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„Dari Talsu novadam” – atspēriena punkts jaunām biznesa idejām

Talsu novada pašvaldība jau otro reizi izsludina biznesa ideju konkursu „Dari Talsu novadam”. Pretendēt uz pašvaldības finansiālu atbalstu var gan esošie novada uzņēmēji, gan
tādi, kuri vēl tikai plāno īstenot biznesa idejas.
Lai veicinātu uzņēmējdarbību un ieguldītu ilgtspējīgā novada attīstībā, šogad pašvaldība konkursam piešķīrusi 15 000 eiro. Pieteikties var
līdz šā gada 28. jūnijam.
„Dari Talsu novadam” ir iespēja konkursa kārtībā no pašvaldības saņemt „starta kapitālu” uzņēmuma dibināšanai vai attīstībai. Konkursa
mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību Talsu novadā,
atbalstot esošos komersantus un veicinot jaunu
uzņēmumu veidošanos. Pērn izsludinātajā konkursā atbalstīti divi komersanti – Katrīna Kļimovska ar ieceri attīstīt uzņēmējdarbību Talsu
vecpilsētā, izveidojot pirts un atpūtas telpu nomu,
un SIA „Eleomar”, ļaujot novadā atzītajai kāzu
kleitu meistarei Ingai Ezergalei pilnveidot uzņēmējdarbību un veiksmīgi piedalīties prestižajā izstādē „Baltic Wedding expo 2018”.
K. Kļimovska novērtē konkursa „Dari Talsu
novadam” sniegto atbalstu, kas bijis īpaši būtisks,
atgriežoties uz dzīvi Talsos. „Ir jauki, ka iespējams
saņemt atbalstu savu ideju īstenošanai. Man tā ir
iespēja noticēt sev un uzsākt pašai savu uzņēmējdarbību. Visām lielām lietām ir mazs sākums. Nepalaid garām iespēju – pamēģini arī tu!” piedalīties iedrošina jaunā uzņēmēja.

Arī šogad finansējumu var piesaistīt virknei
aktivitāšu:
• iekārtu, materiālu un instrumentu iegādei;
• informācijas un telekomunikāciju tehnoloģiju
risinājumu iegādei un izstrādei;
• ceļa, elektrības, kanalizācijas, komunikāciju
un citu pieslēgumu izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;
• informatīvo materiālu iespiešanai un izplatīšanai;
• mārketinga pasākumu īstenošanai;
• uzņēmuma produkcijas izstrādei;
• specifiskām darbaspēka apmācībām;
• pirmreizējām izmaksām, kas saistītas ar telpu
iekārtošanu un inventāra iegādi;
• ražošanas ēku būvniecībai, ieskaitot tehniskās
dokumentācijas sagatavošanu.
Pašvaldības atbalsta apjoms viena pretendenta
idejai ir 50% no minētajām attiecināmajām izmaksām, atbalsta summai nepārsniedzot 2500
eiro. Kopumā šā gada budžetā pašvaldība paredzējusi 15 000 eiro lielu finansējumu konkursā
pieteikto ideju atbalstam.
Piedalīties konkursā var gan esošie komersanti,
kas nodarbina ne vairāk kā 10 cilvēkus, gan arī
fiziskas personas, kas iegūto finansējumu ieguldīs
uzņēmējdarbības uzsākšanā.

Lai saņemtu atbalstu, pretendentam jāizpilda
vismaz viens no nosacījumiem:
• jārada vismaz viena jauna pilna laika darbavieta vai jāsaglabā esoša darbavieta;
• jāattīsta saimnieciskā darbība;
• jāveido jauns produkts vai pakalpojums;
• iepriekš jābūt piesaistītam papildu finansējumam (ES finansējums, kredīta līdzekļi, citas
piesaistītās investīcijas) vai tas jāizdara sešu
mēnešu laikā no konkursa pieteikuma iesniegšanas brīža;
• jānodarbojas vai plāno uzsākt produkcijas vai
pakalpojumu eksportu;
• ievieš jaunas tehnoloģijas.
Kā pieteikties?
Lai pieteiktu biznesa ideju, jāaizpilda konkursa
pieteikuma veidlapa, kā arī jāsagatavo pārējā konkursa nolikumā prasītā informācija. Pieteikuma
veidlapa un konkursa nolikums pieejams www.
talsi.lv sadaļā Pašvaldība/ Pieejams līdzfinansējums. Informāciju var saņemt arī klātienē, vēršoties pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā
vai sazinoties ar projektu vadītāju Jāni Znotiņu
(Talsi, Kareivju iela 7, 1. korpuss, 203. kabinets, epasts: janis.znotins@talsi.lv; tālr. 63237578). Pieteikumi jāiesniedz līdz 28. jūnijam Talsu novada
pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, kā arī jānosūta elektroniski e-pastā:
daritalsiem@talsi.lv.
Anna Ķīviča
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Abavas pagasta ģerbonis
– atzinīgi novērtēts
Kultūras ministrija reģistrējusi Abavas pagasta ģerboni –
purpura laukā sudraba vīngliemezis zelta čaulā pa kreisi,
labējā augšējā stūrī sudraba
vīnkoka lapa lejupvērsta labās
spāres virzienā.
Abavas pagasta ģerboni izstrādājis heraldiskais mākslinieks Edgars Sims sadarbībā
ar Sabiles pilsētas un Abavas pagasta iedzīvotājiem, pārvaldes
vadītāju Zigmundu Brunavu un
Talsu novada Kultūras, sporta
un tūrisma centra mākslinieci
Inesi Bērziņu.
Ne tikai Valsts heraldikas
komisija, bet arī starptautiski
heraldikas mākslinieki no Krievijas un Francijas ir atzinīgi
novērtējuši Abavas pagasta ģerboni, kurā iekļauts reti izmantots simbols – gliemezis.
Talsu novadā šobrīd ir 12 apstiprināti ģerboņi un 6 pagastu
ģerboņiem skices patlaban tiek
izstrādātas. Šobrīd Heraldikas
komisija
ir
apstiprinājusi
Strazdes un Virbu pagasta ģerboņu skices, un tās iesniegtas

Kultūras ministrijā.
Katru ģerboni izskata Valsts
heraldikas komisija, kurai kopā
ar skici ir jāiesniedz pamatojums
konkrētā simbola izvēlei. Valsts
heraldikas komisija veido un uztur informatīvo materiālu bāzi
par ģerboņiem un ģerboņu veidošanas pamatprincipiem un
nodrošina šo materiālu pieejamību sabiedrībai, izvērtē jaunu ģerboņu izveides heraldiskos
un mākslinieciskos risinājumus,
apzina un veido ģerboņu sistēmu
un veic izpēti. Tikai pēc pozitīva
atzinuma saņemšanas var sākties darbs pie ģerboņa izstrādes.
Dana Vecmane

Padarīs efektīvāku
siltuma ražošanu Talsos
SIA „Talsu Bio-Enerģija”, ar ko
pašvaldībai noslēgts nomas un
deleģējuma līgums par siltumenerģijas ražošanu, 2019. gadā
īstenos vērienīgu projektu – tiks
iegādāti jauni apkures katli un iekārtas dūmgāzu attīrīšanai, kā arī
veikti kosmētiski katlumājas uzlabojumi. Rezultātā siltumenerģijas ražošana Talsos kļūs ne vien
videi draudzīgāka, bet arī finansiāli efektīvāka. Ja citi apstākļi paliek nemainīgi, lēšams, ka
2019./2020. gada sezonā apkures
tarifs varētu būt par 15% zemāks.
Talsu novada domes sēdē 12.
aprīlī ar deputātu lēmumu tika
pagarināts līgums ar SIA „Talsu
Bio-Enerģija” līdz 2027. gada 1.
jūlijam, kas ļauj uzņēmumam
saņemt finansējumu 2,4 miljonus eiro vērtā projekta īstenošanai. Ieceres realizācijai piesaistīti
Eiropas Savienības fondu līdzekļi, un uzņēmums jau noslēdzis
līgumu ar Centrālo finanšu un
līgumu aģentūru (CFLA). Līdz
septembrim jāsakārto atlikusī
dokumentācija, lai nākamā gada
pavasarī, noslēdzoties apkures
sezonai, varētu uzsākt darbus.
Šobrīd nomainīti jau 99% SIA
„Talsu Bio-Enerģija” pārziņā
esošo siltumtīklu, un šogad paredzēta atlikušo nomaiņa. Savukārt projekta ietvaros tiks iegādāti divi jauni galvenie apkures
katli, iekļaujot jaunas kurināmā

padeves un dūmgāzu aizvadīšanas iekārtas. Tiks uzstādīts filtrs
dūmgāzu attīrīšanai, kā arī veikta kurināmā noliktavas hermetizācija, lai samazinātu putekļu
daudzumu Talsu pilsētā. Katlumājā A. Pumpura ielā 12 tiks
veikts kosmētiskais remonts un
izveidota piebūve, lai mazinātu
trokšņa līmeni.
Darbi tiks īstenoti 2019. gada
pavasara un vasaras sezonā. Siltā
ūdens padeve iedzīvotājiem šajā
laikā netiks pārtraukta. Darbus
plānots pabeigt 2019. gada 4. ceturksnī, lai jau 2019./2020. gada
apkures sezonu uzsāktu ar ieviestajiem uzlabojumiem. Pēc
projekta ieviešanas Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijai būs jāpārskata esošais apkures tarifs (57,09 eiro/MWh). Tā
kā jaunajām iekārtām jānodrošina par 5-7% augstāka efektivitāte, pie esošajiem apstākļiem apkures tarifam būtu jāsamazinās
par aptuveni 15% (līdz 50 eiro/
MWh). Vienlaikus jāņem vērā
šķeldas cenas kāpums tirgū, kā
arī energoefektivitātes pasākumu ieviešana, kas samazina siltumenerģijas patēriņu, palielinot
ražošanas
izmaksas.
Apzinoties šos apstākļus, ražošanas efektivitātes uzlabošana ir
īpaši būtiska, lai sasniegtu iedzīvotājiem draudzīgāko rezultātu.
Anna Ķīviča
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Noslēdzies audits
SIA „Talsu namsaimnieks”
Talsu novada pašvaldība ir
saņēmusi SIA „Talsu namsaimnieks” audita slēdzienu
par uzņēmuma saimniecisko
darbību. Neatkarīgs audits
veikts par 2014.–2017. gadu,
kā laikā uzņēmums piedzīvojis
reputācijas krīzi un tai sekojošu vadības maiņu. Eksperti norādījuši uz daudzām nepilnībām un iespējamiem riskiem,
kā arī snieguši ieteikumus uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Īpaši uzsvērta nepieciešamība
uzlabot
finanšu
pārvaldību. Uzņēmuma vadība sadarbībā ar pašvaldības
auditori izvērtēs sniegtās rekomendācijas un izstrādās to ieviešanas plānu.
2015. un 2016. gadā SIA „Talsu namsaimnieks” tika veikta
Valsts kontroles revīzija. Pēc revīzijas ziņojuma saņemšanas
tika veikts iekšējais audits par
atsevišķiem uzņēmuma darbības aspektiem laika posmā no
2015. gada 1. janvāra līdz
2016. gada 30. septembrim. Tā
kā visās iepriekšējās pārbaudēs
vērtēta tikai daļa no uzņēmuma
saimnieciskās darbības, pērn
pašvaldība kā sabiedrības kapitāldaļu turētāja pieņēma lēmumu veikt neatkarīgu auditu. Lai
gūtu pilnvērtīgu situācijas izvērtējumu, audits veikts gan par
laiku pirms, gan pēc vadības
maiņas. Ekspertu konstatētais
liecina, ka iepriekšējā uzņēmuma vadība līdz 2017. gada sākumam nav strādājusi pietiekami
saimnieciski un efektīvi, tostarp
norādīts uz vairākiem apšaubāma rakstura darījumiem.
SIA „Talsu namsaimnieks” ir
vairāki darbības virzieni: dzīvojamo un nedzīvojamo māju apsaimniekošana, remonta un

celtniecības pakalpojumu sniegšana, teritoriju uzkopšana, siltuma ražošana un apbedīšanas
pakalpojumu sniegšana. Kā secināts audita atzinumā, uzņēmuma līdzšinējā grāmatvedības
sistēma nav nodrošinājusi pārskatāmu uzskaiti par katru no
minētajiem virzieniem, lai varētu izdarīt objektīvus spriedumus par katra darbības veida finanšu rezultātiem. Pēc ekspertu
veiktajiem aprēķiniem par
2014.–2016. gadu konstatēti
zaudējumi visos darbības virzienos. Auditori arī secinājuši, ka
kapitālsabiedrībā vēsturiski izveidojusies vāja finanšu pārvaldība un kontrole, kā izmainīšana prasa nopietnu darbu un
augsti kvalificētus cilvēkresursus. 2017. gadā pēc uzņēmuma
vadības maiņas novērots būtisks
izmaksu samazinājums.
Pašvaldībai nepieciešama lielāka caurskatāmība par tās līdzekļu izmantošanu. To palīdzēs
uzlabot
„Horizon”
grāmatvedības uzskaites sistēma, pie kā ieviešanas uzņēmums jau strādā. Audita slēdziens
apstiprina,
ka
programmas ieviešana ir solis
pareizā virzienā un tā jāīsteno
līdz galam. Tāpat jāpārskata citi
saimnieciskās darbības procesi,
lai palielinātu automatizācijas
pakāpi un samazinātu izdevumus. Uzņēmumā nepieciešama
arī grāmatvedības uzskaites politikas maiņa.
Eksperti snieguši virkni rekomendāciju kapitālsabiedrības
darba uzlabošanai. Lai stabilizētu finanšu rezultātus, ieteikts izvērtēt darbības stratēģiju un, iespējams, atteikties no nerentablu
pakalpojumu sniegšanas. Dzīvojamo māju apsaimniekošana

un siltuma ražošana ir pašvaldībai stratēģiski svarīgi darbības
virzieni, jo tieši ietekmē iedzīvotāju labklājību. Auditori uzskata, ka privātā sektora iesaiste
varētu radīt būtisku tarifu pieaugumu. Viņi iesaka vienkāršot
uzņēmuma darbības modeli un
koncentrēties uz siltuma ražošanu un dzīvojamo māju apkalpošanu: jāuzlabo māju uzkrājumu pārvaldība, jāsakārto ar
māju iedzīvotājiem noslēgtie līgumi un jāizvērtē cenu politika.
Savukārt mazsvarīgo darbības
virzienu īstenošana būtu pārskatāma un, iespējams, deleģējama privātiem uzņēmumiem.
SIA „Talsu namsaimnieks”, saņemot nomas ieņēmumus no
pašvaldībai piederošiem īpašumiem kā samaksu par deleģētiem darbiem, gūst papildu ienākumus. Pareizi lietots, šis atbalsta
instruments varētu veicināt finanšu stabilitāti. Līdztekus nepieciešama stingrāka uzņēmuma
darbības kontrole, ko pašvaldība
apņēmusies nodrošināt.
Šobrīd SIA „Talsu namsaimnieks” valdei jāsagatavo audita
ieteikumu ieviešanas plāns, nosakot veicamās darbības un izpildes termiņus, kā arī jāvienojas par atskaitīšanās kārtību un
jāinformē par sasniegtajiem rezultātiem. Pašvaldība kā SIA
„Talsu namsaimnieks” kapitāldaļu turētājs, kā arī kapitāldaļu
turētāja pārstāvis izvērtēs savas
prasības attiecībā uz kapitālsabiedrības darbības stratēģiju,
mērķiem un sasniedzamajiem
finanšu rezultātiem.
Anna Ķīviča

Piešķirts līdzfinansējums piecām
vēsturiskām ēkām Talsos un Valdemārpilī
Pagājušā gada nogalē Talsu
novada pašvaldība izsludināja
atklātu projektu konkursu
līdzfinansējuma saņemšanai
valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai
un konservācijai. Atbalstīti
pieci projekti par kopējo summu 14 048,00 eiro.
Izvērtējot saņemtos pieteikumus, lemts par atbalsta piešķiršanu četriem namiem Talsos un vienam Valdemārpilī.
Ēkai Talsos, Laidzes ielā 11, at-
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balstītā projekta ietvaros tiks
izstrādāta tehniskās izpētes dokumentācija, lai nākotnē to varētu restaurēt vēsturiskajā izskatā. Īpašumam Talsos, Lielajā
ielā 29, tiks izstrādāta tehniskā
dokumentācija ēkas atjaunošanai. Talsos, Lielajā ielā 33, tiks
veikta daļēja ēkas jumta seguma nomaiņa. Namam Talsos,
Lielajā ielā 14, tiks atjaunota
fasāde, bet ēkai Valdemārpilī,
Lielajā ielā 26, ar pašvaldības
piešķirto atbalstu tiks nomainīts jumta segums.

Konkursa mērķis ir nodrošināt Talsu, Sabiles un Valdemārpils pilsētas vēsturisko centru
apbūves autentiskuma saglabāšanu, veicinot arhitektoniski
kvalitatīvas vides saglabāšanu
un atjaunošanu sabiedrības interesēs. Līdzfinansētie projekti
jāīsteno šī gada laikā. Pašvaldība arī turpmāk plāno piešķirt
atbalstu vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai.
Anna Ķīviča

Jautājiet – mēs atbildēsim!
Izmantojiet iespēju un saņemiet atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem, kas saistīti
ar pašvaldības darbu! Sūtiet jautājumus:
- elektroniski: info@talsi.lv
- pa pastu: Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201, ar norādi „Talsu Novada Ziņas”.
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Talsos taps Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas vieta „Ceļš uz mājām”
Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, Talsos, Brīvības ielā 29, paredzēts izveidot
piemiņas vietu, lai godinātu ar Talsiem
un apkārtni saistītos Lāčplēša Kara ordeņa par varonību saņēmējus. Stēlas ar
iegravētiem „Lāčplēšu” vārdiem jau uzstādītas vairākās Latvijas pilsētās. Tā kā
Talsos iecerēts veidot plašāku piemiņas
vietas labiekārtojumu, pašvaldība izsludināja metu konkursu. Gan žūrijas vērtējumā, gan iedzīvotāju balsojumā par
labāko no trim piedāvājumiem atzīta
kompozīcija „Ceļš uz mājām”, ko paredzēts ierīkot līdz šā gada 11. novembrim.
Ordeņa kavalieru vārdi parasti tiek
iegravēti uz standartizētām stēlām, ko arī
Talsi saņems kā dāvinājumu no Aizsardzības ministrijas. Uz stēlas paredzēts Lāčplēša Kara ordeņa ciļņa attēlojums, pamatteksta „PAR LATVIJU 1918–1920” gravējums
uz stēlas priekšējās daļas un teksts „LATVIJAS BRĪVĪBAS CĪŅU VAROŅIEM
LATVIJAS SIMTGADĒ” uz aizmugurējās
daļas. Vēlamies iet soli tālāk un būt vieni
no pirmajiem, kas piemiņas vietu integrē
plašākā pilsētvides labiekārtojumā, lai tēlniecības objektam būtu daudzpusīga nozīme – izglītojoša, vides arhitektonisko kvalitāti uzlabojoša, mūsdienīga.

Lai izvērtētu metu konkursā saņemtos
piedāvājumus, tika izveidota žūrija: Talsu
novada domes priekšsēdētāja vietniece attīstības, kultūras un sporta jautājumos Ilze
Indriksone, Talsu novada domes priekšsēdētāja padomniece Jana Jākobsone, Talsu
novada būvvaldes vadītāja vietnieks Aivars
Lācis, Talsu novada būvvaldes arhitekte
Nellija Dziedātāja-Osallivana, Talsu novada muzeja galvenā speciāliste vēstures jautājumos Inese Vempere, „Daugavas Vanagu Latvijā” Talsu nodaļas priekšnieks Juris
Reneslācis un tēlniece, talseniece Arta
Dumpe. Žūrijas vairākums visatzinīgāk
novērtēja kompozīciju „Ceļš uz mājām”.
Papildus žūrijas viedoklim par sev tīkamāko metu elektroniski varēja nobalsot ikviens interesents. Tika saņemtas 439 atbildes, no kurām 290 jeb 66,3% atdotas par
žūrijas izraudzīto – metu „Ceļš uz mājām”.
Kompozīciju izstrādājusi arhitekte Linda Zaļā, piedaloties arhitektam Austrim
Mailītim („Zala Landscape Architects”).
Piemiņas objekta kompozīciju veido simbolisku elementu kopums – galvenā granīta stēla un no esošā reljefā integrētā celiņa
„izaugoša” atbalsta siena ar piemiņas plāksni un varoņu vārdiem. Piemiņas memoriālam paredzēts daudzveidīgs apgaismo-

Piemiņas vietas „Ceļš uz mājām” vizualizācija
jums gan ikdienā, gan svētkos.
Autori par ieceres būtību raksta: „Ceļš
un gaisma. Loks ir noslēgts un atvērts
vienlaikus. Noslēgts, radot drošību un
māju izjūtu, atvērts – skatam nākotnē ar
siltumu un gaismu. Ceļš, kas dod iespēju
atcerēties, sajust un pārdomāt, vairojot
cieņu, pateicību un mīļumu, nevis skumjas. Ceļš, kurš izvijas cauri ābeļdārzam –
„mājām” – un ieslēdz tās savā lokā, piemiņas laukumu veidojot ap vienu centrālo
ābeli – simbolu kādam, kurš mājās gaida

Izsludinās jaunu konkursu par Talsu
Galvenās bibliotēkas būvniecību
2017. gada maijā Talsu novada pašvaldība noslēdza
līgumu ar piegādātāju apvienību „Pilnsabiedrība „Talsu statiskais spriegums” un SIA „Campaign”” par Talsu
Galvenās bibliotēkas projektēšanu un būvniecību. Ņemot vērā līdzšinējās sadarbības problēmas ar apvienības dalībnieku SIA „Campaign” un uzņēmuma ilgstošo
nevēlēšanos vienoties par saprātīgu, ekspertu secinājumiem atbilstošu risinājumu, domes vadība ir pieņēmusi lēmumu lauzt līgumu ar piegādātāju apvienību. Jau
sastādīts laika grafiks tālākajām darbībām, lai projektu
īstenotu noteiktajā termiņā – līdz 2019. gada septembra beigām.
2017. gada 10. maijā noslēgtais līgums ietver ēkas daļas pārbūvi, projektēšanu, autoruzraudzību, mēbeļu izgatavošanu un uzstādīšanu. Piegādātāju apvienības dalībnieks SIA „Campaign” pašvaldībā iesniedza
būvprojektu, taču, kā esam informējuši iepriekš, veicot
likumā noteikto ekspertīzi, būvprojektā tika konstatētas
būtiskas nepilnības un riski. Ņemot vērā SIA „CMB” ekspertu ieteikumus, projekta tehniskā kvalitāte tika uzlabota, taču vairākus problēmjautājumus saistībā ar SIA
„Campaign” aizvien nav izdevies atrisināt. Apzinoties
jaunas bibliotēkas nepieciešamību un projekta īstenošanas termiņu, pašvaldība projektētāju darbu pieņēmusi,
taču ar iebildumiem. Būvprojekts atrodas pašvaldības
īpašumā un, veicot izmaiņas, ir izmantojams tālākai
projekta virzībai.
Papildus likumā noteiktajam pašvaldība piesaistīja
neatkarīgu sertificētu būvspeciālistu, Latvijas Būvinženieru savienības valdes locekli Guntaru Liepiņu, lai izvērtētu būvprojekta tehniski ekonomiskos risinājumus
un gūtu pārliecību par būvniecības izmaksu pamatotību
un izvēlēto risinājumu efektivitāti. Secināts, ka noslēgtā
būvniecības līguma finanšu piedāvājumā iekļautās cenas
ir nepamatoti augstas un neatbilst esošajai tirgus situācijai. Šobrīd izvērtējumā norādīts, ka projektu varētu īstenot ievērojami lētāk, neatstājot ietekmi uz rezultāta kvalitāti. Piemēram, būvdarbu veikšanai ieplānots
nesamērīgi augsts darba patēriņš jeb darba stundu
skaits, arī darba stundu samaksas likmes krietni pārsniedz vidējos rādītājus valstī. Līdztekus jautājumiem,
kas skar izmaksas, būvspeciālists norādījis, ka projekts
nav tehniski pienācīgi sagatavots, piemēram, darbu organizācijas sadaļā nav risināts jautājums par iekštelpu
pasargāšanu no lietus jumta seguma pārbūves laikā.
Speciālists ir apliecinājis, ka atklātos riskus var novērst
un izmaksas optimizēt būvniecības procesā. Lai būvdarbu
laikā veiktu izmaiņas projektā, tās jāsaskaņo ar autoruzrau2018. gada maijs

gu – šajā gadījumā SIA „Campaign”. Diemžēl līdzšinējā sadarbība ar uzņēmumu nav bijusi veiksmīga un konstruktīva. Arī par sadarbības izbeigšanu nav izdevies vienoties.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī kavētos darbu izpildes termiņus un vairāku līguma punktu neievērošanu,
pašvaldībai nav cerību, ka sadarbībā ar SIA „Campaign”
izdosies projektu īstenot, un ir pieņemts lēmums līgumu
lauzt. Par ēkas daļas pārbūvi Talsos, Brīvības ielā 17a, tiks
rīkots atklāts konkurss.
Saskaņā ar līgumu, ko pašvaldība noslēgusi ar „Vides investīciju fondu” par Eiropas Savienības (ES) finansējuma
saņemšanu bibliotēkas būvniecībai, projekts jāīsteno līdz
nākamā gada 29. septembrim. „Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma laušanu domes vadība sarežģīto situāciju
pārrunāja ar „Vides investīciju fondu”. Fonda pārstāvji apliecināja, ka ES līdzfinansējuma saņemšana, laužot līgumu
ar piegādātāju apvienību, nav apdraudēta, galvenais ir sasniegt projekta mērķus. Mēs turpināsim projektu īstenot,
izvērtējot izmaksas un iespējas uzlabot tehniskos risinājumus,” apliecina domes priekšsēdētāja vietniece attīstības,
kultūras un sporta jautājumos Ilze Indriksone. Domes vadība apmeklējusi arī Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB)
vadību Rīgā. IUB ir informēts par strīdus situāciju ar SIA
„Campaign” un par jauna konkursa plānoto norisi. Savukārt domes deputāti klātienē tikušies ar projekta izvērtēšanai piesaistīto būvspeciālistu, lai saņemtu pilnvērtīgu informāciju par gūtajiem secinājumiem.
Domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis neslēpj, ka situācija ir sarežģīta: „Talsu novada pašvaldība iepriekšējā
izpilddirektora Alda Vilsona vadībā ar SIA „Campaign”
noslēgusi vismaz 10 līgumus par projektēšanu. Kā zināms, arī TV3 raidījumā „Nekā personīga” izteiktas šaubas par SIA „Campaign” kā juristu un uzņēmēju grupas
radīto shēmu, kas ļauj pašiem gan gatavot pašvaldību iepirkumu konkursus, gan pēc tam tajos uzvarēt. Iepirkuma dokumentos projektētājiem tiek noteiktas ļoti stingras
un specifiskas prasības, kas sašaurina pretendentu loku
un samazina konkurenci. Turklāt vēl vairākas pašvaldības
Latvijā ir ierautas konfliktos ar šiem uzņēmumiem. Tas
novedis pie sarežģītās situācijas arī Talsu Galvenās bibliotēkas projekta gadījumā. Izvērtējot visus riskus, saprotam,
ka līguma laušana un jauna konkursa rīkošana ir vienīgais
iespējamais variants. Darīsim visu iespējamo, lai par spīti
grūtībām Talsos būtu jauna bibliotēka.”
Lai iekļautos termiņā, būvdarbus paredzēts uzsākt ne
vēlāk kā augustā. Aicinām uzņēmējus, īpaši vietējos,
piedalīties konkursā, lai radītu mūsdienīgu bibliotēku
Talsu novadam.
Anna Ķīviča

		

				

– līgava, māte, Latvija.”
Jau esam informējuši, ka kopš pagājušā
gada septembra strādā pašvaldības izveidotā speciālistu darba grupa, kas vienojusies par iegravējamo vārdu sarakstu. Zināms, ka Talsos to skaits būs salīdzinoši
liels – 70 personvārdi. Pašvaldības ieguldījums piemiņas vietas izveidē plānots ap
30 000 eiro. Precīza summa būs zināma,
izstrādājot detalizētu projektu.
Anna Ķīviča

Pašvaldības uzdevums ir
sekmēt uzņēmējdarbības
attīstību Talsu novadā
Talsu novada pašvaldības vadība turpina apmeklēt
lielākos Talsu novada uzņēmumus, lai labāk iepazītu to
darbības virzienus, runātu par uzņēmējdarbības vides
attīstības plāniem, kā arī sadarbību ar Talsu novada
pašvaldību.
Uzņēmējdarbības vides kvalitātei ir ļoti svarīga loma novada attīstībā, lai paaugstinātu sabiedrības labklājības
līmeni. Lai labāk izprastu katra uzņēmuma specifiku,
tikšanās uzņēmuma vidē sniedz plašāku ieskatu tā ikdienas
darbā, dod iespēju klātienē aplūkot uzņēmuma teritoriju, kā
arī pārrunāt ar uzņēmuma vadību un darbiniekiem
aktuālākos jautājumus uzņēmējdarbības vides attīstībai.
Šādas tikšanās Talsu novada domes vadība ar novada
uzņēmējiem turpinās organizēt, jo pašvaldības uzdevums ir atbalstīt uzņēmēju iniciatīvas un sekmēt
uzņēmējdarbības attīstību Talsu novadā.
Vēl viens no tikšanās iemesliem ir iepazīstināt uzņēmējus
ar ieceri Latvijas simtgadē Talsos uzstādīt tēlnieka Ojāra
Arvīda Feldberga veidoto mākslas objektu „Latvijas saule”,
tā atrašanās vieta plānota pie Talsu ezera. Paldies visiem
uzņēmumiem, kā arī privātpersonām, kas jau ziedojuši, lai
Latvijas simtgadē Talsiem būtu paliekoša vērtība! Joprojām
ikviens, kas vēlas palīdzēt radīt oriģinālu un nozīmīgu
mākslas objektu Talsos, aicināts atbalstīt to ar ziedojumu:
Nodibinājums „Talsu novada fonds”, Reģ.nr. 50008073841,
AS SEB banka, Bankas konts LV87UNLA0050017096893.
Maksājuma mērķis: „Ziedojums mākslas objektam „Latvijas saule””.
Līdz šim Talsu novada domes vadība viesojusies: SIA
„SBE Latvia”, SIA „Vika Wood”, AS „Talsu Piensaimnieks”, SIA
„Krauzers”, SIA „Brabantia Latvia”, SIA „Pindstrup Latvia”.
Marta Rake-Lasmane

Apmeklējot SIA „Pindstrup Latvia” kūdras ieguves vietas
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Svinēsim Baltā galdauta
svētkus Talsu ezera
promenādē!
4. maijā, Latvijas Republikas
Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā, Talsu ezera promenādē no 12.00 līdz 15.00 kopā
svinēsim Baltā galdauta svētkus!
Vienkopus pie balti klāta svētku galda aicinām pulcēties kaimiņus, ģimenes, kolēģus un draugus, lai veidotu ciešāku piederību
savai pilsētai, novadam un valstij,
būtu kopā un radītu svētku izjūtu
sevī un citos. 4. maija svinības
Talsos atklāsim ar simbolisku notikumu – tēlnieka Ojāra Arvīda
Feldberga veidotā vides mākslas
objekta „Latvijas saule” kapsulas
iemūrēšanu.
Latvijas valsts simtgades svinības personificētas, saistot tās ar
dzimšanas dienas svinēšanas rituālu, tādēļ 4. maiju var dēvēt par
Latvijas otro dzimšanas dienu.
Kultūras ministrijas Latvijas
valsts simtgades birojs aicina svinēt Baltā galdauta svētkus, akcentējot kopā būšanu pie spodra,
skaisti klāta galda, kas simbolizē
savstarpēju uzmanību, rūpes, tī-

rību un saskaņu un dalīšanos
pašu gādātā cienastā.
Ikviens tiek aicināts 4. maijā
no 12.00 līdz 15.00 Talsu ezera
promenādē kopīgi svinēt Baltā
galdauta svētkus.
12.00–12.45 Kapsulas ar vēstījumu iemūrēšana vides objekta
„Latvijas saule” pamatos, piedaloties Talsu novada domes
priekšsēdētājam Edgaram Zelderim un idejas autoram, tēlniekam Ojāram Feldbergam.
12.45–15.00 Kopīga cienasta
baudīšana; interešu izglītības
iestādes „Dziesmu skola” audzēkņu muzikālie priekšnesumi un
sadziedāšanās; SIA „Betolli” radošās darbnīcas – rotājumu ar
Latvijas simboliku izgatavošana;
„Lielās koka spēles” bērniem.
Simbolisku cienastu svētkiem
sarūpējusi Talsu novada pašvaldība un Talsu Komersantu klubs.
Pasākuma apmeklētāji tiek aicināti ņemt līdzi arī savu groziņu.
Gundega Lūse, Talsu tautas
nama pasākumu producente

Trejdeviņos kalnos top filma ar
laimīgām beigām

Muzikālās kāpnes, piknika
parks, krāsainas ielas, krāsu
ziedošanas punkts vecpilsētas
atjaunošanai, gaisa tramvajs un
kuršu pils projekcija Talsu
pilskalnā – šīs ir tikai dažas no
daudzajām
un
patiešām
kolorītajām idejām, kas tapa
piektajā
Talsu
novada
Iedzīvotāju forumā. Pirmo reizi
darba grupās tika izmantota
jauna radoša metode – nākotnes
dokumentālās filmas veidošana
– kas talseniekiem ļāva pasapņot
un ieskatīties desmit undivdesmit gadus tālā nākotnē.
„Iedzīvotāju foruma moto ir
„Līdzdalība.
Līdzdarbība.
Līdzatbildība”, un šie vārdi raksturo ne tikai darbu šodien, bet arī
mūs kā cilvēkus. Mēs esam gatavi
dalīties, atrast domubiedrus un
īstenot idejas,” tā sacīja Talsu novada fonda valdes priekšsēdētāja
Iveta Rorbaha. Arī Talsu novada
domes priekšsēdētājs Edgars
Zelderis norādīja, ka pašvaldībai
ir svarīgi, ko, kā un kad iedzīvotāji
vēlas. „Ir laiks salikt akcentus un
saprast, ko gribam. Mums jāiet ar
daudz lielāku apziņu! Un nevajag
aizmirst, ka to varam izdarīt tikai

kopā,”
uzrunājot
foruma
dalībniekus, sacīja E. Zelderis.
Iedzīvotāju forumā piedalījās
aktīvākie novadnieki – gan tie,
kas marta beigās jau piedalījās
Apkaimes ideju darbnīcās un nu
atveda savas idejas uz novada
centru, gan arī jauni dalībnieki.
Darbs notika piecās nejauši
izvēlētās grupās, kurās apvienojās
dažādu vecumu un profesiju
pārstāvji, lai dalītos idejās savas
pilsētas nākotnei. Daļa ieceru
bija ļoti praktiskas, piemēram,
plānojot
sakārtotu
infrastruktūru, drošus ceļus un
gājēju pārejas, multifunkcionālu
halli, kas būtu paredzēta ne tikai
sportam, bet arī koncertiem,
sporta tūrismu, sadziedāšanos
pāri pakalniem un multikulturālu
kvartālu
un
pasākumu
veidošanu, bet reizē talsenieki
ļāvās arī sapņu lidojumam,
aizdomājoties, ka nākotnē Talsos
varētu būt ne tikai deviņi, bet
trejdeviņi kalni un stārķu ligzdu
aleja, kas veicinātu demogrāfiju.
Turklāt prezentācijās talsenieki
aicināja atcerēties, ka savā
nākotnes filmā galvenie varoņi
esam mēs paši, tāpēc nevis

tūristiem un citu pilsētu
iedzīvotājiem mums jāstāsta, cik
esam īpaši, bet pašiem Talsu novada cilvēkiem tam jānotic. Un
galvenokārt jādomā par izglītību
un uzņēmējdarbību, lai Talsu
pilsētā būtu iespēja augt un
attīstīties visai ģimenei.
Viens no Iedzīvotāju foruma
mērķiem ir parādīt, ka ne
vienmēr ir jāgaida valsts vai
pašvaldības rīcība, bet iedzīvotāji
paši var sakopt vidi sev apkārt un
veidot savas dzīves kvalitāti.
Tāpēc šobrīd Talsu novada fonds
ir izsludinājis projektu konkursu
„Savu vidi veidojam paši”, kurā
iespējams saņemt finansiālu atbalstu savu ideju īstenošanai.
Sīkāka informācija par projektu
atrodama www.tnf.lv.
Iedzīvotāju forumu organizēja
Talsu novada fonds sadarbībā ar
Talsu novada pašvaldību un to
finansiāli atbalstīja Sabiedrības
integrācijas fonds no Latvijas
valsts budžeta līdzekļiem.
Sanita Liepiņa
Talsu novada fonds
Foto: Raitis Strautmanis

Par radiatoru un dvieļu žāvētāju maiņu
Šajā gadā SIA „Talsu namsaimnieks” uzsāk māju apsaimniekošanas darbus, kam līdz
šim nav pievērsta pietiekama
uzmanība. Viens no šādiem
darbiem – radiatoru un dvieļu
žāvētāju maiņa.

Asins donoru diena
14. maijā Talsos
14. maijā 10.00–14.00 Valsts
asins donoru centrs rīko asins
donoru dienu Talsu novada
pašvaldības administratīvā centra lielajā zālē, Kareivju ielā 7.
Kompensācija asins apjoma
atjaunošanai nākamajā dienā
pēc asins ziedošanas tiek ieskaitīta donora bankas kontā, tādēļ
lūgums ņemt līdzi savus bankas
konta numurus. Donori bez
bankas konta asinis ziedot neva-

rēs. Līdzi ir nepieciešams ņemt
arī personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti (autovadītāja apliecība kā personu
apliecinošs dokuments šoreiz
nederēs).
Vairāk informācijas pa bezmaksas informatīvo tālruni 8000
0003 un mājaslapā www.donors.lv.

Kad ir pienācis laiks veikt radiatoru maiņu?
Vēlamies vērst uzmanību, ka,
pirms esat nolēmuši mainīt radiatoru gadījumā, ja tas nesilda
pietiekami, jāizvērtē, vai problēma tiešām ir radiatorā. Iespējams, ka radiatora nesilšanas cēlonis ir problēmas stāvvadā,
nepietiekama siltumnesēja plūsma ēkas apkures sistēmā, nesankcionēta apkures sistēmas
pārbūve blakus dzīvokļos (viencauruļu sistēmas gadījumā), arī
ļoti zema temperatūra, kas ieregulēta ēkas siltummezglā. Tādā
gadījumā radiatora nomaiņa siltuma ziņā neko nedos, būs vien
vizuāls efekts un iztērēti finanšu
līdzekļi. Lai radiatori pildītu savas funkcijas, svarīgi veikt regulāru to apkopi – sildķermeņi ir
regulāri jāiztīra no putekļiem,

konvektoriem obligāti ir jābūt
priekšējai sieniņai, sildķermeņiem ir jānodrošina laba gaisa
cirkulācija. Čuguna radiatoru
siltuma atdevi samazina arī daudzās krāsu kārtas, nereti tie krāsoti ar neatbilstošu krāsu, būtu
vēlams tos izskalot arī no iekšpuses. Ja radiatori ir bojāti, sarūsējuši, neestētiska izskata, nesilda
pilnā apmērā vai nespēj nodrošināt komfortablu temperatūru
telpā – tas norāda, ka pienācis
laiks veikt radiatoru maiņu.
Sezonalitātes ievērošana
Piemērotākais laiks, kad plānot un veikt sildķermeņu maiņas darbus, ir vasara – no 1. maija līdz 1. septembrim, kad
beigusies apkures sezona. Ja
sildķermeņu maiņa tomēr jāveic
apkures sezonas laikā, nepieciešama mājas dzīvokļu īpašnieku
piekrišana (vismaz 50% + 1
balss), kā arī jārēķinās ar sistēmas iztukšošanas un uzpildes
izmaksām no paša kabatas, nevis
mājas bilancē uzkrātajiem finanšu līdzekļiem.
Tehniskais projekts
Pirms sildķermeņu nomaiņas
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nepieciešams izstrādāt tehnisko
projektu. To izstrādā sertificēts
siltumapgādes
projektēšanas
speciālists.
Saskaņošana ar pārvaldnieku
(apsaimniekotāju)
Izstrādātais tehniskais projekts ir jāsaskaņo ar apsaimniekotāju. Lai pēc saskaņojuma saņemšanas varētu sākt radiatoru
nomaiņu, ir nepieciešams veikt
apkures sistēmas attiecīgo stāvvadu atslēgšanu un iztukšošanu,
bet pēc darbu pabeigšanas – apkures sistēmu atjaunot.
Izvēlies labu meistaru
Uzticiet darbus veikt sertificētam speciālistam vai uzņēmumam. Avārijas situācijas gadījumā nekavējoties sazinieties ar
savu apsaimniekotāju. Ja tiks
konstatēts, ka radiatoru maiņas
darbi nebūs veikti atbilstoši iepriekš minētajiem soļiem, jārēķinās ar sekām, kas noteiktas
normatīvajos aktos. Un šāda
pārvaldnieka darbinieku vizīte
būs jāsedz no paša maciņa, nevis
no mājas bilances līdzekļiem.
SIA „Talsu namsaimnieks”
2018. gada maijs
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Talsu rallijs 18. un 19. maijā
„Rally Talsi” arī šogad nemainīgi iesāks Latvijas rallija
čempionāta 2018. gada sezonas vasaras daļu, bet sacensību dalībnieku pulku papildinās arī vēsturisko sporta auto
ekipāžas, Latvijas rallijsprinta čempionāta dalībnieki, un
„Youngtimer Rally” regularitātes sacensību kolorītie auto,
kas ražoti 20. gadsimta 60.80. gados.
„Rally Talsi” sāksies piektdien, 18. maijā, kad dalībniekiem paredzēta administratīvā

pārbaude, iesākot pēdējo sagatavošanās posmu pirms atbildīgā starta. Jau pēcpusdienā
notiks testa ātrumposms, bet
piektdienas vakarā Talsu pilsētas centrā tiks dots rallija ceremoniālais starts. Pirmā ātrumposma
sākums
plānots
sestdien, 19. maijā, pēc kura
dalībniekiem būs jāveic kopumā 10 ātrumposmi, tajā skaitā
arī īpašais pilsētas ātrumposms
pa līkumotajām Talsu ielām.
Rallija apbalvošanas ceremonija norisināsies sestdienas vaka-

rā Sauleskalna estrādē, kur jau
no dienas vidus notiks lielais
vasaras atklāšanas lielkoncerts
„Lielais Blieziens Talsos 2018”.
Rallija apmeklētājiem der zināt, ka uz katras „Rally Talsi”
ieejas biļetes atradīsies unikāls
kods, kuru izmantojot, lielkoncerta biļeti iepriekšpārdošanā
varēs iegādāties par samazinātu cenu – 5 eiro!
Plašāka informācija www.
rallytalsi.lv, autorally.lv.
Jānis Unbedahts, „RA Events”
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Sveiks starptautiskos
sadarbības partnerus

Šogad valsts simtgadi svin ne
vien Latvijā, bet arī Talsu novada
pašvaldības sadarbības pašvaldībās Lietuvā un Gruzijā. Lai piedalītos simtgadei veltītajos pasākumos un plānotu turpmāko
sadarbību, domes vadības pārstāvji šomēnes dosies uz Prieņiem
(Lietuvā) un Telavi (Gruzijā).
Talsu novada pašvaldība ir saņēmusi starptautiskās sadarbības
partnera Gruzijā – Telavi pašvaldības – mēra Shota Nareklišvili ielūgumu no 24. līdz 27. maijam piedalīties Gruzijas neatkarības 100.
gadadienas svinībās Telavi, kā laikā
paredzēts vienoties par turpmākajiem sadarbības plāniem. Savukārt
no 18. līdz 20. maijam pašvaldības

delegācija aicināta viesoties Prieņos par godu Lietuvas simtgadei.
Ar abām pašvaldībām noslēgtie līgumi paredz veicināt sadarbību
kultūras, sporta un izglītības jomā,
tādēļ domes vadību braucienā pārstāvēs priekšsēdētāja 1. vietnieks
administratīvajos, finanšu un izglītības jautājumos Dainis Karols un
priekšsēdētāja vietniece attīstības,
kultūras un sporta jautājumos Ilze
Indriksone. Braucienā uz Prieņiem
delegācijai pievienosies Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Anna
Ķīviča. Ceļa izdevumi tiks segti no
Talsu novada pašvaldības budžeta,
bet uzturēšanās izdevumus atmaksās sadarbības pašvaldības.
Anna Ķīviča

Veselības veicināšanas
pasākumi turpinās
visā novadā
Talsu novada pašvaldībā turpinās projekta „Vietējās sabiedrības
veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi Talsu novadā” īstenošana.
Visā novada teritorijā aktīvi tiek
īstenoti dažādi pasākumi gan slimību profilakses, gan veselības veicināšanas jomā. Notikušas informatīvas lekcijas skolēniem par
attiecībām, līderismu un ņirgāšanos, skolēnu vecākiem – par bērnu
psihoemocionālo veselību, informatīvi pasākumi par veselīgu uzturu pirmsskolas izglītības iestādēs,
par veselības saglabāšanu seniora
vecumā, par onkoloģijas profilaksi,
kā arī organizēta sirds veselības
diena. Skolās notiek vingrošanas
nodarbības fizioterapeita vadībā
1.–3. klašu skolēniem, regulāri notiek deju nodarbības bērniem, pieaugušajiem un senioriem, vingrošanas nodarbības grūtniecēm un
citi pasākumi. Ikviens novada iedzīvotājs var at-

rast sev piemērotas nodarbības vai
apmeklēt lekcijas un seminārus.
Projekta mērķis – uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un
slimību profilakses pakalpojumiem Talsu novada iedzīvotājiem,
jo īpaši teritoriālās, nabadzības,
sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot
vietēja mēroga pasākumus.
Lai iegūtu informāciju par plānotajiem pasākumiem un to norises vietām, aicinām iedzīvotājus
sekot līdzi pasākumu plānam Talsu novada pašvaldības mājaslapā
www.talsi.lv sadaļā Veselība – Veselības veicināšana.
Projekta kopējās izmaksas ir
363 544 EUR, tai skaitā Eiropas
Sociālā fonda finansējums 309
012,40 EUR un valsts budžeta finansējums 54 531,60 EUR. Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/030
Aiva Dimante, Attīstības
plānošanas
nodaļas vadītāja
vietniece

Piedalies viktorīnā „Meklē Rakstos”!
Talsu Galvenā bibliotēka Latvijas
simtgades, Latvijas literatūras popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas
pasākumu ietvaros izsludina un aicina
lasītājus piedalīties viktorīnā.
Katru mēnesi no maija līdz oktobrim
„Talsu Novada Ziņas” un Talsu Galvenās
bibliotēkas mājaslapā tiks publicēti trīs
citāti no trīs latviešu rakstnieku darbiem.
Katram citātam doti trīs atbilžu varianti,
kuros norādīti iespējamie citāta autori.
Viktorīnas dalībniekam ir jānorāda pareizais citāta autors, darba nosaukums un
citāta atrašanās vieta grāmatā (lapaspuse).
Atbildes var iesūtīt e-pastā: tgbinfo@talsi.lv ar norādi „Viktorīnai „Meklē Rakstos””, norādot savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru vai e-pasta adresi, vai arī atbildes nodot rakstiskā veidā Talsu Galvenās
bibliotēkas abonementā. Atbildes jāiesūta
līdz kārtējā mēneša pēdējai dienai.
2018. gada maijs

		

Par pareizi atminētu autoru dalībnieks
saņem 5 punktus, par pareizu darba
(grāmatas, stāsta u.c.) nosaukumu dalībnieks saņem 5 punktus, par citāta atrašanos
grāmatā (lapaspuse) spēles dalībnieks
saņem 5 punktus. Iespējamais punktu
skaits par vienu jautājumu – 15 punkti.
Maksimālais katrā viktorīnas kārtā iegūstamais punktu skaits – 45 punkti. Par viktorīnas uzvarētāju kļūst dalībnieks, kurš
savācis lielāko punktu skaitu.
Viktorīnā var piedalīties jebkurš interesents. Uzvarētāja apbalvošana paredzēta
novembrī Talsu Galvenajā bibliotēkā. Balvas saņems trīs viktorīnas dalībnieki ar
lielāko punktu skaitu.
Viktorīnas noteikumi publicēti Talsu
Galvenās bibliotēkas mājaslapā www.talsubiblioteka.lv. Plašāka informācija pa
tālr. 63291597 – Andžejs Beļevičs vai rakstot e-pastā: tgbinfo@talsi.lv

Viktorīnas 1. kārtas jautājumi:

1. „Bet Brīnumbeķeris nebija nekāds
visgribis, alkata, nesātnieks vai bezgausis.
Savas dzirnaviņas viņš darbināja un
našķus cepa citu priekam.
Caur mājeles mazo logu ik dienu no
agra rīta līdz vēlai nakts stundai pavērās
bezgaljauks skats. Baltu miltu mākonītī pie
tīra koka galda rosījās pats ķeneris un viņa
uzticamie palīgi – peļu junkuri. Abrās rūga
mīkla, apklāta ar lina paladziņiem.”
• Pēteris Bankovskis
• Kārlis Skalbe
• Nora Ikstena
2. „Še nu ir viss tas upurītis, ko mana
vājā sirds spēj tevim nest, jo grēcinieki, kā
sacīt jāsaka, esam visi mūžīgi mūžam. Neniecini manas vājās lūgšaniņas, bet dari
daudz vairāk, nekā lūgt spēju! Paklausi,
ak, paklausi un esi jel šo reizīti vien
žēlīgs!”

		

• Anšlavs Eglītis
• Matīss un Reinis Kaudzītes
• Andrejs Upītis
3. „Taču jau vārtos bija redzams – līdz
karuselim tāda ļaužu un kārdinājumu
burzma, ka tur vis skriešus klāt netiksi.
Un vai, saldējumu laizot, brauciens ar
karuseli nebūtu divtik jauks? Jo te jau
stāvēja saldējuma vīrs ar savu skaldītā ledus mucu, kurai vidū spožs toveris ar dzeltenīgu, vaniljas smaržā pludojošu saldējumu un trim vafeļu kastēm pa ķērienam.
– Divus mazos? – prasīja vīrs,
redzēdams, ka meitenes pie viņa tovera
saminstinās uz pirkšanu.”
• Regīna Ezera
• Vizma Belševica
• Dagnija Zigmonte
Talsu Galvenā bibliotēka
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„Mēs patiesi esam mākslas pilsēta”
Mākslas dienām Talsos ir pozitīva
inerce, kas 15. aprīlī Talsu novada muzejā atkal kopā pulcēja vizuālās mākslas
cienītājus. Šajā dienā muzejā tika atzīmēti vairāki svētku notikumi par godu
101. gadadienai, kad Talsi, Sabile un
Valdemārpils no miestiem kļuva par
pilsētām: Talsu novada pašvaldības iedibinātās Žaņa Sūniņa prēmijas vizuālajā mākslā pasniegšana, Mākslas dienu
kopizstādes atklāšana, Maijas Laukmanes grāmatas „Pakalni pilsētas vaibstos”
atvēršanas svētki un gleznotājas Signes
Vanadziņas gleznu izstādes „Kurš gadalaiks?” atklāšana.
„Būtu dīvaini, ja es, dzīvojot Talsos,
laiku pa laikam neuzrakstītu kādu grāmatu par Talsiem,” teica Maija Laukmane,
iepazīstinot klātesošos ar jaunāko grāmatu „Pakalni pilsētas vaibstos”. Kopš Maijas Laukmanes iepriekšējās pilsētas grāmatas izdošanas ir pagājuši pieci gadi.
„Man nepatīk frāze „cilvēks ar putniem”,
bet gan – „cilvēks, no kura putni nebaidās, kuram putni lido klāt un nemet līkumu. Mēs patiesi esam mākslas pilsēta: dejotāji savu stāstu izstāsta kustībā,
mākslinieki katru dienu savu stāstu pilsētai velta ar dažnedažādām krāsām. Tā ir
būtiska lieta – dzīvot pilsētā nevis īgstot,
nevis nīgrojoties, jo ar mīnusa zīmēm tāpat ir pilna pasaule, bet gan saredzot sev
apkārt ko tādu, par ko otram pateikt paldies un par ko pašam priecāties. To es arī
mēģināju ielikt šajā grāmatā – skatoties uz
pilsētu un redzot, cik mūsu pilsēta ir
skaista. Imants Ziedonis ir teicis: „Talsi ir
izcili skaista pilsēta, jo daba to tā ir vēlējusi.” Bet es gribu teikt: mēs paši – cilvēki –

Ance Gricmane – Žaņa Sūniņa prēmijas
vizuālajā mākslā saņēmēja 2017./ 2018.
to tā vēlamies. Grāmatas lapaspusēs eju
cauri pilsētai, skatos un vēroju,” atzīst
dzejniece. Grāmatā Maija Laukmane stāsta nevis par deviņiem pakalniem, bet gan
12 – arī Bankas kalnu, Kalna ielas kalnu
un Grunska kalnu. „Mēs esam cilvēki –
skaistā pilsētā dzīvojoši – un tādi cilvēki,
lai Dievs dod, kuriem putni lido klāt,” visiem klātesošajiem vēlēja dzejniece.
Šogad mākslas dienu kopizstādē piedalās 35 mākslinieki. „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,” atklājot
Mākslas dienu kopizstādi sacīja izstādes
galvenā kuratore Guna Millersone.
Talsu novada pašvaldības iedibināto
Žaņa Sūniņa prēmiju vizuālajā mākslā šogad par sekmīgiem radošajiem sasniegumiem 2017./ 2018. gadā saņēma talsenie-

Paši varam – paši darām
Līdzdarbības
atbalsta
programmas „paši VARAM
– paši DARĀM” dalībnieki
jau piecus gadus pierādījuši,
ka ar rūpīgu darbu ir iespējams parūpēties par ģimenes pārtikas grozu līdz pat
pavasarim. Akcija atgriežas
arī šajā pavasarī, taču atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šogad atbalstu nevarēs saņemt augļu koku un
ogu krūmu iegādei.
Līdzdarbības
atbalsta
programmu „paši VARAM –
paši DARĀM” Talsu novada
fonds izsludina jau sesto pavasari, un tā ļauj trūcīgajām
un mazturīgajām ģimenēm
saņemt atbalstu sēklu un stādu materiālu iegādei. Kā atzīst pašas ģimenes, šī akcija
sniedz atbalstu ne tikai ģimenes budžetam, bet ir arī kā
sirds siltuma un prieka avots.
Ģimenes, kas jau piedalījušās akcijā, atzīst, ka Talsu
novada fonda dāvātās sēklas
sniedz cerību, spēka apziņu,
radošumu un prieku, ka vari
palīdzēt citiem un iemācīt
darba mīlestību saviem bērniem. Šī akcija māca ne tikai
ņemt, bet arī dot, jo rudenī
projekta noslēgumā simboliska daļa no iegūtās ražas jāziedo citām ģimenēm, kas tajā

brīdī būs nonākusi finansiāli
grūtā situācijā.
Programmā „paši VARAM – paši DARĀM” var
pieteikties personas, kurām
piešķirts maznodrošinātā vai
trūcīgā statuss; ģimenes, kurās aug bērni vecumā līdz 18
gadiem, kā arī lietošanā atrodas zeme sakņkopības vajadzībām. Lai saņemtu dāvinājumā sēklas un stādu
materiālu, līdz 2018. gada
3.maijam jāiesniedz pieteikums Talsu novada fondā,
K. Valdemāra ielā 17a vai jānosūta uz e-pastu tnf@tnf.lv.
Pieteikuma anketu un nolikumu var atrast www.tnf.lv
sadaļā „Dokumenti”.
Sanita Liepiņa
Talsu novada fonds

6 								

ce Ance Gricmane. Māksliniece ir
dzimusi un mācījusies Talsos, šobrīd ir
Latvijas Mākslinieku savienības biedre.
Ances glezniecība strauji progresē, māksliniece strādā ļoti ražīgi, ar lielu mērķtiecību un neatlaidību. „Prieks, ka Talsu
mākslas jomā arvien ienāk jauni mākslinieki,” pasniedzot apbalvojumu teica Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars
Zelderis. Katrai Ances personālizstādei ir
pārdomāta koncepcija un tās realizācija.
Māksliniece iedvesmojas no mūzikas, kā,
piemēram, Raimonda Tigula darbiem. Izstādēs bieži vien notiek reāla sadarbība ar
komponistiem, radot uz vietas mūzikas
vizualizācijas paraugus. Ance Gricmane,
saņemot apbalvojumu, neslēpa gandarījumu: „Tas man ir nozīmīgi, ka mana pilsē-

ta, kurā esmu dzimusi un augusi, atzīst to,
ko es daru.” Ances darbi eksponēti arī
ASV, Beļģijā, Zviedrijā un Baltkrievijā.
Tradīcija Talsu novadā apbalvot māksliniekus par sasniegumiem vizuālajā
mākslā tika iedibināta 2004. gadā gleznotāja Žaņa Sūniņa 100 gadu jubilejā. Prēmija tiek piešķirta māksliniekiem par aktivitātēm, augstvērtīgiem sasniegumiem,
spilgtu un radošu devumu vizuālajā
mākslā iepriekšējā gadā vai nopelniem ilgākā laika posmā. Šīs prēmijas mērķis ir,
sniedzot finansiālu atbalstu, veicināt
augstvērtīgus sasniegumus mākslā.
Teksts un foro:
Marta Rake-Lasmane

Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis, sveicot mākslinieci Signi Vanadziņu
izstādes „Kurš gadalaiks?” atklāšanā

Pasniegta Aleksandra Pelēča vārdā
nosauktā literārā prēmija
10. aprīlī grāmatu cienītāji tikās Talsu Galvenajā bibliotēkā,
lai ieskatītos to grāmatu devumā,
kam ir nozīmīga saistība ar Talsu
novada vai reģiona vēsturi, kultūrzīmēm un cilvēkiem. Šajā dienā jau 12. reizi tika pasniegta Talsu
novada
pašvaldības
Aleksandra Pelēča vārdā nosaukta literārā prēmija. Tās pasniegšanas pasākums nemainīgi notiek 10. aprīlī – Aleksandra
Pelēča dzimšanas dienā.
Šogad Aleksandra Pelēča literāro prēmiju saņēma grāmata
„Talsu namu stāsti”, kas izdota
„Aleksandra Pelēča lasītavā”, autori – Zigurds Kalmanis, Dace
Alsberga, fotogrāfijas sagatavojis
– Imants Tamsons. Grāmatas tapšanā piedalījušies arī daudzi Talsu
namu iedzīvotāji ar saviem atmiņu stāstiem un fotogrāfijām.
„Talsu namu stāsti” ir pamatīgs
Talsu vecpilsētas vēstures pētījums, enciklopēdisks vēstījums
par Talsu vecpilsētas, Lielās, Brīvības, Zvaigžņu un citu ielu namu
vēsturi, īpašniekiem un tajos agrāk dzīvojošajiem ļaudīm. Šī grāmata ir līdz šim nopietnākais un
fundamentālākais pētījums, kas
veikts un veltīts Talsu pilsētai un
tās iedzīvotājiem kopš Latvijas
neatkarības atgūšanas. Pētījuma
vērtību nosaka plašais apkopoto

„Talsu namu stāstu” veidotāji – no kreisās Zigurds Kalmanis, Dace
Alsberga, Imants Tamsons
materiālu klāsts, arhīvu materiālu
apguve, unikālie foto materiāli –
ikvienam ir iespēja iepazīties ar
Talsu vecpilsētas namu vēsturi, to
īpašniekiem un iedzīvotājiem.
Grāmata jau šobrīd ieņem nozīmīgu vietu pilsētas vēstures atspoguļošanā.
„Jāatzīst, ka nozīmīgākā prēmija katram autoram ir brīdis, kad
grāmata nonāk lasītāja rokās, tā ir
kā radīts bērns, kas izaug par mūsu
draugu un sabiedroto. „Talsu
namu stāsti” ir pilsēta pilsētā, tajā
atrodami apraksti par namiem, ielām, cilvēkiem. Šī grāmata ir viena
no nozīmīgākajām mūsdienu Talsu grāmatām un būtisks ieguldījums nākotnē,” balvu pasniedzot
teica Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis.
„Ceru, ka talsenieki iegūs kaut

							

nedaudz no visa apjomīgā darba,
kas ir ieguldīts grāmatas tapšanā.
Kaimiņš kaimiņam daudz ko nepastāsta tā, kā mēs spējām izlobīt
no dokumentiem, kas glabājas
gan arhīvos, gan cilvēku atmiņu
stāstos. Neatsverams ieguvums ir
arī Antras Grūbes darbs grāmatas
tapšanā,” atzina Zigurds Kalmanis, saņemot prēmiju.
Par Aleksandra Pelēča literārajai prēmijai izvirzītajiem darbiem
notika arī lasītāju balsojums, kurā
arī pārliecinoši vislielāko balsu
skaitu ieguva grāmata „Talsu
namu stāsti”. SIA „Kurzemes sēklas” kolektīvs pasniedza savu simpātiju balvu, kas tika piešķirta
Jāņa Lagzdiņa grāmatai „Klusā
daba ar tauri”.
Teksts un foto:
Marta Rake-Lasmane
2018. gada maijs
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LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS
MUZEJĀ
19. maijā 19.00 Latvijas Lauksaimniecības muzejs Talsos, Celtnieku ielā 12,
aicina apmeklēt tradīcijām bagāto Muzeju nakts pasākumu „No šūpuļa ārā un
pāri slieksnim”.
Muzeju nakts pasākumu atklāsim kopā
ar folkloras kopu „Talsi” un izzināsim vienu
no cilvēka mūža godiem „Krustabas”. 21.00
muzeja apmeklētājus ar uzvedumu „Pastalas un dziesmas šūpulī” priecēs Talsu Valsts
ģimnāzijas Latviskās jaunrades klubs
„Savējie”. Savukārt muzeja telpās darbosies
amatnieku, rokdarbnieču un mājražotāju
tirdziņš, kā arī būs apskatāmas jaunās un
patstāvīgās izstādes un ekspozīcijas.
Šogad Latvijas simtgades reizē Muzeju
nakts tēma ir „Šūpulis”, tādējādi iekļaujoties
valsts simtgades stāstā – 2018. gada vadmotīvs ir „Dzimšana”. Katras tautas un
nācijas pastāvēšanu nodrošina šūpulis.
Valsts dibināšanas un pastāvēšanas jēga
rodama rūpēs par ģimenes, dzimtas un tautas šūpuli. Muzeju naktī godināsim šūpuļu
darinātājus, sargātājus un šūpotājus! Muze-

TALSU NOVADA MUZEJĀ
Starptautiskajā muzeju dienā, 18. maijā,
11.00 ikviens gaidīts Talsu novada muzeja
speciālistu pētniecisko darbu lasījumos
2018. No pēdējo divu gadu laikā pētītajām
tēmām vienuviet uzzināsim par arheoloģiskajiem pieminekļiem un to pētniecību Talsu novadā, 19. gs. beigu līdz 1918. gadam
pastāvošo biedrību dokumentiem Talsu novada muzeja krājumā, 18. novembra svētku
divdesmitās gadadienas svinībām Talsos,
Žaņa un Martas Sūniņu devumu, pārejas
posmu no „brīvās” Latvijas uz padomju
„brīvību” 1940.–1941. gadā, padomju varas
cīnītāju kapiem Talsos, Talsu rajona pionieru štāba darbību no 1959. līdz 1965. gadam,
rododendru karali Rihardu Kondratoviču
un 1988. gada akciju „Kamparkalns”. Pēc
lasījumiem paredzēta jaunieguvumu izstādes atklāšana.
19. maijā Talsu novada muzejs 13. reizi
piedalīsies starptautiskajā akcijā „Muzeju
nakts”. Muzejs būs atvērts apmeklētājiem
no 19.00 līdz 24.00.
Šoreiz mūsu valsts 100. jubilejas gadā
visu Latvijas muzeju vienojošais moto izvēlēts atbilstoši tēmai „Šūpulis”. Valsts svētki
palīdz atcerēties, ka valsts ir vērtība un mēs,
tauta, veidojam valsts kodolu.
Ievērojot šī gada moto simbolisko, vēs-

AKTUĀLI

ju nakts ietvaros Latvijas Lauksaimniecības
muzejā tiks atklāta izstāde „Tas sākās tā…”.
Tas ir stāsts par notikumiem un personībām, kas stāvēja pie Latvijas valsts
šūpuļa. Pasākumā ieeja bez maksas.
No 1. maija līdz 15. maijam, atzīmējot 4.
maijā Baltā galdauta svētkus, Latvijas Lauksaimniecības muzejā apskatāma seno rokdarbu izstāde „No vecmāmiņas pūra lādes”.
Izstādē iespēja apskatīt balto tekstīliju darbus (galdautus, dvieļus, spilvendrānas, salvetes u. c), kas darināti 20. gs. vidū un atrodas
Latvijas Lauksaimniecības muzeja krājumā.
Latvijā rokdarbu tradīcijas, kas nodotas
nākamajām paaudzēm, ir ļoti senas. Rokdarbi ir sievietes gods un mājas rota un glītums. Šajā svētku reizē godināsim mūsu
vecmāmiņas, vecvecmāminas, kuras, nesavtīgi rūpējoties par ģimenes labklājību,
atrada laiku, lai darinātu rokdarbus. Jau no
agrākiem laikiem, klājot svētku galdus,
saimnieces pulcēja saimi pie baltiem galdautiem klātiem galdiem un svinēt svētkus
kopā ar gaišām un baltām domām par
mūsu tautas nākotni.
Sandra Vronovska,
LLM krājumu glabātāja
turisko un filozofisko nozīmi, Talsu novada
muzejs ieplānojis akcentēt šūpuli kā mūsu
nācijas un valsts pamatu – pirmsākumu.
Sākums ir ģimene. Tai atvēlēta ekspozīciju
etnogrāfiskā daļa, kuru atdzīvinās un papildinās šūpuļdziesmas un krustabu rituāls.
Šūpuļi atradīsies arī citās muzeja ekspozīcijās – katrs ar savu stāstu.
Caur patiesu vēsturisku personu stāstiem būs iespēja ielūkoties 1918. gadā dzīvojušo talsenieku vidē un darboties izglītojošās programmās. Būs pirmreizēja iespēja
pēc 30. gadu laikrakstu materiāliem sagatavotā scenārijā plašākai publikai uzzināt par
tālo gadu notikumiem un ar tiem saistīto
talsenieku patriotisko rīcību, kuras cena bijusi cilvēku dzīvība.
Būs tikšanās ar zviedru māksliniecēm
viņu veidotajā izstādē „Ģimene. Pasaule.
Visums”. Vēsturiskā kino cienītāji varēs skatīties jauno Raita un Laura Ābeļu dokumentālo filmu ar vēsturiskās realitātes inscenējumiem par 13. gadsimta baltu tautām
„Baltu ciltis”. Pavasara ziediem labvēlīgos
laika apstākļos izstādēs ienāks arī dzīvā
daba – „Kurzemes krāšņums”.
Ieeja apmeklētājiem abos muzeja svētkos būs bez maksas.
Gita Japiņa,
Talsu novada muzeja galvenā speciāliste
darbā ar sabiedrību

Bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem taps atbalsta
plāns – vecāki aicināti
pieteikties īpašā projektā
Labklājības ministrija kopā ar sadarbības partneriem – pašvaldībām
– izmēģinās jaunu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanas sistēmu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – individuālā
budžeta modeli.
9. maijā 13.00 Talsu administratīvā
centra lielajā zālē, Kareivju ielā 7, bērnu vecāki aicināti uzzināt vairāk par
individuālā budžeta modeli. Tikšanās
laikā vecākiem un interesentiem tiks
sniegta detalizēta informācija par pieteikšanos dalībai projektā, tā saturu
un nosacījumiem. Bērnu vecāki, kuriem ir interese par dalību projektā, ir
laipni aicināti apmeklēt tikšanos!
Individuālais budžets ir kopējā
naudas summa sabiedrībā balstītu so-

ciālo pakalpojumu nodrošināšanai, lai
varētu apmierināt individuālās bērna
un viņa ģimenes vajadzības, kas izriet
no bērna funkcionalitātes ierobežojumiem, ko izraisījusi invaliditāte.
Individuālā budžeta modeļa būtiskākais ieguvums ir individuāla pieeja.
Proti, katram bērnam pieejamā finansējuma robežās noteiks tieši šim bērnam visnepieciešamākos pakalpojumus.
Pieteikties dalībai projektā varēs no
21. maija līdz 1. jūnijam.
Plašāka informācija www.talsi.lv
sadaļā Sociālā joma, kā arī pa tālr.
20234529 vai e-pastā: marika.grohjacka@talsi.lv.
Marika Grohjacka,
Sociālā dienesta vadītājas vietniece

13. maijā būsim kopā
Ģimenes dienas pasākumā
13. maijā 11.00 Pilsētas laukumā
Talsos mazi un lieli talsenieki un pilsētas viesi aicināti apmeklēt Ģimenes dienas pasākumu „Kopā būt”.
Pilsētas laukums pārtaps Bērnu pilsētiņā. Dažāda vecuma bērniem un
viņu vecākiem šeit būs iespēja apmeklēt īpašus kontrolpunktus, kuros būs
jāizpilda vienkārši uzdevumi vai jāveic citas aizraujošas aktivitātes. Bērnu pilsētiņā varēs piedalīties radošajās
darbnīcās un spēlēt spēles, kā arī ap-

meklēt īpaši aprīkotu pilsētiņas kvartālu ar piepūšamo atrakciju pašiem
mazākajiem.
Pasākumu kuplinās interešu izglītības iestādes „Dziesmu skola” un Talsu
bērnu un jauniešu vokālās studijas
„Tonis” audzēkņu priekšnesumi.
Nāc ar saviem mīļajiem, lai būtu
kopā Ģimenes dienā!
Gundega Lūse,
Talsu tautas nama pasākumu
producente

Seminārs „Eksporta mārketings un
partneru piesaiste mērķtirgos”
22. maijā 14.00–16.00 LIAA Talsu biznesa inkubatorā, Kalna ielā 4, Talsos, notiks seminārs „Eksporta mārketings un
partneru piesaiste mērķtirgos”, kur jebkurš interesents varēs uzzināt vairāk par
tēmām:
· Eksporta mārketinga metodes;
· Uzņēmuma mārketinga „ieroči”;
· Ģeogrāfiskie mārketinga „ieroči” – Baltijas
valstu priekšrocības;
· Uzņēmuma prezentācija ārvalstu klientiem;
· B2B partneru piesaistes process – identifi2018. gada maijs

			

cēšana, atlase, komunikācija;
· Komunikācijas uzsākšana ar ārvalstu
klientiem.
Seminārs ir bezmaksas un notiek INTERREG projekta „Business Support”
ietvaros sadarbībā ar Kurzemes plānošanas
reģionu un LIAA Talsu biznesa inkubatoru.
Lūdzam iepriekš pieteikties e-pastā: talsi@
liaa.gov.lv vai pa tālr.62400904, vietu skaits
ierobežots.
LIAA Talsu biznesa inkubators
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Domes sēdēs lemtais
29. marta Talsu novada domes sēdē
deputāti lēma par 19 darba kārtības jautājumiem
Administratīvie jautājumi:
• Veikt grozījumus Talsu novada domes 2018. gada 15. februāra lēmumā
Nr.41 „Par Kurzemes plānošanas reģiona
deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020.
gadam saskaņošanu”.
• Atcelt 2016. gada 25. februāra lēmumu Nr.99 „Par Talsu novada uzņēmēju
konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu”.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes 2016. gada 27. oktobra lēmumā Nr.
541. „Par Talsu reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvās komisijas izveidi”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4
„Grozījumi Talsu novada domes 2009.
gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2
„Talsu novada pašvaldības nolikums””.
• Veikt grozījumus par konkursa „Dari
Talsu novadam” nolikuma grozījumiem.
Finanšu jautājumi:
• Piešķirt biedrībai „Jātnieku sporta
klubs „Potenciāls”” līdzfinansējumu projekta „Zirgu pārvadājamās piekabes iegāde sporta un brīvā laika aktivitāšu iespēju
dažādošanai” īstenošanai 720,31 EUR.
• Piešķirt biedrībai „Jātnieku klubs
„Līvijs”” līdzfinansējumu projekta „Aktīvā atpūta ar zirgiem – bērnu un jauniešu
fiziskās, garīgās un emocionālās veselības
veicināšana” īstenošanai 297,29 EUR.
• Piešķirt Ārlavas evaņģēliski luteriskajai draudzei līdzfinansējumu projekta
„Ārlavas evaņģēliski luteriskās baznīcas
atjaunošana un modernizēšana” īstenošanai 900 EUR.
• Piešķirt biedrībai „M. Štrobindera
šķēpmetēju klubs” līdzfinansējumu projekta „Vieglatlētikas aprīkojuma iegāde
treniņu procesa un sacensību nodrošināšanai Talsos” īstenošanai 5000 EUR.
• Piešķirt biedrībai „M. Štrobindera
šķēpmetēju klubs” papildu līdzfinansējumu projekta „Vieglatlētikas aprīkojuma

iegāde treniņu procesa un sacensību nodrošināšanai
Talsos”
īstenošanai
624,93 EUR.
• Atbrīvot Talsu invalīdu biedrību no
Pastendes sporta centra „Akmeņkaļi” telpu nomas maksas ziemas sporta un atpūtas dienas Talsu novada invalīdiem un
viņu ģimenes locekļiem rīkošanai 24.
martā.
• Nepiešķirt biedrībai „Jāņa Lapsas
piemiņas biedrība” finansējumu 500 EUR
filmas „Piedzimt kopā ar Latviju” montāžas, ieskaņošanas un dokumentu kopiju
iegādes izdevumu segšanai.
• Iznomāt Talsu evaņģēliski luteriskajai
draudzei kinozāli un foajē 2018. gada 7.
aprīlī videokonferences „Mini GLS (Global Leadership summit) Talsi” rīkošanai.
Atbrīvot no nomas maksas un komunālajiem maksājumiem.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Iesniegt Latvijas Vides aizsardzības
fonda administrācijā projekta pieteikumu
„Dabas daudzveidības saglabāšanas un
sabiedrības izglītošanas pasākumi dabas
parkā „Abavas senleja”, Sabilē”. Atbalstīt
projekta kopējās attiecināmās izmaksas
75 449,82 EUR, ieskaitot PVN 21%, no
kurām 67 904,84 EUR ir publiskais finansējums. Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums ir līdz 7544,98 EUR. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un
līdzfinansēšanu 61 868,85 EUR apmērā,
ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
• Pilnvarot Talsu novada pašvaldības
Attīstības plānošanas nodaļas projektu
vadītāju Jolantu Didžus īstenot projektu
„Sporta un izklaides laukuma izveide bērniem un pieaugušajiem Stendē”.
Citi jautājumi:
• Piešķirt 2018. gada Aleksandra Pelēča vārdā nosaukto literāro prēmiju
500 EUR biedrībai „Aleksandra Pelēča
lasītava” par grāmatas „Talsu namu stāsti”
ideju un informatīvo vākumu.
Marta Rake-Lasmane

12. aprīļa Talsu novada domes sēdē
deputāti lēma par 14 darba kārtības
jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.5 „Talsu novada pašvaldības palīdzība
audžuģimenei”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.6 „Par garantēto minimālo ienākumu
līmeni atsevišķi dzīvojošam pensionāram
vai invalīdam, kuriem nav likumīgu apgādnieku, Talsu novada pašvaldībā”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.7 „Grozījumi Talsu novada domes
10.09.2009. saistošajos noteikumos Nr.48
„Par sociālo palīdzību Talsu novadā””.
• Apstiprināt Talsu novada konkursa
„Par Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu valsts nozīmes pilsētbūvniecības
pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko
ēku restaurācijai un konservācijai Talsu
novadā” vērtēšanas komisijas lēmumu,
atbalstīt piecus iesniegtos pieteikumus,
piešķirot finansējumu par kopējo summu
14 048,00 EUR.
• Grozīt
Talsu
novada
domes
31.08.2017. lēmumu Nr.355 „Par Talsu
novada Zaļumsaimniecības komisiju” un
izteikt 1.4. punktu šādā redakcijā: „1.4.
komisijas locekle Madara Vanaga.”
• Grozīt
Talsu
novada
domes
31.08.2017. lēmumu Nr.356 „Par Talsu
novada Pasažieru pārvadājumu un ceļu
apsaimniekošanas komisiju” un izteikt
1.5. punktu šādā redakcijā: „1.5. komisijas locekle Ilze Mežole-Unte.”
Finanšu jautājumi:
• Piešķirt nodibinājumam „Ģimeņu un
bērnu attīstības centrs „Brīnumiņš”” līdzfinansējumu projekta „Palīdzēsim rociņām radīt brīnumus” īstenošanai
1984,16 EUR.
• Piešķirt biedrībai „Talsu Pakalnu
Sporta Klubs” līdzfinansējumu projekta
„Fizisko aktivitāšu iespēju nodrošināšana
Talsu novada iedzīvotājiem” īstenošanai
1888,57 EUR.

7. maijs
7. maijs
7. maijs
10. maijs
17. maijs
21. maijs
21. maijs
21. maijs
24. maijs
31. maijs

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

Citi jautājumi:
• Pagarināt Pārjaunojuma līgumu
starp Talsu novada pašvaldību un SIA
„Talsu Bio–Enerģija” par pašvaldībai piederošā īpašuma nomu uz laiku līdz 2027.
gada 1. jūlijam.
• Atļaut Talsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietniecei Evai Kārkliņai savienot amatu ar Rojas novada ostas valdes
priekšsēdētāja amatu, Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes locekļa
amatu, kapitāla daļu turētāja amatu SIA
„Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”,
SIA „Rojas DzKU”, SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””, Rojas novada domes Iepirkumu komisijas
priekšsēdētāja amatu un Lauksaimniecības zemes iegūšanas īpašumā komisijas
locekļa amatu un citiem pienākumiem un
amatiem, kurus E. Kārkliņa pilda saskaņā
ar Rojas novada pašvaldības nolikumu un
lēmumiem.
• Piešķirt Žaņa Sūniņa prēmiju vizuālajā mākslā 500 EUR apmērā gleznotājai
Ancei Gricmanei. Apliecinājumu par prēmijas piešķiršanu pasniegt Mākslas dienu
svinīgajā sarīkojumā 2018. gada 15. aprīlī
Talsu novada muzejā.
• Pilnvarot Talsu novada pašvaldības
izpilddirektoru ar rīkojumu noteikt suvenīru (preču) pārdošanas cenas Talsu novada pašvaldības Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē un Valdemārpils
pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldē.
• Apstiprināt pirmsskolas grupu komplektēšanas nosacījumus.
Marta Rake-Lasmane

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

Domes un komiteju sēdes maijā
Datums

Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Pilnvarot Talsu novada pašvaldības
Attīstības plānošanas nodaļas projektu
vadītāju Jolantu Didžus īstenot projektu
„Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra Pastendē darbības paplašināšana un dažādošana”.

Laiks
10.00
13.00
15.00
15.00
15.00
10.00
13.00
15.00
15.00
15.00

Aktivitātes senioru priekam maijā
▶▶10. maijā 14.00 Dienas centrā, Lielajā ielā 27, Talsos, viesosies plaša profila māksliniece Māra Tīmane no Kazdangas. Viņa izgatavo segas, glezno, batiko, filcē. Tikšanās laikā Māra Tīmane demonstrēs savus izstrādājumus.
▶▶11. maijā 18.00 Dienas centrs kopā ar Talsu pensionāru biedrību organizē pavasara
balli. Pieteikties līdz 1. maijam Dienas centrā no 9.00 līdz 16.00. Līdzi ņemt groziņu
un labu garastāvokli.
Talsu novada sociālā dienesta Dienas centrs

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 maijā
8. maijā
Talsi
Valdemārpils
Stende
Ķūļciems
Laidze

N. Tropiņš*
E. Demiters

15. maijā
E. Zelderis*
I. Norenberga
N. Tropiņš

E. Zelderis, L. Pīlēģis,
I. Norenberga

I. Indriksone

Lībagi
Strazde
Valdgale

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

22. maijā
D. Karols*
N. Tropiņš*
G. Sebris

29. maijā
I. Indriksone*
N. Tropiņš*

D. Feldmane

A. Astrātovs
O. Solovjovs
Ģ. Kalnbirze
G. Zeberiņa

Pieņemšanas notiek pilsētu un pagastu pārvaldēs 17.00–18.00
* Talsu novada pašvaldībā domes priekšsēdētāja un vietnieku pieņemšanas17.00–19.00
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Aicinām uz tikšanos par Talsu
dzīvnieku patversmi

9. maijā ikviens aicināts uz tikšanos,
lai pārrunātu aktuālo dzīvnieku patversmē „Ausma” un uzzinātu par iespējām brīvprātīgi iesaistīties patversmes
darbā. Tikšanās notiks Talsu novada
domes Lielajā zālē pulksten 18.00.
Jau esam informējuši, ka pagājušajā
gadā Talsu novada pašvaldība savā īpašumā saņēma dzīvnieku patversmi „Ausma”
Talsos. Pašvaldības Komunālajā nodaļā
darbu uzsākusi vides pārvaldības speciāliste Madara Vanaga (e-pasts: madara.vanaga@talsi.lv; tālr.: 63237673, 28381080),
pie kuras var vērsties jautājumos, kas skar
patversmi un rūpes par dzīvniekiem.
Pašvaldība uzsākusi sadarbību ar bied-

rību „Dzīvnieku otrā iespēja”, kas ļaus piesaistīt brīvprātīgos patversmes darbam.
Jau šobrīd pieaugušie vai bērni pieaugušo
pavadībā var izvest pastaigā patversmē
mītošos suņus. Lai to izdarītu, jāsazinās
ar patversmes personālu, zvanot pa tālruni 25781555 katru dienu 8.00–18.00.
Vislielākais ieguldījums patversmes iemītnieku dzīves apstākļu uzlabošanā ir
kļūšana par to saimnieku. Aicinām sekot
lapai „Talsu novada pašvaldības dzīvnieku patversme „Ausma”” vietnē Facebook,
lai iepazītos ar suņiem un kaķiem, kas
meklē mājas.
Anna Ķīviča

Kaķu un suņu saimnieki aicināti
reģistrēt savu mīluli
Lai nodrošinātu klaiņojošo dzīvnieku skaita samazināšanos, novērstu pārkāpumus mājas (istabas) dzīvnieku turēšanā, kā arī sauktu pie atbildības
dzīvnieku īpašniekus, ir nepieciešams
veikt mājas dzīvnieku reģistrēšanu vienotajā valsts reģistrā. Mājas dzīvnieku
reģistrācijas kārtību nosaka Ministru
kabineta noteikumi Nr.491.
Talsu novada pašvaldība mājas dzīvnieku reģistrāciju klātienē nodrošina visās pagastu pārvaldēs un Talsu novada pašvaldības Komunālajā nodaļā. Mājdzīvnieku
reģistrācija vienotajā valsts reģistrā ir maksas pakalpojums – vienreizējā maksa 3,50
eiro, apmaksa jāveic pēc Lauksaimniecības
datu centra sagatavotā rēķina.
Talsu novadā ir noteiktas nodevas par

suņu un kaķu turēšanu: par viena kaķa
turēšanu vienreizējā pašvaldības nodevas
likme, veicot mājdzīvnieka reģistrāciju –
2 eiro; par viena suņa turēšanu vienreizējā
pašvaldības nodevas likme, veicot mājdzīvnieka reģistrāciju – 5 eiro.
No nodevas atbrīvoti ir: pensionāri par
vienu suni un vienu kaķi; fiziskas personas par viena kaķa un viena suņa turēšanu ārpus pilsētas robežām.
Lauksaimniecības datu centra sagatavotā informācija par mājas dzīvnieku reģistrāciju www.ldc.gov.lv.
Madara Vanaga, Komunālās nodaļas
vides pārvaldības speciāliste,
Tālr. 63237673, 28381080
e-pasts: madara.vanaga@talsi.lv

MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKU
REĢISTĒŠANA
Vai jāreģistrē visi mājdzīvnieki?
Suņu reģistrācija IR obligāta
Kaķu un mājas sesku reģistrācija NAV obligāta

Kāda ir reģistrēšanas kārtība?
1.solis

Apzīmēšana jeb mikročipēšana

2.solis

Reģistrēšana

3.solis

Samaksa

4.solis

Apstiprināšana LDC datubāzē

Dokumenti:
mājdzīvnieka pase;
īpašnieka personu
apliecinošs dokuments.

Kā reģistrēt suni?
Ja sunim NAV mikroshēmas
Ja sunim IR mikroshēma
īpašnieks
dodas pieĪpašnieks
praktizējoša
veterinārāsta
Suņa īpašnieksSuņa
dodas
pie
mājdzīvnieku
reģistrē
praktizējoša veterinārārsta
datubāzē vienā no šādiem veidiem:
pie praktizējoša veterinārārsta;
Praktizējošs veterinārāsts:
vietējā pašvaldībā;
apzīmē suni ar mikroshēmu;
Lauksaimniecības datu centrā;
izsniedz lolojumdzīvnieka pasi;
ar e-pakalpojumu portālā
reģistrē dzīvnieku LDC datubāzē
www.latvija.lv
vai
vai izsniedz mājas (istabas)
www.ldc.gov.lv
dzīvnieka reģistrācijas veidlapu

Kāda ir reģistrēšanas maksa?

3,5
eur

Pašvaldībā + pašvaldības nodeva
Pie veterinārārsta + maksa par pakalpojuma sniegšanu
Lauksaimniecības datu centrā
E-pakalpojumu vidē

Sods par suņa nereģistrēšanu
7-210 eur

15-350 eur

Fiziskajām personām:
Juridiskajām personām:
(atkārtoti: 210-350 eur)
(atkārtoti: 350-700 eur)

2018. gada maijs

		

Kādus veselības pakalpojumus
iespējams saņemt Talsu
slimnīcā?
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca
strādā, lai nodrošinātu augsti kvalitatīvus stacionāros un ambulatoros medicīniskos pakalpojumus Ventspils pilsētas,
Talsu, Rojas, Dundagas, Mērsraga novada iedzīvotājiem. Sadarbībā ar Talsu
novada pašvaldību tiek piesaistīti jauni
speciālisti un rezidenti – neirologs, pediatrs, otolaringologs (LOR), kardiologs, neatliekamās palīdzības ārsts, ginekologs u.c.
Talsu filiāles ambulatorajā nodaļā pacients var saņemt speciālistu konsultācijas,
veikt diagnostiskos izmeklējumus. Taču
daļa speciālistu pieejami tikai par maksu
nepietiekamā valsts finansējuma dēļ.
Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas
Talsu filiāles nodaļas:
Uzņemšanas nodaļa jeb Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts (SMPP)
Talsu slimnīcā visu diennakti pieejami
šādi speciālisti – ķirurgs, internists (dežūrārsts) un anesteziologs-reanimatologs.
Diennakts laikā pacienti var vērsties
slimnīcas uzņemšanas nodaļā un saņemt
medicīnisko palīdzību akūtu slimību vai
stāvokļu gadījumā. Par sniegto palīdzību
un speciālistu konsultāciju pacientiem jāmaksā likumdošanā noteiktais pacienta
līdzmaksājums.
Vecāku ievērībai! Bērniem līdz viena
gada vecumam akūtu slimību gadījumā
aicinām izsaukt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, lai savlaicīgi būtu
iespējams saņemt medicīnisko palīdzību
attiecīgā profila ārstniecības iestādē.
Grūtnieču aprūpes kabinets
Ventspils slimnīcu kā dzemdību norises vietu izvēlas liels skaits Talsu novada
jauno ģimeņu, tādēļ, lai māmiņas justos
droši un aprūpētas grūtniecības laikā,
Talsu filiāles slimnīcā ir pieejams grūtnieču aprūpes kabinets, kurā pieņem pieredzējusi vecmāte Tatjana Neilande. Atsauksmes no māmiņām par vecmātes
darbu ir ļoti pozitīvas, un bieži vien māmiņas ar vecmāti sazinās ne tikai pirms
un pēc grūtniecības pirmajiem mēnešiem, bet arī vēlāk.
Hemodialīzes nodaļa
Talsu filiāles slimnīca rūpējas arī par
pacientiem, kuriem nepieciešama nieru
aizstājterapija. Hemodialīzes nodaļā nefroloģijas pacientiem nodrošināta iespēja
saņemt kvalitatīvus hemodialīzes pakalpojumus.
Rehabilitācijas nodaļa
Talsu filiāles rehabilitācijas nodaļa piedāvā fizikālo terapiju, fizioterapiju, masāžas, teipošanu un citus rehabilitācijas pakalpojums. Rehabilitācijas nodaļā strādā
fizioterapeiti Reinis Kalniņš un Evika Bunere un fizikālās medicīnas māsa Rita
Hausmane.
Pie fizioterapeita vēršas pacienti ar
neiroloģiskām, reimatoloģiskām un muskuļu deģeneratīvām saslimšanām, ar stājas problēmām, psihomotorās attīstības
aizturi, pēc apdegumiem, dažādām traumām, insulta, onkoloģiskām saslimšanām, operācijām, kā arī citos gadījumos.
Savukārt ar fizikālās terapijas procedūrām ārstē mugurkaula problēmas, dažādas sāpes locītavās, kaulos un muskuļos,
limfostāzi, ausu, deguna un kakla saslimšanas, tāpat arī galvas sāpes, plaušu saslimšanas un citas veselības problēmas.
Pacientiem tiek piedāvāta ultraskaņas te-

					

rapija un fonoforēze, amplipulss (elektroterapija), medicīniskie mikroviļņi, ultraīsviļņi un ultraskaņas terapijas.
Iekšķīgo slimību nodaļa
Iekšķīgo slimību nodaļā veic plaša
profila iekšķīgo slimību diagnosticēšanu
un ārstēšanu, tai skaitā vaskulārās saslimšanas, plaušu slimības, nieru patoloģijas,
gremošanas orgānu saslimšanas, kaulu
locītavu patoloģijas, endokrīnās sistēmas
saslimšanas (galvenokārt cukura diabēta
un vairogdziedzera slimības), kā arī citas
saslimšanas.
Intensīvās terapijas nodaļa
Nodaļa nodrošina akūto un plānveida
anestezioloģisko aprūpi pacientiem, smago pacientu ārstēšanu. Pieaugot plānveida
operāciju skaitam ar katru gadu palielinās sniegto anestēziju skaits. Pieaug anesteziologu-reanimatologu
konsultāciju
skaits, jo daudzi pacienti izvēlas šo pakalpojumu saņemt tuvāk dzīves vietai.
Laboratorija
Laboratorijā tiek veiktas analīzes, pacientiem, kuriem analīzes nozīmējis ģimenes ārsts vai ārsts speciālists, un neatkarīgi
no tā, uz kuru ārstniecības iestādi ir nosūtījums analīžu veikšanai, ar šo nosūtījumu
analīzes iespējams nodot arī Talsu filiāles
slimnīcas laboratorijā. Laboratorijā iespējams veikt hematoloģiskās, mikrobioloģiskās, bioķīmiskās un imunoloģiskās analīzes. Analīžu rezultātus iespējams saņemt
dienas laikā pacienta norādītajā e-pastā.
Pēdu aprūpes kabinets
Podologs veic profesionālu pēdu aprūpi, izvēloties pēdu aprūpes metodes atbilstoši pacienta problēmām, veic diabētiskās pēdas pacienta aprūpi, nagu korekciju,
ortoniksiju ar zelta skavu un nagu protezēšanu.
Ķirurģijas nodaļa un dienas stacionārs
Slimnīcas ķirurģijas nodaļā sniedz palīdzību pacientiem ar akūtu vai hronisku
ķirurģiska profila saslimšanu. Ārstēšanas
procesa gaitā pacientiem tiek nodrošināti
diagnostiskie izmeklējumi, nepieciešamības gadījumā nosūta uz specializētiem izmeklējumiem vai citu speciālistu konsultācijām, kā arī veic ķirurģiskas operācijas.
Savukārt dienas stacionārs ir ambulatorās veselības aprūpes pakalpojums, ja
nepieciešams lietot ārstniecības līdzekļus,
kuru saņemšanas laikā nepieciešama ārsta uzraudzība, pacienta izmeklēšanai nepieciešama vispārējā vai reģionālā anestēzija, piemēram, kolonoskopijai. Dienas
stacionārā iespējams ārstēties bērniem ar
pediatra, speciālista vai ģimenes ārsta
nosūtījumu.
Dienas stacionārā veic ķirurģiskās operācijas moderni aprīkotās operāciju zālēs.
Traumatologs veic priekšējo un mugurējo
krustveida saišu rekonstrukciju operācijas,
pleca locītavas pleca saišu un muskuļu rekonstrukciju operācijas u.c., ginekologi
veic laparoskopiski asociētās ginekoloģiskās operācijas, ķirurgi laparoskopiskas holekcistektomijas, dažādu trūču plastikas,
dažādu veidojumu izņemšanu.
Pierakstīties pie ārstiem, speciālistiem
un izmeklējumiem, kā arī saņemt atbildes
uz interesējošiem jautājumiem var, zvanot uz slimnīcas reģistratūru pa tālruni
632 59997, kā arī klātienē.
Viola Grinvalde,
SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Kinoteātrī „Auseklis”
3. maijā 18.00
,,PARADĪZE 89”

11., 12., 13. un 16., 17. maijā
18.00 un 20.00
,,BRĪNIŠĶĪGIE LŪZERI”
Lietuviešu režisora Arūna Mateļa jaunākā dokumentālā filma
par velosportu. Cita pasaule atklāj neredzamo pusi riteņbraukšanas sacensībās „Giro d’Italia”
– vienā no pasaulē trīs lielākajām un grūtākajām velosportistu cīņas arēnām. Šī ir pirmā reize pēdējo 40 gadu laikā, kad
kādam kino režisoram ar savu
filmēšanas grupu tikusi dota atļauja filmēt „Giro d’Italia” sacensību iekšienē.

Regulators uz uzklausīšanas
sanāksmi ir aicinājis SIA „AAS
„Piejūra”” pilnvaroto pārstāvi,
kas skaidros iesniegtā sadzīves
atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projekta būtību
un ekonomisko pamatojumu.
Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot
jautājumus un izteikt savus
priekšlikumus un ieteikumus
par SIA „AAS „Piejūra”” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu
projektu.

Interesenti dalību sanāksmē
var pieteikt līdz 7. maijam pa
tālr. 67873853; e-pasts: inara.
teibe@sprk.gov.lv.
Iepazīties ar SIA „AAS „Piejūra”” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma
tarifu projekta kopsavilkumu
var Regulatora mājaslapā www.
sprk.gov.lv, sadaļā: Par SPRK/
Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes/Izsludinātās
uzklausīšanas sanāksmes.
Uzklausīšanas
sanāksmes
gaita tiek fiksēta protokolā.

Izstāžu norises maijā
Talsu novada muzejā
✳✳No 18.05. Jaunieguvumu izstāde. Atklāšana 18. maijā 14.20
✳✳18.–20.05. Pavasara ziedu izstāde „Kurzemes krāšņums”
✳✳No 19.05. Trīs zviedru mākslinieču darbu izstāde „Ģimene.
Pasaule un universs”
✳✳Līdz 20.05. Signes Vanadziņas gleznu izstāde „Kurš gadalaiks?”
✳✳No 21.05. „2017. gada ekspedīcija „Pa Fībiga pēdām Eiropā”.
Frederika Fībiga darbi no Strasbūras”

18., 19., 20. un 23., 24. maijā
16.00 un 18.00
,,MĒRIJAS CEĻOJUMS”
Dokumentāla filma.
Stāsts par jaunu sievieti Mēriju
Grīnbergu, kas 2. Pasaules kara
laikā izglāba lielu daļu Latvijas
kolekciju. Ja nebūtu bijis Mērijas Grinbergas, daudzas Latvijas muzeju zāles šobrīd būtu
tukšas – viņa bija vienīgā brīvprātīgā, kas 1944. gadā devās
līdzi vilcienam ar Latvijas mākslas vērtībām un kopā ar tām
atgriezās Rīgā.

Talsu tautas namā un
Radošajā sētā
✳✳Talsu foto kluba izstāde „Vīzija par laiku”
✳✳Talsu foto kluba izstāde
„Pretmetu pāri”
✳✳5.05. plkst. 15.00 Gata Vanaga,
Harija Dainas Liepiņa un Lauras Appenas fotoprojekta „Sarkandaugava” izstādes atklāšana
✳✳No 8.05. Ventspils 2017. gada
fotokonkursa labāko darbu izstāde Radošajā sētā
Talsu Galvenajā bibliotēkā
✳✳Tēlniecei Artai Dumpei 85
✳✳Baltā galdauta svētkiem un
Mātes dienai veltīta grāmatu un
rokdarbu izstāde
✳✳Ērikam Hānbergam 85
✳✳ „4. maijs – Latvijas svētki”
✳✳Intaram Busulim vīra gadi
Talsu bērnu bibliotēkā
✳✳Apceļo Latviju: 1. izstāde
„Kurzeme”
✳✳Māmiņas diena

25., 26., 27. un 30., 31. maijā
18.00 un 20.00
,,BALTU CILTIS”
25. maijā 18.00 īpašais seanss
ar radošās grupas piedalīšanos.
Populārzinātniska dokumentālā filma par baltu ciltīm ar krāšņām animētām epizodēm un
vēsturiskās realitātes inscenējumiem. Filma par 13. gs. baltu
tautām, kas vēlāk izveidoja latviešu nāciju.

Valdemārpils
vidusskola aicina:
• Vecākus pieteikt bērnus mācībām 1. klasē 2018./2019. mācību gadam – katru darba dienu
9.00–16.00 skolas kancelejā.
Skola nodrošina:
* datorikas apguvi no 1. klases;
* iespēju darboties dažādos interešu izglītības pulciņos;
* pagarināto dienas grupu;
* aktivitātes izglītības un attīstības centrā līdz plkst. 17.00;

Talsu Novada Ziņas

Uzklausīšanas sanāksme par sadzīves atkritumu
apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu
8. maijā notiks uzklausīšanas sanāksme par SIA „AAS
„Piejūra”” sadzīves atkritumu
apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk –
Regulators) 8. maijā plkst.12.00
sadzīves atkritumu poligona
„Janvāri” administrācijas ēkā Laidzes pagastā rīkos uzklausīšanas
sanāksmi par SIA „AAS „Piejūra”” iesniegto sadzīves atkritumu
apglabāšanas pakalpojuma poligonā „Janvāri” tarifu projektu.

5., 6. un 9., 10. maijā 18.00; 20.00
,,TIKŠANAS VIETA”
Komēdija, drāma.
Deviņi cilvēki ierodas vienā un
tajā pašā vietā, lai satiktos ar
noslēpumainu cilvēku cerībā, ka
viņš izpildīs pašas kvēlākās vēlēšanās. Apmaiņā pret sapņa piepildīšanu, katram tiek uzdots
izpildīt kādu neparastu uzdevumu. Filma itāļu valodā ar subtitriem latviešu un krievu valodā.
Bērniem līdz 12 gadiem neiesakām!

			

* radošo nedēļu topošajiem pirmklasniekiem jūnijā.
• Apmeklēt pašdarināto tērpu Modes skati un mājsaimniecības darbu izstādi 11. maijā
plkst. 18.00
Nāciet un iepazīstiet skolu!
www.valdemarpilsvsk.lv
Informācija pa tālr. 63291102

Balgales bibliotēkā
✳✳Imantam Ziedonim 85
Īves bibliotēkā
✳✳Imantam Ziedonim 85
✳✳Mātes tēls latviešu literatūrā
„Māt, mīļā māt”
✳✳Pēterim Liepiņam 75
✳✳29.05.–07.06. Ērikam Hānbergam 85
Laidzes bibliotēkā
✳✳Bibliotēkas pasākumi fotogrāfijās „Te mēs – bibliotēkas
ritmi”
✳✳„Laidze literatūras avotos”
✳✳„Maijs – ziedu mēnesis”
✳✳„Tautasdziesmas mātes dienai”
✳✳Akcija „Vecākā grāmata Laidzes pagastā”
Laidzes BLPC izstāžu zālē
✳✳No 10.05. Talsu novada muzeja ceļojošā izstāde „Dziesmu
svētki. 1945.–1985. gads”
Laucienes bibliotēkā
✳✳Pļavmuižas saieta nama
mākslas studijas „Otiņas” izstā-

de „Ziedi”
Lubes bibliotēkā
✳✳Imantam Ziedonim 85
✳✳Ērikam Hānbergam 85
Lubes kultūras nama
izstāžu zālē
✳✳Silvijas Paipalas krustdūrienā šūto gleznu izstāde „Dejo
diegs ar adatiņu”
Lībagu bibliotēkā
✳✳Imantam Ziedonim 85
✳✳Ērikam Hānbergam 85
Ķūļciema BLPC
✳✳1.–18.05. Annas un Andra
Čupriku, Ilzes Ausekles foto izstāde „Zemīte Mana”
Pastendes bibliotēkā
✳✳Pastendes pamatskolas audzēkņu zīmējumu izstāde „Novadam un Latvijai”
✳✳„Nemiera gars Intars Busulis”
✳✳Imantam Ziedonim 85
Pastendes kultūras namā
✳✳Ģibuļu BLPJAC radošās
darbnīcas „Citāda skola” izstāde
✳✳PII „Ķipars” radošo darbu
izstāde
✳✳No 24.05. Pastendes mākslas
studijas pieaugušajiem izstāde
Pļavmuižas saieta namā
✳✳Mākslas studijas „Otiņas” izstāde
✳✳Metālmākslinieka Miervalža
Zibens darbu kolekcija
Sabiles bērnu bibliotēkā
✳✳„Šo zemi mīlēdams”
✳✳Sapņu ķērāji, Ziedītes Začestes roku darbs
Sabiles bibliotēkā
✳✳Pērļošanas darbi
✳✳Imantam Ziedonim 85
✳✳Ērikam Hānbergam 85
Spāres bibliotēkā
✳✳Mūsu novada literāti
✳✳„Ir dzīve maziņš kafetērijs,
kur reizēm gadās kāds mazs
prieks”
✳✳Daces Svinsteres gleznas
Spāres muižā
✳✳Birutas Pūces pērlīšu un
krustdūrienu gleznu izstāde
Strazdes bibliotēkā
✳✳Strazdes audēju kluba radošo darbu izstāde „Austo salvešu
komplekti”
Strazdes BLPC
✳✳„Strazdes audēju pulciņa
darbu ceļš uz Dziesmu svētkiem” un „Strazdes audējām 60”
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Stendes tautas namā
✳✳Stendes audēju un rokdarbnieku darbu izstāde
Stendes bibliotēkā
✳✳Imantam Ziedonim 85
✳✳„Esi laimīga, māt!”
✳✳Sigitas Rones izšūto gleznu
izstāde
✳✳Ērikam Hānbergam 85
✳✳22.–31.05. Fotogrāfiju izstāde „Ar senatnes elpu”
Stendes bibliotēkas bērnu
nodaļā
✳✳Imantam Ziedonim veltīta
izstāde „.. par mazu mūžu mazā
gredzenā...”
✳✳„4. maijs”
✳✳Izstāde – veltīta Eiropas dienai
Tiņģeres pils izstāžu zālē
✳✳Andra Kalniņa gleznu izstāde „Var arī tā…”
Nogales bibliotēkā
✳✳Imantam Ziedonim 85
✳✳Pēterim Pētersonam 95
✳✳Pēterim Liepiņam 75
✳✳Ērikam Hānbergam 85
Uguņu bibliotēkā
✳✳Dzejniekam Imantam Ziedonim 85
✳✳„Mana balta māmuliņa”
Valdemārpils bibliotēkā
✳✳Imants Ziedonis un viņa literārais mantojums
✳✳Māmiņa katra bērna mīļākais cilvēks
✳✳Talsu rallijs un tā vēsture
✳✳Ērikam Hānbergam veltīta
izstāde
✳✳Valdemārpils mūzikas un
mākslas skolas izstāde „Māla
trauki” un „Ilustrētas grāmatiņas”
Valdemārpils izstāžu zāle
✳✳Baibas Kalnas gleznas un
grafika
✳✳Andra Kalniņa gleznu izstāde „Var arī tā…”
Valdemārpils TIC
✳✳Dianas Dzelmes keramikas
izstāde
Vandzenes bibliotēkā
✳✳Imantam Ziedonim 85
✳✳Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena
✳✳Ērikam Hānbergam 85
✳✳Veltas Kociņas gleznu izstāde
Sagatavoja: Sanita Arciševska
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Sporta norises maijā
Kad? Cikos?

Pasākuma nosaukums

DZĪVESZIŅAS

Norises vieta

TALSOS
4.05.

15.00

5.05.
9.05.
12.05.
13.05.
19.05.
20.05.
23.05.
25.05.

11.00
9.00
10.00
11.00
11.00
11.00
9.00
10.00

Nakts rogainings – Latvijas kausa posms orientēTalsu sporta halle
šanās
Futbols Talsu NSS U10
Talsu 2. vidusskola
Talsu novada pensionāru un invalīdu zolītes spēle Talsu sporta nams
Talsu novada noslēguma turnīrs novusā
Talsu sporta nams
Futbols Talsu NSS U8
Talsu 2. vidusskola
Basketbols U14 Nacionālās līgas play-off
Talsu sporta nams
Basketbols U14 Nacionālās līgas play-off
Talsu sporta nams
Talsu novada pensionāru un invalīdu zolītes spēle Talsu sporta nams
TNSS vieglatlētikas sacensības U14
Talsu sporta halle
LAUCIENES PAGASTĀ

12.05.

11.00

26.05.

10.00

Pludmales volejbola sacensības „Pavasaris 2018”
Laucienes pagasta vasaras sezonas atklāšanas sacensības

Pļavu ezera sporta
bāze

SABILES SPORTA CENTRĀ
19.05.
25.05.
26.05.

11.00
15.00
11.00

Sezonas atklāšanas turnīrs futbolā 7x7
Vieglatlētika
Sezonas atklāšanas turnīrs futbolā jauniešiem

Sabiles sporta centrs

ĢIBUĻU PAGASTĀ
26.05.

18.30

Ģibuļu kausa izcīņas 2018 pludmales volejbolā
1. posms

Pastendes sporta
laukums

STENDĒ
26.05.

11.00

Stendes sporta centra nūjošanas pasākums

26.05.

11.00

Latvijas čempionāts Cross country motokrosa 2.
posms

Stendes nūjošanas
trase
Stendes mototrase

LUBES PAGASTĀ
19.05.

12.00

Draudzības spēle futbolā Tiņgere – Anuži

Lube

LAIDZĒ
26.05.

10.00

Laidzes pagasta sporta svētki

Laidzes BLPC

VALDEMĀRPILĪ
12.05.

11.00

26.05.

11.00

DER ZINĀT

Sporta diena (futbols, tāllēkšana, lodes grūšana, Valdemārpils sporta
800 m skrējiens)
laukums
Valdemārpils kausa izcīņas pludmales volejbolā
Valdemārpils
1. posms
pludmale

Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2018. gada 27. marta līdz 25. aprīlim

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 18 jaundzimušie: 8 zēni un 10 meitenes, kuriem doti vārdi: Tīna
Elīza, Vanesa, Jānis (2), Darīna, Laura Beāte, Kārlis(2), Paula, Gabriela (2),
Letīcija, Lote Elma, Lūkass, Eliass Džeims, Ričards, Šarlote, Roberts
Laulību noslēguši 4 pāri
Miruši (atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai):
Talsi
Valija Ankmane
Aigars Bīriņš
Pārsla Budena
Ludviga Galvanovska
Bruno Hofmanis
Nelda Marijam Maķe
Miķelis Maķevics
Lilija Amalija Ozoliņa
Vera Mirdza Paipala
Ervīns Treimanis-Freimanis
Šore Ūdre
Dzidra Zaķe
Valentīna Kivko
Stende
Arnis Plūmiņš
Sabile
Mārtiņš Balodis
Rūdolfs Eglīte
Roberts Smilga
Oskars Viļums

Abavas pagasts
Leontine Vilcāne
Ārlavas pagasts
Ziedonis Simansons
Balgales pagasts
Mastrīdija Kaprāne
Ausma Kļaviņa
Hugo Sproģis
Ģibuļu pagasts
Genādijs Bumbulis
Īves pagasts
Valdis Baumanis
Laidzes pagasts
Velta Minjona Alksnīte
Genādijs Kozlovs
Silvija Skudra
Uldis Veide
Lībagu pagasts
Fricis Jekabovičs
Marta Marija Alma
Kukīte

Lubes pagasts
Ēriks Brīnfelds
Strazdes pagasts
Rita Milda Damberga
Agris Bumbieris
Valdgales pagasts
Dzintra Zvejniece
Vandzenes pagasts
Līvija Freimane
Modris Stūrmanis
Dundagas novads
Zeltīte Tukiša
Vilma Andersone
Ventspils novads
Erna Bože
Vija Strause
Engures novads
Pēteris Cīmanis
Rīga
Ludmila Čakova
Jūrmala
Marija Givriča

PĻAVMUIŽAS SAIETA NAMĀ
05.05.

9.00

Pļavmuižas saieta
namā

„Pļavmuižas kauss 2018” zolītē. Ieeja: 1 EUR

Sagatavoja: Kārlis Pētersons

Veselības veicināšanas
pasākumi
Deju nodarbības bērniem un jauniešiem
2., 9., 16., 23. maijā plkst. 15.15 Talsu Valsts ģimnāzijā
7., 14., 21., 28. maijā plkst. 14.30 Vandzenes pamatskolā
Vingrošana grūtniecēm
7., 14. maijā plkst. 10.00 fizioterapeites S. Vilkastes
privātpraksē Talsos, Lielajā ielā 35-2
Lekcija – mazuļa krūts barošana
8. maijā plkst. 16.00 Talsos, Kalna ielā 4, 2. stāvā
(virs Talsu biznesa inkubatora)
Deju nodarbības pieaugušajiem
10., 17., 24. maijā plkst. 18.00 Valdemārpils bibliotēkas zālē
Deju nodarbības senioriem
11., 18., 25. maijā plkst. 14.00 Talsu tautas namā

2. jūnijā plkst. 18.00 Upesgrīvas skolas
90 gadu jubilejas salidojums
„Cel pāri ikdienai mūs!”
Ļoti gaidīsim Upesgrīvas skolas absolventus,
bijušos skolotājus un skolas darbiniekus Upesgrīvas
internātpamatskolā. Ņemiet līdzi skaistākās atmiņas, „ groziņu” un
dalības maksu – 5 eiro. Ballē muzicēs Indra un Modris.
2018. gada maijs
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KULTŪRAS NOTIKUMI 									

Kultūras norises maijā
Kad? Cikos?
4.05.

12.00

4.05.

12.00

5.05.

15.00

10.05.

19.00
12.–13.05.
13.05. 11.00
16.05. 17.30
17.05. 10.00
18.05. 10.00
18.05. 11.00
18.05. 14.40
19.05. 14.00
19.05. 19.00
22.05. 19.00
23.05. 12.00
24.05. 19.00
26.05. 16.00
28.05. 11.00
29.05. 19.00
30.05. 14.00

Kas?

Kur?

TALSOS
Baltā galdauta svētki. Vēstījums vides mākslas objekTalsu ezera
ta „Latvijas saule” pamatos
promenādē
Pūķu svētki „Sveiciens Latvijai!”
Talsu lidlaukā
Gata Vanaga, Harija Dainas Liepiņa un Lauras AppeTalsu tautas namā
nas fotoprojekta „Sarkandaugava” izstādes atklāšana
Guntara Rača, grupas „Saldās sejas” un grāmatas
Talsu tautas namā
„365” svētku koncerts. Ieeja: 10; 12; 15 EUR
Talsu novada amatierteātru skate
Talsu tautas namā
Ģimenes diena „Kopā būt”
Pilsētas laukumā
Talsu novada BJC pūtēju orķestra un Talsu Mūzikas
skolas pūšamo un sitamo instrumentu ansambļu
Radošajā sētā
koncerts „RADOŠIE jaunieši RADOŠĀ sētā”
Akcijas „Grāmatu starts” noslēguma nodarbība
Talsu bērnu bibliotēkā
Starptautiskā muzeju diena
Muzeja apmeklējums bez maksas
Talsu novada
Talsu novada muzeja „Zinātniskie lasījumi 2018”
muzejā
Jaunieguvumu izstādes atklāšana
Lielkoncerts „Lielais blieziens Talsos 2018”. Ieeja: ieSauleskalna
priekšpārdošanā 8 EUR, pasākuma dienā 12 EUR
brīvdabas estrādē
Talsu novada
Muzeju nakts sarīkojums „Šūpulis”
muzejā
Autorvakars „Ar fotoaparātu pa dzīvi”
Radošajā sētā
Tikšanās ar fotogrāfi Guntu Vilni
Iepazīstam Muminus T. Jānsones grāmatās
Talsu bērnu bibliotēkā
K. Valdemāra Talsu teātra izrāde „Mūsu pokāls”
Talsu tautas namā
Ieeja: 2 EUR
Koru koncerts „Kur citur tādus ābeļziedus…”
Radošajā sētā
(lietus gadījumā Talsu tautas namā)
Starpnovadu skolu 1.–4. kl. koru saiets „Tauriņi bitēs” Laumu dabas parkā
Autorvakars „Ar fotoaparātu pa dzīvi”
Radošajā sētā
Tikšanās ar fotogrāfi Ivetu Dorbi
Interešu izglītības pulciņu radošā diena „Laižam vasarā!”, veltīta Starptautiskajai bērnu aizsardzības die- Talsu novada BJC
nai. Vides izziņu spēļu prezentācija.
SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ

4.05.
12.00 Baltā galdauta svētki Sabiles kultūras nama pagalmā un zālē
11.05. 14.00 Sapņu ķērāju radošā darbnīca kopā ar Ziedīti Začesti Bērnu bibliotēkā
11.05. 18.00 Mātes dienas koncerts
Senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās
12.05. 14.00
Sabiles kultūras
„Sirdsdziesmas Latvijai”
namā
Sabiles kultūras nama bērnu teātra izrāde
17.05. 18.00
„Čigānmeitēns Ringla”. Ieeja: 1 EUR
20.05. 13.00 Vasarsvētku Dievkalpojums Sabiles ev. lut. baznīcā
16.00 Sabiles amatierteātra brīvdabas izrāde „Mucenieks
Ēriņkrogā
20.05.
un Muceniece”
(autobusa pietura
19.00 Zaļumballe ar akordeonistu Vili
„Smildziņi”)
Pļaviņā „Zem vīto25.05. 21.00 Kino zem tilta „Ja nebūtu šī skuķa”
liem” pie tilta
LAUCIENES PAGASTĀ
No
Pļavmuižas
5.05.
Pļavu muižas diena. Ieeja: 1 EUR
9.00
saieta namā
Ķūļciema pagasta senioru klubiņa „Atblāzma” 18
Laucienes
19.05. 13.00
gadu jubilejas pavasara balle „Satiekas kaimiņi”
kultūras namā
BALGALES PASGASTĀ
Starp „Lazdu” un
04.05. 13.00 Baltā galdauta svētki
„Rītu” mājām
20.05. 13.00 Ģimenes diena
Balgales BLPC

26.05. 19.00

LAIDZES PAGASTĀ
Baltā galdauta svētki
Daiļrunāšanas festivāls bērniem un pieaugušajiem
Laidzes pagasta svētki „Caur sidraba birzi gāju”
Iepazīsti kundalinī jogu kopā ar pasniedzēju Aneti
Knapši
LĪBAGU PAGASTĀ
Grāmatu draugu tikšanās „Vēl ir vārdi, kas nav saukti…” I. Ziedonim 85
Radošā darbnīca „Iepriecināsim savu māmulīti”
Lībagu sākumskolas audzēkņu Mātes dienas koncerts
Sabiles AT izrāde „Mucenieks un Muceniece”
Lībagu BLPC bērnu ansambļa „Prātnieki” koncerts
„Izdziedāsim prieku kopā!”
Lībagu sākumskolas interešu izglītības kolektīvu
koncerts
Strazdes AT izrāde „Sievasmātes senču laiki”
Bērnu placis Mundigciemā
Visas atrakcijas bez maksas
Lībagu pagasta svētku koncerts „Lai lustīga dzīvošana!”

26.05. 22.00

Svētku balle. Spēlē grupa „Halo”

27.05. 14.00

Dievkalpojums Stendes ev. lut baznīcā. Pēc dievkalpojuma koncerts

4.05. 12.00
15.05. 16.00
21.–26.05.
31.05. 17.30

9.05.

9.00

9.05. 10.00
10.05. 12.00
22.05. 20.00
23.05. 17.30
25.05. 17.00
25.05. 18.00
26.05. 11.00
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Pie šūpolēm
Laidzes bibliotēkā

1.05.

20.00

5.05.

19.00

4.05.

12.00

LUBES PAGASTĀ
Amatierteātra Īve izrāde „Kāzas Bazūnēs”
Ieeja:1 EUR
Deju kolektīvu draugu sadancis „Dāvana ne tik vientuļai sievietei”. Ieeja: 1 EUR
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
Baltā galdauta svētki kopā ar „Dziedošo autobusu”

Lubes kultūras
namā
Lubes kultūras
namā
Pie Ķūļciema BLPC

ĪVES PAGASTĀ
12.05. 17.00 Koncerts māmiņām un disko ballīte bērniem
Tiņģeres pilī
19.05. 20.00 Muzeju nakts „Šūpulis”
Tiņģeres pilī
Lasītāju klubā: jaunākās literatūras apskats, I. Ziedo24.05. 14.00
Īves bibliotēkā
ņa daiļrade
1.06. 18.00 Baznīcu nakts Ķurbes ev. lut. draudzes kapellā
ĢIBUĻU PAGASTĀ
Daces Svinsteres gleznu izstādes „Iztēles virpulis”
3.05. 13.00
Spāres bibliotēkā
atklāšana un tikšanās ar mākslinieci
9.05
18.00 Tikšanās ar zāļu sievu Initu Ozoliņu
BLPJAC
10.05. 12.00 Sarīkojums senioriem „Padomi dārza darbos”
11.05. 18.00 Pastendes skolas audzēkņju koncerts „Daudz laimes”
Pastendes
12.05. 18.00 Ansamblim „Harmonija” 50. Koncerts „Ieklausies!”
kultūras namā
20.00– Balle kopā ar Arni Blūmu-Blūmani
12.05.
24.00 Galdiņu rezervācija pa tālr. 26368319
Mātes dienai veltīts dievkalpojums
13.05. 11.00
Spāres baznīcā
„Dziesmu skolas” audzēkņu koncerts
Pastendes
14.05. 11.00 Leļļu teātris „Mēness taurenis”. Ieeja: 1,20 EUR
kultūras namā
16.05. 18.00 Friča Kristapsona literārās balvas pasniegšana
Spāres muižā
18.05. 10.00

PII „Ķipars” audzēkņu un draugu koncerts

24.05. 18.00

Izstādes „Kopā kā krāsu palete” atklāšana

2.06.

Bērnu svētki visai ģimenei

12.00

Pastendes
kultūras namā
Pastendes bērnu
rotaļlaukumā

STENDĒ
3.05.

13.00

Imantam Ziedonim 85

4.05.

11.00

Baltā galdauta svētki „Ziedonī ar Ziedoni”

17.05. 13.00

4.05.

11.00

4.05.

12.30

4.05. 12.00
19.05. 12.00
4.05. 11.00
11.05. 14.00
1.06. 16.00

12.05. 13.00

4.05.

13.00

5.05.

17.00

15.05. 16.00
26.05. 16.00
31.05. 16.00

Bibliotēkas pēcpusdiena „Es Eiropas Savienībā”

Bibliotēkas bērnu
nodaļā
Stendes estrādē
Bibliotēkas bērnu
nodaļā

STRAZDES PAGASTĀ
„Latvijai 100, bet Strazdes audējām tikai 60”
Strazdes BLPC
Akcijas „97+3=Latvijas ceļš” atklāšana
Filma „Mērijas ceļojums”
Strazdes BLPC
VALDGALES PAGASTĀ
Baltā galdauta svētki „Aleju” mājas pagalmā
Senioru dienas pasākums „Ievziedu reibonī”
„Lielsalās”
VANDZENES PAGASTĀ
Baltā galdauta svētki kopā ar Vari Vētru
Vandzenes
tautas namā
Mātes dienas koncerts „Veltījums Tev, māmiņ”
Bērnu deju uzvedums „Rausīša piedzīvojumi”
Anču birzī
VALDEMĀRPILĪ
Ģimenes dienas pasākums „Jautrā sestdiena viLaukumā pie
siem kopā”. „Zaļais tirgus”, tirgotājiem pieteikties
bibliotēkas
29456410
VIRBU PAGASTĀ
Baltā galdauta svētki
Strazdes amatierteātra izrāde „Sievasmātes senču lai- Virbu kultūras
ki”. Ieeja: 1 EUR
namā
Bērnu popgrupas pēcpusdiena veltīta Mātes dienai
Nākotnes dārza atklāšanas svētki
Nākotnes dārzā
Pasākums bērniem „Hei, vasaras vārti vaļā”
Aiz kultūras nama

Sagatavoja: Sanita Arciševska

Laidzes bibliotēkā

Lībagu skolā
Lībagu bibliotēkā
Lībagu BLPC
Dižstendē
Lībagu BLPC
Dižstendes
estrādē
Lībagu tautas namā
Mundigciema
graviņā
Dižstendes
estrādē

26. maijā
Stendes mototrasē un
tās apkaimē notiks

Latvijas kausa
3. posms
Cross Country
sacensībās
Starts Solo motociklu
klasēm 11.00;
Kvadru klasēm 14:00.
Skatītājiem ieeja bez maksas
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