tautas namā

STRAZDES PAGASTĀ

ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ

6.,
7.04.
9.04.

Tiņģeres pilī

2.04.

Balgales BLPC
Balgales SBLPC

Mākslas nedēļa
Sarunas par mākslu, gleznošanas nodarbība
ĢIBUĻU PAGASTĀ

21.04.

12.00 Lieldienu lustes kopā ar Intu Boteri
Izklaidējoša cirka programma un klaunu šovs „Oki
10.00
– doki”. Ieeja: 1,50 EUR
Talsu koru apriņķa sieviešu koru VIII saiets – kon17.30
certs „Uzplaukt dziesmu pavasarī”

17.00

Tiņģeres saieta
namā

28.04.

								

Virbu kultūras
namā

Sagatavoja: Sanita Arciševska
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