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Vienošanās par Talsu Galveno bibliotēku:
SIA „Campaign” atkāpjas, būvnieki pārskatīs izmaksas
Jau iepriekš ziņots par ilgstošajiem mēģinājumiem vienoties ar piegādātāju apvienību „SIA
„Campaign” un pilnsabiedrību „Talsu statiskais
spriegums”” par Talsu Galvenās bibliotēkas projekta tālāko virzību, ievērojot pašvaldības intereses. Galvenie pašvaldības izvirzītie nosacījumi –
SIA „Campaign” jāatsakās no autoruzraudzības,
savukārt būvuzņēmējiem kopā ar pašvaldības
piesaistītu ekspertu jāsamazina būvniecības izmaksas. 24. maijā, kad pēc astoņu deputātu pieprasījuma sasauktajā domes ārkārtas sēdē bija jālemj, vai atsaukt līguma uzteikumu bez minēto
nosacījumu izpildes, piegādātāju apvienības pārstāvis iesniedza parakstītu vienošanos, ko domes
vadība jau vairākkārt tika rosinājusi. Visi 14 klātesošie deputāti vienbalsīgi lēma to parakstīt.
Kā iepriekš ziņots, ņemot vērā sadarbības prob-

lēmas ar piegādātāju apvienību un tās ilgstošo nevēlēšanos vienoties par saprātīgu, pašvaldības piesaistīto speciālistu secinājumiem atbilstošu
risinājumu, domes vadība pieņēma lēmumu lauzt
pērn noslēgto līgumu par Talsu Galvenās bibliotēkas pārbūves būvprojekta izstrādi, būvniecību un
autoruzraudzību. Pēc līgumsaistību izbeigšanas
piegādātāju apvienība tomēr izrādīja interesi, un
domes vadība turpināja vest sarunas ar pilnsabiedrības „Talsu statiskais spriegums” dalībniekiem,
novada vietējiem būvuzņēmumiem SIA „Stats” un
SIA „Vīgantes” par iespēju sadarbību atjaunot, izpildot iepriekš minētos nosacījumus attiecībā uz
cenas samazinājumu un SIA „Campaign” izstāšanos no tālākās projekta virzības.
Tikko parakstītā vienošanās apliecina, ka SIA
„Campaign” nodod savas kā būvprojekta izstrādā-

tāja mantiskās tiesības un autortiesības pašvaldībai
un, turpinot projekta īstenošanu, ļauj piesaistīt citu
autoruzraugu. SIA „Campaign” apņēmies nekādā
veidā neietekmēt būvniekus saistībā ar būvdarbu
laikā izvēlētajiem risinājumiem, materiāliem un
tehnoloģijām. Kā iepriekš norādījis pašvaldības
piesaistītais būvspeciālists, Latvijas Būvinženieru
savienības valdes loceklis Guntars Liepiņš, ēku
Brīvības ielā 17a varētu pārbūvēt ievērojami lētāk,
neatstājot ietekmi uz rezultāta kvalitāti.
Nupat noslēgtā vienošanās paredz, ka ne vēlāk
kā līdz 22. jūnijam būvniekam jāsniedz savs piedāvājums par būvdarbu kopējās cenas samazinājumu
un darbu izpildes laika grafiku. Panākot vienošanos par cenas samazinājumu un līguma uzteikuma
atsaukšanu, nekavējoties varēs uzsākt būvdarbus.
Anna Ķīviča

Cildinot novada ļaudis, kuri ar radošumu, uzņēmību un ieguldīto
darbu dara mūsu novadu skaistāku un sakoptāku

Jau devīto gadu pie Talsu novada iedzīvotājiem dodas konkursa „Talsu bruncī ieaustie”
(līdz 2016. gadam ar nosaukumu „Sakoptākā
pilsēta vai pagasts”) žūrijas komisija, lai iepazītos ar čakliem, radošiem, aktīviem sava novada
iedzīvotājiem un lai aplūkotu nedaudz piemirstas vai gluži pretēji – pavisam jaunas apskates
vietas un ēkas.
Konkurss ir Talsu novada pašvaldības iniciatīva,
lai veidotu un stiprinātu sadarbību ar novada iedzīvotājiem, vairotu viņu piederību novadam, ieinteresētu un iesaistītu iedzīvotājus savu īpašumu labiekārtošanā, veicinātu novada sakoptību un pateiktos
sabiedriski aktīviem iedzīvotajiem par ieguldījumu
novada tēla veidošanā.
Šogad pretendenti tiks vērtēti 11 nominācijās:
„Sakoptākā privātmāja”, „Ģimenēm un bērniem
draudzīgākais pagalms”, „Sakoptākā vēsturiskā
ēka”, „Rosīgākais uzņēmums”, „Darbīgākā zemnieku saimniecība”, „Draudzīgākā tirgotava vai kafejnīca”, „Aktīvākā organizācija”, „Čaklākais mājražotājs”, „Radošākais novadnieks”, „Skaistākais dārzs”,
„Gada jaunums”.
Žūrijas komisija, sākot no 15. maija līdz pat 26.
jūnijam, reizi nedēļā apmeklē kādu no pagastiem vai
pilsētām. Konkursa noslēgums paredzēts 31. augustā, kad visi konkursa dalībnieki tiks aicināti kopīgi
atskatīties uz konkursa gaitu, kā arī lai suminātu pirmo vietu ieguvējus un baudītu lielisku kopā būšanas
mirkli.

Laucienes pagasts
15. maijā konkursa komisija devās uz Laucienes, Balgales un Ķūļciema pagastu.
Nurmuižas pils komplekss Laucienē tiek rādīts nominācijā „Sakoptākā vēsturiskā ēka”. Lauciene tagadējo nosaukumu ieguvusi 1940. gadā. Līdz tam vieta lepojusies ar
skaisto lībiešu izcelsmes vārdu – Nurmuiža. Nurmuižas
pils ir nocietināta ēka ar mazu iekšējo pagalmu. Tā vairākkārt pārbūvēta un beidzamo reizi savus vaibstus mainīja
20. gadsimta sākumā, kad arhitekts Vilhelms Bokslafs tai
piešķir tādu izskatu, kas tiek dēvēts par vienu no efektīgākajiem neoklasicisma interjera paraugiem Latvijas pilīs.
Celtnei gājis secen muižu dedzināšanas vilnis, kas notika
1905. gadā, tikai tāpēc vien, ka barons Oto fon Firkss 19.
gadsimta beigās tur uzbūvējis pagasta skolu. Otrā pasaules
kara laikā Nurmuižas pilī bijis hospitālis. Pēc kara kādu laiku pilī atradās Laidzes kolhoza kantoris un vēlāk – padomju saimniecība „Okte”. Atjaunojot neatkarību Latvijā, pilij
mainījās īpašnieki, bet ēkas tikmēr grima aizmirstībā, līdz
šo kompleksu īpašumā ieguva Oļegs Fiļs. Novadpētnieks
un muižas gids Aldis Denčiks konkursa žūrijai palīdzēja
ielūkoties daudzveidīgajā, vēsturisko atradumu kolekcijā,
kas glabājas pils ēkā, kā arī doties izzinošā ekskursijā pa
pils pagalmu un muižas ēkām.
Nominācijā „Rosīgākais uzņēmums” izvirzīta kokskaidu granulu ražotne „SBE Latvia”. Uzņēmums ar 20
gadu pieredzi sevi pozicionē kā ražotāju, kam rūp cilvēks

un vide apkārt. Neviens uzņēmums nevarētu eksistēt bez tā
darbiniekiem. „Formula, kas mūs uzturējusi šeit 20 gadus,
ir savstarpēja cieņa pret darbiniekiem,” saka „SBE Latvia”
direktors Māris Ziediņš. Rūpnīca Latvijā bijusi pirmā tāda
veida kokskaidu granulu ražošanai. Tā strādā nepārtraukti
24 stundas diennaktī. Uzņēmumā nodarbināti 25 darbinieki. Granulas tiek ražotas tikai no skaidas atšķirībā no citiem ražotājiem, kuri pērk arī apaļkoka malku, to samaļot.
Lielākais skaidu piegādātājs uzņēmumam ir SIA „Vika
Wood”, kas atrodas tuvu kaimiņos. Pirms 20 gadiem, kad
cēla SIA „Vika Wood”, vienlaikus tika celta arī „SBE Latvia”
rūpnīca ar stratēģisku mērķi, ka notiks savstarpēja sadarbība, lai tiktu realizētas pāri palikušās skaidas no SIA „Vika
Wood”. Apjoms aug ar katru gadu, 60% no vajadzīgajām
skaidām ir tieši no SIA „Vika Wood”, 40% tiek iepirkti aptuveni 100 km rādiusā no mazākām un lielākām kokzāģētavām un galdniecībām. Rūpnīcai īpašnieki vairākkārt ir
mainījušies, bet mātes uzņēmums ir Zviedrijā, kas ir lielākais granulu rūpnīcu īpašnieks visā Zviedrijā, kopumā uzņēmumam ir septiņas rūpnīcas, bet „SBE Latvia” ir vienīgā
rūpnīca Latvijā. Visas darba metodes un instrukcijas tiek
saņemtas no mātes uzņēmuma Zviedrijā. Zviedru standarts ir ļoti augsts, un darbinieki to novērtē. Lielākā daļa
darbinieku uzņēmumā strādā kopš tā pirmsākumiem, kas
ir labs rādītājs par darba devēju un komandas saliedētību
kopumā.
Turpinājums 6. lpp.
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Lai neveicinātu
ļaunprātīgu ubagošanu
pilsētas centrā
Nereti Talsos novērojamas
situācijas, kad dažas personas
ubago, kas jo īpaši izplatīts pie
lielveikala
„Maxima”,
pie
veikaliem „Rimi”, bankas
„Citadele” un Talsu autoostā.
Talsu novada pašvaldības
policija un Sabiedriskās kārtības
komisija aicina iedzīvotājus
izvērtēt katru šādu situāciju, jo
nereti „ubagotājs” iegūto naudu
neizlieto prasītajam mērķim, bet
gan pavisam kam citam. Tādējādi
palīdzības sniedzējs ar savu
„palīdzību” veicina ubagošanu
pilsētas centrā un neizslēdz šādu
situāciju atkārtošanos vai gluži
pretēji – ubagošana var kļūt
aizvien biežāka.
Atgādinām, ka ubagošanu
Talsos un novadā aizliedz Talsu
novada saistošie noteikumi, kas
paredz: „Par ubagošanu, zīlēšanu
vai uzmākšanos apkārtējiem ar
zīlēšanu un buršanu sabiedriskās
vietās vainīgajai personai izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas

sodu līdz 20 eiro (Talsu novada
saistošo noteikumu Nr.24 „Talsu
novada noteikumi” 6.4. punkts).
Novērojamas arī situācijas, kad
ubagošanā tiek iesaistītas nepilngadīgas personas. To regulē Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodekss: „Par nepilngadīgo (līdz 16
gadiem) iesaistīšanu vai izmantošanu ubagošanā, ja to izdarījusi
pilngadīga persona, – uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit
eiro. Par tādām pašām darbībām,
ja tās izdarījusi persona, kura gada
laikā jau administratīvi sodīta par
šā panta pirmajā daļā paredzēto
pārkāpumu, – uzliek naudas sodu
līdz septiņsimt eiro.” (172.1 pants)
Būsim
saprotoši
pret
cilvēkiem, kuri lūdz palīdzību,
tomēr izvērtēsim katru situāciju
atsevišķi un mēģināsim atšķirt
ļaunprātīgu
ubagotāju
no
cilvēka,
kuram
tiešām
nepieciešama palīdzība.
Marta Rake-Lasmane

Informācija potenciālajiem
aizbildņiem, audžuģimenēm
un adoptētājiem
Vai esi aizdomājies par iespēju uzņemties rūpes un dāvāt
mīlestību kādam bez vecāku gādības palikušam bērnam?
Vai Tev par šo tēmu ir jautājumi?
Nāc uz speciālistu konsultācijām 12. jūnijā Talsos (iepriekš
piesakot vizīti pa tālruni 27078390).
Dāvini laimīgu bērnību!

Kādi darbi aktuāli Talsu
pilsētā?
Sākoties vasaras sezonai,
pašvaldībā vērsušies vairāki iedzīvotāji, interesējoties par
būtiskākajiem sezonas darbiem Talsos: zāles pļaušanu,
bērnu rotaļu laukuma sakārtošanu, ielu remontdarbiem un
strūklakas uzstādīšanu Talsu
ezerā.
Kā informē Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Normunds Strēlnieks, par zāles pļaušanu pilsētā
šobrīd gādā SIA „Talsu namsaimnieks”. Patlaban pļaušanas darbi
norit prioritārā secībā, sākot ar teritorijām, kuru tuvumā plānoti lielāki pasākumi, tostarp skolu izlaidumi: muzeja dendroloģiskā parka
apkārtnē, pie Sauleskalna, Talsu 2.
vidusskolas, Talsu pamatskolas,
1905. gada ielas tuvumā, tā dēvētā
Pionieru parka apkaimē. Darbi šobrīd norit arī bērnu rotaļu laukumā
– tiek salabotas saplīsušās rotaļu
iekārtas un atjaunots grants segums.
Jautājumus raisījuši remontdarbi, kas pašlaik notiek Raiņa ielā, ko

jau šovasar paredzēts pilnībā pārbūvēt. Kā skaidro N. Strēlnieks,
bedres Raiņa ielā tiek labotas, lai
rūpētos par satiksmes drošību arī
īsajā laika posmā, kas vēl atlicis līdz
vērienīgajiem ielas remontdarbiem. Bedru labošana esot būtiska,
jo pa ielu notiek intensīva satiksme,
tostarp komerctransporta pārvietošanās.
Visbeidzot, pašvaldībā saņemti
daudzu iedzīvotāju jautājumi par
strūklaku, kas katru vasaru rotā Talsu ezeru. Arī šogad strūklaka ezerā
būs, tiesa – nedaudz vēlāk kā ierasts.
Pilsētas pārvaldē informē, ka pārbaudīts tās tehniskais stāvoklis un
salaboti divi sūkņi, kas bija saplīsuši.
Šonedēļ strūklaka uzstādīta un atkal
priecēs pilsētas iedzīvotājus un viesus.
Ja rodas ar pilsētas uzkopšanu
un labiekārtošanu saistīti jautājumi, ikviens aicināts vērsties pie
pilsētas pārvaldnieka Normunda
Strēlnieka (e-pasts: normunds.
strelnieks@talsi.lv; tel.: 29294295).
Anna Ķīviča
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Iedzīvotāju tikšanās ar Talsu novada
domes priekšsēdētāju Edgaru Zelderi
Aicinām iedzīvotājus uz diskusiju, kuras laikā ikvienam būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem par aktuālajiem projektiem, tostarp Talsu Galveno bibliotēku, un pašvaldībā notiekošo.
Jautājumus var iepriekš iesūtīt uz e-pastu edgars.zelderis@talsi.lv, kā arī uzdot klātienē tikšanās laikā.
KUR? Talsu novada domes Lielajā zālē (Kareivju ielā 7)
KAD? Pirmdien, 4. jūnijā
CIKOS? 18.00

Virbos tiks izveidota aktīvās atpūtas vieta
Virbu pagasta teritorijā tiek
īstenots projekts „Āra aktīvās
atpūtas vietas izveide Virbu
pagastā”.
Virbu pagasts vēsturiski veidojies padomju gados uz padomju saimniecības „Virbi” infrastruktūras bāzes ar centru
Jaunpagasta ciemā. Jaunpagastā
ir septiņas daudzdzīvokļu mājas
un 52 privātmājas. Ciema vide
nav labiekārtota kopš padomju
laikiem, tā nav mūsdienīga un
pievilcīga brīvā laika pavadīšanai. Virbu pagasta pārvaldes
iniciatīva un ideja tika sagatavota, lai mainītu vidi, tā būtu sakārtota un pievilcīga, kā arī radītu iespēju dažāda vecuma
pagasta iedzīvotājiem – bērniem, jauniešiem, dažādu sociālo grupu pārstāvjiem, strādājošiem – daudzveidīgi un saturīgi
pavadīt brīvo laiku. Būtiski ir
darīt lietas, lai valsts simtgadi
sagaidām sakārtotā vidē, kuru
izmantos pagasta iedzīvotāji un

tā paliks nākamajām paaudzēm.
Pagasta centrā plānots izbūvēt bruģētu gājēju celiņu līdz
150 m2, bruģētu laukumu āra
pasākumiem 145 m2, ugunskura vietu, iegādāties un uzstādīt
trīs āra trenažierus, 10 soliņus,
četras atkritumu urnas.
Projekta mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu teritorijas attīstību, labiekārtojot Virbu pagasta
Jaunpagasta ciemā laukumu
kultūras āra pasākumiem, uzlabojot Talsu novada teritoriju
mūsdienu sabiedrības un aktīvās atpūtas prasībām. Projekta
darbības uzlabos vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt
par priekšnosacījumu jaunu integrētu veselības, atpūtas un
citu saistītu pakalpojumu piedāvājumam.
Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 30 000 EUR, t.sk.

PVN 21%. Piešķirtais publiskais
finansējums ir 22 672,87 EUR.
Plānotajā finansējumā tiek iekļautas Paskaidrojuma raksta
izstrādes, būvdarbu, labiekārtojuma darbu izmaksas.
Talsu novada pašvaldība ar
Ziemeļkurzemes
reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes Lauku atbalsta dienesta lēmumu
2018. gada 9. martā ir uzsākusi
projekta īstenošanu. Projekta
beigu termiņš ir 2019. gada 30.
decembris.
Projekta
Nr.
18-08-AL35-A019.2202-000006,
projekts tiek īstenots Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai ietvaros.
Aija Svarinska,
Attīstības plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Pūņās taps Zīmju takas
Valdgales pagasta Pūņās
tiek īstenots projekts „Zīmju
takas Pūņās”, kur plānots izvietot stilistiski saskaņotus
labiekārtojuma elementus –
gājēju tiltiņu, soliņus un atkritumu urnas.
Kā labiekārtojuma elementu
motīvs tiks izmantots Pūņu pamatskolas galvenās ieejas durvju ģeometriskās formas raksts,
to ietvēra tiltiņa roku balstā un
soliņa muguras balsta koka detaļās. Tiks uzstādīti soliņi, to izvietojums būs vērsts pret vides
elementiem un labiekārtotās teritorijas centrā pie laukuma.
Celiņu un laukuma segumā izmantos bruģakmens segumu,
un kalto laukakmeņu segumu
vides elementu izvietošanas vietās. Kalto laukakmeņu seguma
josla akcentēs centrālā laukuma
vietu. Celiņi plānoti 1,50 m platumā atbilstoši tā izmantošanai
– mierīgai atpūtai un lēnām pastaigām.
Pēc projekta pabeigšanas teritorija tiks pilnveidota, uzstādot vides elementus – latvju
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rakstu zīmes ar uzrakstiem un
skaidrojumiem par zīmju simbolisko nozīmi enerģijai, aizsardzībai un to, kā senāk tās izmantoja
senlatviešu
kulta
rituālos. To izveidošanai paredzēts izmantot dabas materiālus
– koku, akmeni, u.c., iesaistot
pagasta iedzīvotājus. Takas pieturas punktos tiks uzstādīti soli
un soli – krēsli.
Projekta kopējās izmaksas ir
35 555,24 EUR, t.sk. PVN 21%.
Publiskais
finansējums
ir
26 857,82 EUR. Plānotajā finansējumā tiek iekļautas Paskaidrojuma raksta izstrādes, labiekārtojuma darbu – gājēju celiņa un
laukuma bruģēšana, solu, solu
– krēslu, atkritumu urnu iegāde
un uzstādīšana, tiltiņa izgatavošana un uzstādīšana, būvuzraudzības izmaksas.
Projekta mērķis: par godu
Latvijas simtgadei izveidot jaunu publisko ārtelpu iedzīvotāju

atpūtai un izglītošanai, kas ietver klusās atpūtas, pastaigas,
izglītojošo, sabiedrisko pasākumu un apstādījumu zonas, kas
būs pieejams arī cilvēkiem ar
kustību traucējumiem.
Iepirkumā par plānotajiem
būvdarbiem, uzvarētājs SIA
„Kandavas ceļi”.
Talsu novada pašvaldība ar
Ziemeļkurzemes
reģionālās
lauksaimniecības
pārvaldes
Lauku atbalsta dienesta lēmumu projekta īstenošanu uzsāka
2017. gada 1. augustā. Projekta
beigu termiņš ir 2019. gada 1.
jūlijs. Projekta Nr. 17-08-AL17A019.2203-000003,
projekts
tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
ietvaros.
Aija Svarinska,
Attīstības plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

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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RUNĀ PAŠVALDĪBA

Tiek pieņemti pieteikumi Talsu novada Jūnijā uzsāks Talsu Valsts
ģimnāzijas stadiona
kultūras un tūrisma projektu
pārbūvi
finansēšanas konkursam
Talsu novada pašvaldība aicina līdz 2018. gada 8. jūnijam
pulksten 17.00 iesniegt projektu pieteikumus, lai saņemtu
pašvaldības finansiālu atbalstu
radošo ieceru īstenošanai kultūras un tūrisma jomā. Atbalstītās aktivitātes paredzēts realizēt no 2018. gada 1. jūlija līdz
31. decembrim.
Konkursa mērķis ir veicināt
Talsu novadam nozīmīgu kultūras, mākslas, tūrisma, kultūrtūrisma un kultūrizglītības projektu īstenošanu, kas sekmē visu
kultūras un mākslu nozaru jaunrades attīstību, kultūras mantojuma saglabāšanu, kā arī sekmēt
kultūras un tūrisma produktu
un pakalpojumu piedāvājuma
paplašināšanu un dažādošanu,
profesionālās mākslas pieejamību Talsu novada iedzīvotājiem.
Konkursa prioritāte ir Latvijas valsts simtgadei veltīti materiālā un nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšanas, aizsar-

dzības un atpazīstamības veidošanas pasākumi un norises.
Talsu novada kultūras un tūrisma projektu finansēšanas
konkursa projektu aktivitāšu finansēšanai pieejamā summa ir
8176,00 EUR, savukārt maksimāli pieejamais finansējuma apjoms vienam projektam ir 1000
EUR ar noteikumu, ka projekta
iesniedzējam jānodrošina vismaz 20% no pieprasītā finansējuma apjoma.
Konkursā piedalīties var kultūras un tūrisma nozares nevalstiskās organizācijas (biedrības
un nodibinājumi), reliģiskās organizācijas, uzņēmējsabiedrības
un fiziskas personas – Latvijas
Amatniecības kameras meistari,
Tautas daiļamata meistari vai
Radošo apvienību biedri, kuru
juridiskā adrese vai deklarētā
dzīves vieta ir Talsu novadā.
Konkursa pieteikuma sagatavošanai nepieciešamā dokumentācija pieejama www.talsi.lv, sa-

daļā Kultūra – Kultūras un
tūrisma finansēšanas konkurss,
kā arī Talsu novada kultūras,
sporta un tūrisma centrā K.Valdemāra ielā 17a, Talsos.
Projekti jāiesniedz Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma
centrā vai jānosūta pa pastu, ar
norādi: „Kultūras un tūrisma
projektu finansēšanas konkursam” K. Valdemāra ielā 17a, Talsos, Talsu novadā, LV-3201 ar
noteikumu, ka pasta zīmogs ir
divas dienas pirms projektu iesniegšanas termiņa beigām. Papildus projekti elektroniskā formā jānosūta kstc@talsi.lv ar
norādi „Kultūras un tūrisma
projektu finansēšanas konkursam”.
Sanita Arciševska,
vecākā kultūras speciāliste

Pastendes radošās terases skice.

2018. gada jūnijs

Projekta ietvaros paredzēts uz
jau esošajiem laukakmeņu pamatiem uzbūvēt radošo terasi ar
elektrības pieslēgumu, ierīkot
celiņu un zaļajā zonā izvietot
spilgtus un krāsainus vides objektus – astoņus lielformāta
puķu podus. Tādējādi tiks sakopta un labiekārtota parka daļa,
kas būs saistoša ne vien ģimenēm ar bērniem, bet arī ikvienam iedzīvotājam un viesim.
Papildu būvdarbiem projektā
plānota arī vairāku pasākumu rīkošana jau šoruden. Paredzēta
ģimeņu talka, kuras laikā bērni
ar vecākiem varēs iesaistīties vides objektu pilnveidošanā un apgleznot puķu podus. Septembrī
radošajā terasē tiks atzīmēta
Tēva diena, un dzejas dienu pasākums, oktobrī – folkloras vakars, bet novembrī – valsts svētkiem
veltīts
pasākums,
piedaloties gan lieliem, gan maziem. Lai pasākumu apmeklējumi būtu ērti arī vecāka gadagāju-

ma cilvēkiem, projekta ietvaros
tiks iegādāti 20 saliekamie krēsli,
ko pasākumu norises laikā izvietot uz terases vai tās apkārtnē.
Projekts „Radošā terase Pastendē – vieta, kur ģimenēm pulcēties”
tiks īstenots Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas
„Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar
NVO” ietvaros. Projekta sadarbības partneri ir Ģibuļu pagasta
aprūpes un attīstības biedrība
„Vīgrieze”, kā arī biedrības „Ķipars”, „Talsu folkloras kopa” un
„Spriganis”. Būvniecības un labiekārtošanas darbus plānots īstenot līdz vasaras beigām. Projekta
kopējās izmaksas plānotas 21
663,93 eiro apmērā. Lielāko daļu
jeb 17 114,50 eiro nodrošina
Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālais atbalsts no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Anna Ķīviča

		

Projekta kopējās izmaksas ir
4 494 861,59 EUR, tai skaitā
ERAF finansējums 3 673 940,00
EUR, valsts budžeta finansējums
– 162 058,59 EUR un pašvaldības
līdzfinansējums 658 863,00
EUR. Projekta īstenošanas
termiņš – 2021. gada 31.
decembris.
Projekta
Nr.
8.1.2.0/17/I/004.
Aiva Dimante,
Attīstības plānošanas un
projektu vadības nodaļas
vadītāja vietniece

Izlaidumi Talsu novada
izglītības iestādēs
Izglītības iestāde

Pastendē būvēs radošo terasi

Valsts reģionālās attīstības
aģentūra apstiprinājusi Talsu
novada pašvaldības projektu
„Radošā terase Pastendē – vieta, kur ģimenēm pulcēties”, kas
šogad ļaus īstenot ciema iedzīvotāju sen lolotu sapni – radīt
ģimenēm draudzīgu un vizuāli
pievilcīgu vietu brīvdabas pasākumu norisei.
Pastendē dzīvo un savu brīvo
laiku pavada ap 140 ģimeņu, taču
līdz šim trūcis tām piemērotu atpūtas vietu, kur rīkot brīvdabas
kultūras un izklaides pasākumus
un kvalitatīvi pavadīt laiku. Jaunās terases pielietojums būs dažāds – to varēs izmantot gan kā
pulcēšanās vai nodarbību vietu,
gan arī kā brīvdabas skatuvi, uz
kā savu varējumu rādīt Pastendes
kuplajai amatiermākslas kolektīvu saimei. Terasi paredzēts būvēt
Pastendes brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra
tuvumā – vietā, kur šobrīd atrodas nojauktas mājas pamati.

Talsu novada pašvaldībā
turpinās projekta „Vispārējās
izglītības iestāžu mācību vides
uzlabošana Talsu novadā”
īstenošana.
Plānots, ka jūnijā tiks sākta
Talsu Valsts ģimnāzijas stadiona
pārbūve,
pakāpeniski
tiks
iegādātas ergonomiskas mēbeles
skolām un uzsākta informācijas
un komunikāciju tehnoloģiju
risinājumu
ieviešana
un
aprīkojuma iegāde.
Projekta mērķis – izglītības
infrastruktūras attīstība Talsu
novadā, lai sekmētu plānoto
kompetenču pieejā balstītā
vispārējās
izglītības
satura
pakāpenisku ieviešanu.

9. klase

12. klase

Talsu Valsts ģimnāzija
Talsu 2. vidusskola
Valdemārpils vidusskola
Talsu Kristīgā vidusskola
Talsu novada vakara un
neklātienes vidusskola
Sabiles pamatskola
Stendes pamatskola
Talsu pamatskola
Laucienes pamatskola
Laucienes pamatskolas filiāle
„Dursupes pamatskola”
Talsu 2. vidusskolas filiāle
„Laidzes pamatskola”
Pastendes pamatskola
Pūņu pamatskola
Vandzenes pamatskola
Virbu pamatskola
Upesgrīvas internātp-sk;

16. jūnijā 16.00
15. jūnijā 16.00
16. jūnijā 15.00
15. jūnijā 15.00

Struktūrvienība „Valgales
skola”; PIKC „RVT” Laidze
PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Laidzes teritoriālā
struktūrvienība
Talsu novada sporta skola
Talsu mākslas skola
Talsu mūzikas skola
Sabiles mākslas un mūzikas
skola
Valdemārpils mūzikas un
mākslas skola

Valgalē 31. maijā 10.00;
Laidzē 5. jūnijā 16.00

13. jūnijā 16.00
16. jūnijā 13.00
16. jūnijā 15.00
15. jūnijā 18.00
16. jūnijā 15.00
16. jūnijā 18.00

9. jūnijā 16.00
15. jūnijā 19.00
16. jūnijā 18.00
8. jūnijā 18.00
13. jūnijā 19.00
Talsu tautas namā

16. jūnijā 15.00
15. jūnijā 18.00
16. jūnijā 17.00
15. jūnijā 18.00
16. jūnijā 16.00
31. maijā 14.00;

22. jūnijā 18.00
11. jūnijā 13.00 Ancē
30. maijā 18.00
31. maijā 17.00
19. maijā 13.00
2. jūnijā 15.00

Domes un komiteju sēdes jūnijā
Datums

Sēdes nosaukums

Laiks

4. jūnijs

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

10.00

4. jūnijs

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

13.00

4. jūnijs

Tautsaimniecības komitejas sēde

15.00

7. jūnijs

Finanšu komitejas sēde

15.00

14. jūnijs

Domes sēde – lielajā zālē

15.00

18. jūnijs

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

10.00

18. jūnijs

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

13.00

18. jūnijs

Tautsaimniecības komitejas sēde

15.00

21. jūnijs

Finanšu komitejas sēde

15.00

28. jūnijs

Domes sēde – lielajā zālē

15.00
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Visi mūsu kori pārstāvēs
Talsu novadu Dziesmu un
deju svētkos Rīgā
Kā ierasts, pirms Dziesmu
un deju svētkiem novada amatierkolektīvi piedalās skatēs,
kur tiek vērtēta svētku repertuāra apguve, kā rezultātā atlasīti
labākie kolektīvi, kas novadu
pārstāvēs Dziesmu un deju
svētkos vasarā Rīgā.
Talsu koru apriņķa koru skate
28. aprīlī norisinājās Talsu Valsts
ģimnāzijā, kā rezultātā visi 14
Talsu koru apriņķa kori, kopskaitā 445 dalībnieki no Talsu,
Dundagas un Rojas novada, ir
pilntiesīgi XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētku dalībnieki. Kori ieguvuši
septiņus II pakāpes diplomus,
sešus I pakāpes diplomus un vienu augstākās pakāpes diplomu.
Kori sacentās pavisam četrās
kategorijās – jaukto koru (A un
B sarežģītības grupā) – seši kori,
pieci sieviešu kori, viens vīru koris un divi senioru kori. Kolektīvi skatē startēja ar azartu un muzicēšanas prieku.
Ar lepnumu varēja baudīt
koru sniegumu, jūtot milzīgo
darbu, ko ieguldījuši diriģenti,
kormeistari, koncertmeistari un,
protams, dziedātāji. Lielā atbildības izjūta, mērķtiecīgums,
prieka dzirksts ik mirkli bija jūtami dziedātāju vidū. Neskatoties uz to, ka kori savstarpēji ir
nelieli konkurenti, skatē ļoti būtisks ir savējo atbalsts, kas šoreiz

izpaudās vētrainos aplausos.
Īpaši uzsakāms ir Talsu 2. vidusskolas jauktais koris „Talsis”, kas
pārējos korus draudzīgi uzmundrināja.
Talsu novada domes priekšsēdētājs pateicās gan dalībniekiem, gan speciālistiem, gan Talsu koru apriņķa virsdiriģentam
Gintam Cepleniekam par ieguldījumu kora tradīciju saglabāšanā un uzturēšanā mūsu novadā.
Īpašs paldies tika teikts divām
bijušajām sieviešu kora „Vaiva”
dalībniecēm – Kristīnei Lielmanei un Ieviņai Stūrītei – par lielo
uzņēmību šajā sezonā braukt no
Norvēģijas uz Latviju – kora mēģinājumiem, koncertiem, kā arī
skati, lai dziedātu kopā ar visiem
lielajā Mežaparka estrādē.
Esam ļoti lepni, jo mūsu novada Talsu tautas nama sieviešu
koris „Vaiva” ir uzaicināts piedalīties koru pusfinālā starp 14 labākajiem Latvijas sieviešu koriem Latvijas Universitātes
Lielajā aulā 2.–3. jūlijā. Jāpiebilst, ka konkurence ir barga –
piecus no koriem vada svētku
virsdiriģenti. Turam īkšķus par
mūsējiem, vēlam skanīgas balsis,
izturību un veiksmi!
Ina Jurkeviča, amatiermākslas
kolektīvu metodiķe

Sabiles senioriem drošāk
un labāk
Nodibinājums
„Cemex
Iespēju fonds” šī gada sākumā
atbalstīja Sabiles aprūpes
biedrības „Kalme” projekta
„Lai Sabiles senioriem drošāk
un labāk” pieteikumu un
piešķīra tā īstenošanai 700 eiro.
Projekta
ietvaros
bija
paredzēta divu veco apkures
krāšņu nojaukšana, kas bija
morāli, fiziski nolietojušās,
neizmantojamas un apgrūtināja
senioru
pārvietošanos
pa
koridoru.
Projekta finansējums tika
paredzēts arī šo nojaukto krāšņu
vietu minimālai sakārtošanai, bet
minētās
aktivitātes
radīja
priekšnoteikumus
daudz
lielākam remontdarbu apjomam.
Sabiles senioru aprūpes namā
„Kalme” pirmajā stāvā tika
nojauktas
četras
vecās
neizmantotās apkures krāsnis.
Pēc krāšņu nojaukšanas tika
daļēji pārkrāsotas sienas klientu
istabiņās, pilnībā pārkrāsotas
sienas un griesti abos koridoros.
Koridoros tika uzlikts jauns
linolejs
un
nomainīts
apgaismojums uz LED spuldzēm.
Lai veiktu visus nepieciešamos

darbus, tika izmantoti arī
biedrības budžeta līdzekļi.
Iegūtais telpu uzlabojums ir
ļoti efektīvs, klienti tagad var
brīvi pārvietoties pa koridoriem
ar ratiņkrēliem, ir iespējams
izmantot
nestuves
klientu
pārvietošanai.
Koridori
ir
ieguvuši jaunu vizuālo izskatu
(iepriekšējais remonts veikts
1996. gadā) un kļuvuši daudz
gaišāki.
Droši varu teikt, ja „Cemex
Iespēju fonds” nebūtu atbalstījis
mūsu projektu un piešķīris
finansējumu, minētie darbi
nebūtu uzsākti, jo biedrības
ierobežotā budžeta dēļ tie būtu
atlikti uz vēlāku laiku. Bet tagad
rezultāts iepriecina visus, jo veco
ļaužu nama telpas ir ieguvušas
drošu un jaunu vizuāli estētisku
izskatu.
Maija Dubro, Sabiles aprūpes
biedrības valdes priekšsēdētāja

Raimonds Tiguls aicina uz ikgadējo
brīvdabas koncertu Tiguļkalnā
2. jūnijā 20.00 jau septīto reizi
Talsos norisināsies Raimonda
Tigula brīvdabas mūzikas koncerts Tiguļkalnā, kurā būs dzirdama Raimonda Tigula un
Pētera Vaska mūzika. Šogad
Tiguļkalna ozolu ielokā komponists muzicēs kopā ar Gregorisko dziedājumu vokālo grupu
„Schola Cantorum Riga” Guntara
Prāņa
vadībā
un
kamerorķestri
„Sinfonietta
Rīga” un tā māksliniecisko vadītāju, diriģentu Normundu Šnē.
Koncerts pulcē vienkopus
mūziķus un to apvienības, ar
kurām veidotajos sadarbības
projektos atspoguļojas gan komponista daiļrades daudzpusība,
gan īpaši Latvijas dabai, tautai,
kultūrai
un
dzīvesziņai
raksturīgās sajūtas un skanējums.
Brīvdabas koncerts, kura idejas autors un mākslinieciskās
programmas vadītājs ir komponists Raimonds Tiguls, aizsākts
2012. gadā kā iecere ik vasaru

jūnija
pirmajā
sestdienā
Tiguļkalnā,
augstākajā
no
deviņiem Talsu pilsētas pakalniem, pulcēt komponista draugus un domubiedrus un radīt
īpašu sajūtu vakaru ikvienam
koncerta apmeklētājam.
Pateicoties Talsu novada
pašvaldībai, Valsts kultūrkapitāla

fondam, Kurzemes plānošanas reģionam, SIA „Vika Wood”, Jānim
Apsītim un Arnim Apsītim, tas kā
ikkatru gadu apmeklētājiem pieejams bez ieejas maksas. Plašāk
www.raimondstiguls.com.
Inga Zālīte,
Raimonda Tigula mediju
pārstāve

Talsu novadu apsekos eksperti, lai
uzskaitītu dabas vērtības
Dabas aizsardzības pārvalde ir uzsākusi Eiropas Savienības nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes apsekošanas
otro sezonu. Līdz šī gada novembrim 220 zinoši eksperti
apsekos valsts teritoriju, tostarp arī Talsu novadu, lai uzskaitītu dabas vērtības.
Kas ir biotops? Tās ir viendabīgas teritorijas, kur sastopama
liela bioloģiskā daudzveidība,
piemēram, bioloģiski vērtīgi zālāji, dabiskoties sākušas mežaudzes, purvi, avoksnāji, cilvēka

mazietekmēta jūras piekraste
un kāpas, upes, ezeri, alas un
iežu atsegumi.
Šogad sezonā ir plānots apsekot teju pusmiljonu lielu teritoriju, kas pieder valstij un pašvaldībām, kā arī privātīpašniekiem.
Aprīlī jau ir izsūtīts 50 tūkstoš
informatīvas vēstules īpašniekiem, ka ES nozīmes biotopu
apzināšana šogad plānota no
aprīļa līdz novembrim. Satiekot
savā īpašumā ekspertu ar Dabas
aizsardzības pārvaldes izsniegto
apliecību, zemes īpašniekam ir

tiesības piedalīties īpašuma apsekošanā un uzdot par to jautājumus, bet eksperta paustais
skaidrojums par dabas vērtībām
ir tikai informatīvs. Ja jūsu īpašumā tiks konstatēts ES nozīmes biotops, pēc datu kvalitātes
pārbaudes 2019. gadā saņemsiet
Dabas aizsardzības pārvaldes
rakstisku informāciju.
Rūpes par dabu ir rūpes par
mūsu pašu labklājību. Saimniekosim atbildīgi, lai dabas bagātības saglabātu!
Dabas aizsardzības pārvalde

Aicinām pieteikties bezmaksas
smēķēšanas atmešanas nodarbībām
Aicinām Talsu un Talsiem
tuvējo apkaimju pieaugušos
iedzīvotājus, kuri vēlas atmest
smēķēšanu, pieteikties smēķēšanas atmešanas grupā*. Nodarbības bez maksas un notiks
no 13. jūnija līdz 4. jūlijam Talsu novada pašvaldības mazajā
zālē, Kareivju ielā 7, Talsos.
Informatīvā smēķēšanas atbalsta grupas nodarbības notiks
trešdien, 13. jūnijā no plkst.
18.00 līdz 19.30. Tās laikā būs
iespēja iepazīties ar grupas vadītāju, kvalificētu psiholoģi Inesi
Grantu, kā arī uzzināt vairāk par
turpmākām nodarbībām. Pārējās 3 atbalsta grupas nodarbības
plānotas vienu reizi nedēļā, trešdienās, sākot no 20. jūlija, no
plkst. 18.00 līdz 21.00.
Uz nodarbībām aicinām ikvienu pilngadīgu, smēķējošu
Talsu vai Talsiem tuvējo apkaim-

ju iedzīvotāju, kurš vēlas atmest
smēķēšanu vai ir saņēmis veselības aprūpes speciālista rekomendācijas pārtraukt smēķēšanu un ir motivēts to darīt.
Aicinām pieteikties gan tos,
kuri pirmo reizi domā par smēķēšanas atmešanu,- gan arī tos,
kuri jau kādreiz mēģinājuši atmest, bet nav izdevies. Nodarbību laikā speciālista vadībā būs
iespēja saņemt palīdzību un atmest smēķēšanu, kā arī apgūt
jaunas iemaņas, kā veiksmīgi
pārvarēt vēlmi atsākt smēķēšanu pēc atbalsta grupas nodarbību noslēguma.
PIETEIKŠANĀS. Aicinām
pieteikties, izmantojot interneta
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vietni www.nesmekesu.lv vai sūtīt pieteikumus uz e-pasta adresi
atbalsts.atmesanai@gmail.
com, e-pastā norādot sekojošu
informāciju – „Vārds, uzvārds,
tālr. numurs, – Talsu grupa”.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar organizatoriem, zvanot uz tālruņa numuru 26180109.
* Atbalsta grupa notiek Veselības ministrijas projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi” ietvaros.
Līdz 2019. gada martam visā Latvijā notiks 50 smēķēšanas atmešanas atbalsta grupu nodarbības.
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Ceļš uz XXVI
Vispārējiem
latviešu
Dziesmu un
XVI Deju
svētkiem ir
sācies

XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētki pieskandinās Rīgu no 30. jūnija līdz
8.jūlijam, pulcējot 43290 dalībniekus. Svētkos piedalīsies dalībnieki no 118 Latvijas pašvaldībām un 21 pasaules valsts.
Gandarī, ka Talsu novadu
svētkos pārstāvēs 11 kori, 14 deju
kolektīvi, pūtēju orķestris un deju
grupa, 3 amatierteātri, folkloras
kopa un tautas muzikantu grupa,
vīru vokālais ansamblis un 6 lietišķās mākslas kolektīvi, kopskaitā 834 dalībnieki. Šogad lepojamies ar Balgales amatierteātri,
režisors Reinis Boters ("Gada izrāde - 2017" finālists), pūtēju orķestri "Talsi", mākslinieciskais
vadītājs Raitis Rērihs, asistents
Artis Balmanis (2.jūnijā piedalīsies labāko Latvijas pūtēju orķestru konkursā Rīgā), sieviešu kori
"Vaiva", diriģente Lāsma Gorska,
kormeistare Antra Strikaite (2.jūnijā piedalīsies koru karu pusfināla skatē Rīgā), vidējās paaudzes
deju kolektīviem "Talsu kurši",
vadītāja Lita Freimane un "Spriganis", vadītāja Iveta Kālberga,
kuri svētku laikā piedalīsies arī
otrajā deju programmā "Vēl simts
gadi dejai".
Ceļš uz svētkiem ir sācies. Nemainīgi un pašsaprotami, tāpat kā
Saules ceļš pie debesīm, kā
cilvēka(mūsu) dzīves ceļš, mēs
ejam arī savu dziesmu un deju
svētku ceļu. Ejam uz Līgo nakti un
Gaismas pili, ejam augsti paceltām
galvām, lepni izslietiem pleciem.
Ejam, domājot par Latviju, mūsu
mājām un ģimenēm. Ticot Saulei!
Aicinām uz svētku ieskaņu
koncertu "Treji vārti atverami"
29. jūnijā Sauleskalnā
Ina Jurkeviča

Viktorīnas „Meklē Rakstos” 2. kārta
Talsu Galvenā bibliotēka
Latvijas simtgades, Latvijas
literatūras popularizēšanas un
lasīšanas
veicināšanas
pasākumu ietvaros izsludina
un aicina lasītājus piedalīties
viktorīnā.

betonamešalkas! Bet varbūt ies
uz haltūrām. Haltūras nav tik
svarīgi objekti, kur tādi kā Tētis
nedrīkstētu strādāt…”
• Māra Zālīte
• Laima Muktupāvela (Kota)
• Māra Svīre

2. kārtas jautājumi
1. „Tētis nav vainīgs! Viņš gāja
uz kačegarku, bet Tēti neņēma.
Jo kačegarka ir svarīgs objekts!
Par kranovšķiku arī neņēma. Tas
arī ir svarīgs objekts. Varbūt
Tētis tiks par gružčiku, varbūt
tiks uz stroiku vai brauks uz
benzovoza, bet varbūt – uz

2. „Vai tāda ir tava pateicība,
jaunais cilvēk? Vai ar tādu godu
tu man atmaksā par visu, ko es
tev laba darīju? Vai tādēļ es tev
izgādāju vietu mūsu malā, lai tu
manu līdzpilsoņu acīs mani
kompromitētu?… Ja ar tev bija
vienaldzīgs mans gods, tad būtu
tak apdomājis par sevi! Kas ar

		

2018. gada jūnijs

tevi notiks, kad tu šitā uzvedīsies?
Vai mūsu godīgie pilsoņi tevi te
cietīs? Tevi padzīs no vietas…”
• Egons Līvs
• Alberts Bels
• Kārlis Skalbe
3. „Piepeši es spogulī pamanīju
kustību. Pašā viņā noliktavas galā
kāds lēnām uz pirkstgaliem zagās
gar saiņu grēdām. Es nolaidu
maisu klēpī, nodūru galvu un
izlikos aizsnaudies. Nācējs lēni
tuvojās. Drīz es varēju saskatīt
gaišus puiciski apcirptus matus,
garas, zilas bikses, kuras saukāja
par džīnām, cieši piegulošu adītu

		

kamzoli. Par meiteni to būtu grūti
nosaukt, tā drīzāk bija pusaudze.”
• Gunars Janovskis
• Ēriks Hānbergs
• Jānis Jaunsudrabiņš
Atbildes jāiesniedz līdz 30.
jūnijam.
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.
Līdz oktobrim tiks publicēti

trīs citāti no trīs latviešu rakstnieku darbiem. Viktorīnas dalībniekam ir jānorāda pareizais citāta autors, darba nosaukums un
citāta atrašanās vieta grāmatā
(lapaspuse).
Viktorīnā var piedalīties
jebkurš interesents. Viktorīnas
noteikumi pieejami
www.
talsubiblioteka.lv.
Plašāka
informācija pa tālr. 63291597 –
Andžejs Beļevičs vai rakstot
e-pastā: tgbinfo@talsi.lv.
Talsu Galvenā bibliotēka
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Cildinot novada ļaudis, kuri ar radošumu, uzņēmību un ieguldīto
darbu dara mūsu novadu skaistāku un sakoptāku
Turpinājums no 1. lpp.
Kā sakoptākā privātmāja Laucienes pagastā šogad
nominēta „Purmaļi”, kur sešus gadus saimnieko
Andris Stepiņš. Kad īpašums tika iegādāts, sētā nātrenes
stiepušās līdz pat padusēm, pati ēka bija nodegusi, sētas
vidū bijis pussagruvis šķūnis, nepabeigta pirts, kas arī bijusi uz sabrukšanas robežas. Bija aizaudzis ābeļdārzs, ko
nevarēja nekā citādāk atjaunot, kā vien izraut vecos kokus ar visām saknēm un tā vietā iesēt zālienu.

Tā kā Andris darba nebīstas, pats savām rokām ar nelielu palīdzību visu atjaunojis un uzbūvējis teju no jauna,
ieskaitot arī piemājas pirtiņu, kas uzbūvēta tikai no dabas
materiāliem. Pirtiņas ārsienas veidotas interesantā tehnikā – ar apaļkoka ripiņām un cementa un māla maisījumu. Saimnieks zina teikt, ka šāda veida apdare izmantota
tikai vienai ēkai Latvijā, Cēsu pusē. Pirtiņas pamati ir no
veciem akmeņiem, kas vākti turpat laukā. Jumtā izmantoti vecie padomju laika dakstiņi, kam piešķirta otrā elpa,
tos iegādājoties par saprātīgu cenu. Andris pēc profesijas
ir mēbeļu galdnieks, kokgriezējs, tādēļ arī visus darbus
veic savām rokām, palīdz arī tētis. Andris ar lepnumu uzskaita paveiktos darbus – ar savām rokām ir uzlikti 129
jumti, uzbūvētas četras mājas un divas pirtis.
„Ja tev līdzekļu ir tik, cik ir, tad nākas meklēt variantus. Par lielu naudu māju māk uzbūvēt jebkurš, bet man
bija ideja būvēt no tā, kas apkārt pieejams,” saka saimnieks. Andrim nākotnes plāni nav tālu jāmeklē – komisijai tiek rādītas apstrādātu baļķu kaudzes, no kā tuvākajā
laikā tiks būvēta lapene ar malkas šķūni. Andrim ir vēl
daudzi citi lieli plāni, apstāties nav padomā.

Balgales pagasts
„Rosīgākais uzņēmums” Balgales pagastā ir SIA
„Europien Sport Installations”, kas jau 11 gadus nodarbojas ar sintētisko sporta segumu ieklāšanu vairāk nekā
50 pasaules valstīs. Grīdas segumi tiek ieklāti stadioniem,
multifunkcionālajiem laukumiem, bērnu laukumiem un
tenisa kortiem. Tiek piedāvāta arī industriālo un dekoratīvo grīdas segumu ieklāšana. Viens no pēdējiem segumiem tika ieklāts Francijā „Porsche” tenisa turnīra ietvaros. Darbs ir sezonāls un prasa labus laikapstākļus.
Sākotnēji uzņēmums klāja tikai stadionu skrejceļus, tagad tiek klāti dažādi segumi, kā, piemēram, futbola laukuma mākslīgie zālieni. Šobrīd notiek pēdējie darbi pie
uzņēmuma ēkas būves, kas atrodas Balgales pagasta centrā. Pagastā būs par vienu sakoptu un apdzīvotu ēku vairāk. Uzņēmumam bija nepieciešama darbnīca segumu
ražošanai, tādēļ tika pieņemts lēmums atjaunot pagasta
centrā esošo ēku, otrajā stāvā paredzētas uzņēmuma biroja telpas.

Lielzeltiņu observatorijas īpašnieks Sergejs Klimanskis izvirzīts nominācijai „Radošākais novadnieks”. Viņš komisiju iepazīstināja ar observatorijas darbību un nākotnes plāniem. Ir cilvēki, kurus ne tikai
aizrauj zvaigžņu vērošana, bet arī vēlme izpētīt Visumu.
Uzņēmējs, astronomijas entuziasts Sergejs Klimanskis
no Rīgas ir atradis ideālo vietu, lai izbūvētu observatoriju
Balgales pagasta „Lielzeltiņos”. Tuvākajā laikā tur taps arī
planetārijs un tiks ierīkots muzejs Lībagu pagastā dzimušajam, izcilajam latviešu astronomam Fricim Blumbaham. Sergejs pēc izglītības ir ķīmiķis, un viņa uzņēmums
nodarbojas ar ķīmijas produktu vairumtirdzniecību visā
pasaulē. Astronomija ir Sergeja sirdslieta. Balgales pagastu Sergejs izvēlējies viena apsvēruma dēļ – tā ir viena no
tuvākajām vietām no Rīgas, kurā nav gaismas piesārņojuma no lielajām pilsētām, kas traucē lūkoties zvaigznēs,
un vieta ir piemērota teleskopa uzstādīšanai. Sergejs organizē arī dažādas lekcijas par astronomiju, vispiemērotākais laiks tam ir pavasarī un rudenī. Sergejs ir ļoti harizmātisks, pretimnākošs, atbalsta sieviešu kori „Balgale”.
Sergejam ideju netrūkst, šobrīd ir doma dibināt astronomijas pulciņu līdz desmit cilvēkiem, kas, sanākot kopā,
varētu vairāk izzināt astronomiju un Visumu.

„Gada jaunums” Balgalē ir pirms mēneša izveidotais māmiņu klubs. Pēdējā gada laikā Balgales pagasta
iedzīvotāju skaits palielinājies par 10 mazajiem balgalniekiem, un zināms, ka tuvākajā laikā pasaulē nāks vēl
trīs mazuļi. Jaunajām māmiņām radusies ideja laiku pa
laikam sapulcēties kopā un iesaistīties dažādās aktivitātēs, kā, piemēram, nodarboties ar jogu, nūjot vai vienkārši pastaigāties, daloties ar savām idejām un pieredzi. Dienā, kad komisija viesojās Balgalē, jaunās māmiņas bērzu
pavēnī kopā ar saviem mazuļiem nodarbojās ar jogu.

cas locekļiem. Šobrīd draudzē aktīvi darbojas 15 draudzes locekļi. Šī baznīca ir pēdējā no visām Latvijas baznīcām, kas uzcelta pirms padomju okupācijas. Baznīca ir
valsts nozīmes kultūrvēsturisks objekts, kas apskatāms
arī kā tūrisma objekts. 2014. gadā draudze piedalījās projektā un ieguva iespēju nobruģēt taciņu ap baznīcu un
atjaunot ieejas kāpnes. Durvis atjaunotas ar kāda iedzīvotāja finansiālu atbalstu.
Baznīcu iecienījuši arī kāzinieki ne tikai no Ķūļciema,
bet arī tālākām vietām. Dzedru baznīca ir Talsu evaņģēliski luteriskās baznīcas filiāle, dievkalpojumi notiek divas reizes mēnesī. Baznīcā ir laba akustika, par ko priecājas visi, kas baznīcā uzstājušies. Bieži vien arī no Talsu
draudzes nākušajiem mācītājiem Dzedru baznīca ir pirmā, kur viņi vadījuši dievkalpojumus.
Nominācijā „Sakoptākā privātmāja” Ķūļciemā komisija viesojās mājās „Griezes”, kur saimnieko Andrejs
Voskrecovs. Suns Rego komisiju sagaidīja kā īstens sargs
– ar skaļu balsi. Kad saimnieks iegādājies īpašumu, sētā
bijušas daudzas mazas būdiņas. Viņš joko, ka sākotnēji

šeit izskatījies kā mazā Baltkrievijas ciematiņā. Ar laiku
neparocīgās būdiņas nojauktas, vietā iesējot zālienu un
izzāģējot vecos kokus. Saimnieka zemi rotā arī iekopts
ābeļdārzs, kas dod labu ražu. Šobrīd top jauna siltumnīca, kur plānots ierīkot arī apkuri, lai pašu audzētais priecētu pēc iespējas ilgāk. Saimnieks saka: „Savs tomēr ir
savs.” Saimniekam ir arī pašam sava tehnika, ar ko apsaimniekot īpašumu, kā arī neliels dīķis, ko tveicīgās vasaras dienās jo īpaši iecienījis Rego.
„Čaklākais mājražotājs” Ķūļciemā ir diplomētais
biškopis Aigars Otmanis, kurš ar bitēm darbojas vien
dažus gadus, taču jau saražoto produkciju piedāvā dažā-

Ķūļciema pagasts
Sakoptākā vēsturiskā ēka Ķūļciemā ir Mārtiņa
(Dzedru) evaņģēliski luteriskā baznīca. Baznīcas celtniecībai 5000 latus ziedojis Kārlis Ulmanis, par ko Ķūļciema iedzīvotāji joprojām ir pateicīgi un lepni. 1940.
gadā baznīca tika iesvētīta. Baznīcā ir ievērojams kroņlukturis ar 24 svecēm, kas 2000. gadā tika nozagts, bet
2014. gadā atgriezts atpakaļ baznīcā.
1991. gadā tika reģistrēta Dzedru draudze ar 57 baznī-

dos Kurzemes puses tirdziņos. Aigars atklāj, ka šobrīd
piedalās kādā projektā, cerot palielināt savu bišu saimju
skaitu līdz 53, un tad jau skatīties, kā veiksies tālāk. Aigars ar bitēm darbojas jau septīto sezonu, iesākot biškopību vien ar trīs saimēm; šobrīd saimniekam ir 33 saimes. Saimnieks tirdzniecībā piedāvā rapšu, liepu ziedu,
viršu un dažādu ziedu medu. Interesants produkts ir
krēmveida medus, kas atšķiras ar konsistenci, kā arī rudens ziedu medus. Bez bišu kodumiem neiztikt, kas ir
neatņemama biškopja profesijas sastāvdaļa, atzīst Aigars.
Šis gads ir savdabīgs ar to, ka daudz kas zied vienā laikā,
kas bitēm dod daudz darba. Medum ir noteikts mitruma
procents. Šķaidot medu ar cukura sīrupu, medus var sākt
rūgt un bojāties un gala rezultātā no šķaidīšanas nekas
labs nevar sanākt. Medum obligāti ir jāsacukurojas.
Teksts un foto: Marta Rake-Lasmane
Turpinājums 7. lpp.
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Cildinot novada ļaudis, kuri ar radošumu, uzņēmību un ieguldīto
darbu dara mūsu novadu skaistāku un sakoptāku
Turpinājums no 6. lpp.

Laidzes pagasts
23. maijā žūrijas komisija viesojās Laidzes un Vandzenes pagastā.
Skaistākā dārza godam izvirzīts Ilgitas Šakales iekoptais zemes pleķītis pie daudzdzīvokļu mājas „Dzintari”.

Tā kā māja atrodas pašā ceļa malā, uzņēmīgās sievietes
veikums priecē ikvienu garāmbraucēju, dodoties no Talsiem uz Laidzi. Ilgita ar ģimeni „Dzintaros” apmetusies
1987. gadā, un soli pa solim ar vīra un bērnu palīdzību
sākotnēji nesakoptajā mājas apkārtnē izveidots gan krāšņumdārzs, gan mazdārziņš. Šobrīd dārzā aug vairāk nekā
simts dažādu augu – skujeņi, lapu krūmi un daudzgadīgās puķes. Pašas saimnieces iecienītākie ziedi esot flokši.
Zināšanas par dārza kopšanu Ilgita iegūst pašmācības
ceļā – lasot literatūru un uzzināto pielietojot praksē.
Dārzs zied visu gadu, apliecinot, ka skaisti var dzīvot ne
vien privātā, bet arī daudzdzīvokļu namā.

ma. Saimnieki savās mājās piedāvā suņu pieskatīšanas
pakalpojumus, pie mājas ierīkots arī voljērs, kur uzturēties viesu mīlulim vai kādam no pašu suņiem – labradoram Rūdim vai Jorkšīras terjeru meitenei Peciņai.

Nominācijai „Darbīgākā zemnieku saimniecība” izvirzīti „Cukuriņi”, kur saimnieko Ivs un Ivanda Valdzeri.
Saimniecība, kas ieskauj glīti atjaunoto Miegūzes muižas
kompleksa ēku, dibināta 2009. gadā, un 2010. gadā hektāra platībā iestādīta pirmā smiltsērkšķu audze ar trīs dažādām šķirnēm. Populārākā aizvien esot sulīgā un ražīgā
‘Botaņičeskaja Ļubiteļskaja’. Audze paplašināta, un šobrīd 6 hektāru platībā aug ap 10 000 smiltsērkšķu. Katrā
hektārā vidēji izaug 3,5 tonnas ogu. Laika gaitā saimniekiem izdevies īstenot divus Eiropas Savienības projektus,
kā rezultātā uzstādītas laistīšanas iekārtas un iegādāta
tehnika pļaušanai un plantāciju apkopšanai. Izaudzētās
ogas saimnieki gan pārdod, gan pārstrādā paši, iegūstot

bērnu rotaļu laukumā un atpūtas stūrītī var atvilkt elpu
un kopā svinēt svētkus. Ilzīte šogad eksperimentē ar permakultūru – kartupeļi iestādīti salmu vagā, bet ķirbji –
salmu rullī. Gan šīs, gan citas idejas viņa smeļas dārzkopības žurnālos un izzinošā literatūrā. Pašas saimnieces
mīļākie augi esot graudzāles un hortenzijas. Kā ainaviski
elementi tiek veidoti akmens krāvumi, dobes rotā arī apgleznoti akmeņi – „mārītes”, „pingvīni” un citi košumi.
Nominēta sakoptākā privātmāja – „Upmaļi 2”. Mājas saimnieki Sarmīte un Aivars Janpavļi uz Vandzenes
pagastu pārvākušies no Jūrmalas un, kā paši saka, ne
mirkli to nenožēlo. Mājas iegādātas 2003. gadā, piepildot
ģimenes sapni par savu miera ostu laukos. Šajā laikā paveikts patiešām daudz – iepriekš aizaugušajā un piegružotajā pļavā izrakts un labiekārtots dīķis, atjaunota dzīvojamā māja, uzcelta pirtiņa, ierīkota lapene un glītas
atpūtas vietas. Īpaši izceļama senā kūts, kas restaurēta un
nu pārtapusi par viesu māju, saglabājot daudzus ēkas oriģinālos elementus. Sakopto vidi novērtē arī saimnieku
bērni ar ģimenēm. Sava teikšana saimniecības darbos ir
Sarmītes un Aivara piecgadīgajai mazmeitiņai. Pēc viņas
lūguma Aivars melnalksnī uzbūvējis koka namiņu –

Nominācijai „Aktīvākā organizācija” izvirzīta biedrība
„Mednieku klubs „Laidze””. Klubs dibināts 2006. gadā,
un 2010. gadā iegūts biedrības statuss, taču, kā teic paši
laidzenieki, medību tradīcijas pagastā piekoptas kopš neatminamiem laikiem. Kā uzsver mednieku kluba valdes

smiltsērkšķu sulu, eļļu un saldētas ogas. Nākotnē plānots
stādījumus paplašināt, kā arī startēt jaunā projektā, lai
varētu iegādāties traktoru, saldētavas un ierīkot pirmapstrādes telpas.

Vandzenes pagasts
loceklis Jānis Grahoļskis (attēlā), tieši medību tradīciju
saglabāšana un izglītošanās esot vissvarīgākās. Arī viņš
pats agrāk bijis kategorisks medību noliedzējs, taču domas mainījušās, iegūstot vairāk informācijas. Šobrīd
mednieku klubā darbojas 34 biedri, no kuriem deviņi ir
jaunieši vecumā līdz 24 gadiem. Medības notiek visa
gada garumā, un tajās regulāri piedalās un dzinēja uzdevumu veic arī mednieku ģimenes locekļi un Laidzes pagasta iedzīvotāji. Pirms diviem gadiem, īstenojot projektu, mednieku klubs ticis pie sava namiņa, kur pulcēties.
„Sarunas, kas notiek mežā, ir patiesas. Pēc tam ir tikai
mednieku stāsti. Gribi – tici, gribi – netici,” par medībām
teic J. Grahoļskis.
Kā Laidzes pagasta sakoptākā privātmāja šogad konkursā pieteikts Ramonas un Aivara Svenču īpašums Paugurciemā „Vijoles”. Saimnieki māju kopj un pilnveido
kopš 2007. gada. Piemājas dārzs tiek regulāri papildināts
ar reti sastopamiem augiem. Pagalmā aug gan parūkkoks
un sarkanā lazda, gan aprikoze. Īpaša uzmanība veltīta
akmeņiem, kas uz „Vijolēm” atceļojuši no dažādām vietām un nu glīti salikti krāvumos. Idejas īpašuma labiekārtošanai saimnieki smeļas literatūrā, iedvesmojoties
no ceļojumiem, kā arī konsultējoties ar draugiem. Līdzās
dzīvojamai mājai uzcelta pirtiņa, kas ir publiski pieeja-

Kā skaistākais dārzs konkursā nominētas „Ziedlejas”, kurās saimnieko Ilzīte un Juris Braueri.

Māju nosaukums trāpīgi raksturo saimnieku sirdslietu – skaistā un plašā piemājas dārza kopšanu. 1985. gadā
Braueru ģimene pabeidza dzīvojamās mājas būvniecību
un pievērsās 1,2 hektārus plašās teritorijas labiekārtošanai. Šobrīd tajā atrodami gan krāšņumaugi, gan sakņu
dobes, kur izaudzēto novērtē Ilzītes un Jura četri bērni
un astoņi mazbērni. Arī jaunākās atvases tiek iesaistītas
dārza darbos – bērniem ierīkotas savas dobītes vai vanniņas, kur rušināties un apgūt dārza gudrības. Savukārt

darbs veikts ar apdomu, pielietojot tikai četrus stiprinājuma elementus, lai kokā nebūtu jādzen naglas. Katrs
stūrītis piecus hektārus plašajā īpašumā ierīkots ar konkrētu mērķi, gaumīgi un bez liekām detaļām. Saimnieki
novērtē dabisku skaistumu un ikdienā dzīvo mijiedarbībā ar dabu.
Induļa Lejas zemnieku saimniecība „Četri” pieteikta nominācijā „Darbīgākā zemnieku saimniecība”. Indulis Leja nozarē darbojas jau ilgus gadus – 1975. gadā
pēc traktorista mašīnista profesijas iegūšanas uzsāktas
darba gaitas toreizējā Ļeņina kolhozā, pēc valsts neatkarības atgūšanas uzkrāta pieredze SIA „Dzirnavnieki”, lai
pēcāk uzsāktu uzņēmējdarbību savā saimniecībā. Īpašnieks atceras, ka jau kolhoza laikā sapņojis par ārzemju
lauksaimniecības tehniku. Tagad sapnis ar uzviju piepildījies, jo ZS „Četri” var lepoties ar patiešām iespaidīgu
tehnikas parku – diviem kombainiem, sešiem traktoriem, visu nepieciešamo tehniku augsnes apstrādei un
sējumu kopšanai, divām kravas mašīnām ražas transpor-

tēšanai, kā arī tehniku ikdienas darbu racionalizēšanai.
No sākotnēji iegādātajiem četriem hektāriem zemes
saimniecības sējumi sedz līdz pat 600 hektāriem plašu
teritoriju – daļa ir pašu īpašumā, bet daļa nomāta.
Turpinājums 10. lpp.
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DOMĒ

					

Talsu Novada Ziņas

					

Domes sēdēs lemtais
26. aprīļa Talsu novada domes sēdē
deputāti lēma par 30 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.8 „Par dzīvokļa pabalstu”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.9 „Grozījumi Talsu novada domes
10.09.2009. saistošajos noteikumos Nr.48
„Par sociālo palīdzību Talsu novadā””.
• Grozīt Laidzes pagasta pārvaldes nolikuma 7. punktu un izteikto šādā redakcijā: „7. Pārvaldes nosaukums ir Laidzes
pagasta pārvalde, un tās adrese ir „Mežrozes”, Laidze, Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280.”
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.10 „Par licencēto makšķerēšanu Laidzes ezerā”.
• Izteikt
Talsu
novada
domes
15.06.2017. lēmuma Nr. 241 „Par Talsu
novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu” 1.6. punktu šādā redakcijā: „1.6.
Andis Astrātovs”. Izteikt Talsu novada domes 15.06.2017. lēmuma Nr. 241 „Par
Talsu novada domes pastāvīgo komiteju
izveidošanu” 3.1. punktu šādā redakcijā:
„3.1. Gerda Zeberiņa”.
• Pilnvarot domes priekšsēdētāju Edgaru
Zelderi pārstāvēt Talsu novada pašvaldību
biedrības Latvijas Pašvaldību savienība
biedru sapulcē. Pilnvarot domes priekšsēdētāju Edgaru Zelderi, domes priekšsēdētāja 1. vietnieku Daini Karolu un domes
priekšsēdētāja vietnieci Ilzi Indriksoni pārstāvēt Talsu novada pašvaldību Latvijas Pašvaldību savienības 29. kongresā 11. maijā
Daugavpilī. Pilnvarot domes priekšsēdētāja
vietnieku Normundu Tropiņu kā dalībnieku dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 29.
kongresā 11. maijā Daugavpilī.
• Atzīt ar 17. aprīli par spēku zaudējušiem Talsu novada domes lēmumus saistībā ar strukturālajām izmaiņām Talsu
novada pašvaldības administrācijā un nodaļu nolikumos.
• Atbrīvot Vinetu Mierkalni no Talsu
novada bāriņtiesas locekļa amata.
Finanšu jautājumi:
• Atbrīvot SIA „RA Events” no nomas
maksas un maksas par faktiski patērēto
elektroenerģiju par Talsu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu iznomāšanu autorallija „Rally Talsi 2018”
organizēšanai: Kareivju ielā 7 – Zaļā zāle,
Mazā zāle, Apspriežu zāle, Lielā zāle; Talsu lidlauks; laukums pie Talsu novada
pašvaldības administratīvās ēkas Kareivju
ielā 7; Sauleskalna estrāde.
• Piešķirt Latvijas Kanoe federācijai finansējumu 3950 EUR Roberta Akmens
dalībai Eiropas U23 čempionātā Itālijā
(Auronzo), pasaules U-23 čempionātā
Bulgārijā (Plovdiva), pasaules čempionātā Portugālē (Montemorovelho).
• Piešķirt Latvijas Riteņbraukšanas federācijai finansējumu līdz 1200 EUR sacensību „Cerību kauss 2018” organizēšanai 14. jūlijā Talsos.
• Apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai
par kopējo summu 7018 EUR.
• Iesniegt Latvijas valsts budžeta finansētas mērķprogrammas konkursā „Ģimeņu
atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” projektu „Radošā terase
Pastendē – vieta, kur ģimenēm pulcēties”.

Atbalstīt projekta kopējās attiecināmās izmaksas 21 663,93 EUR, ieskaitot PVN 21%,
no kurām 17 114,50 EUR ir valsts budžeta
finansējums. Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums ir 4549,43 EUR.
• Piešķirt finansējumu Ģibuļu pagasta
pārvaldei 10 661,64 EUR, tai skaitā PVN
Pastendes sporta centra „Akmeņkaļi”
sporta zāles apgaismojuma nomaiņai
7193,91 EUR un Pastendes kultūras namam elektroinstalācijas nomaiņai 1. stāva
foajē 3467,73 EUR.
• Atbrīvot Valsts asinsdonoru centru
no telpu nomas maksas par administratīvā centra lielās zāles Kareivju ielā 7, Talsos, izmantošanu 14. maijā, 30. jūlijā un 5.
novembrī, lai nodrošinātu Valsts asinsdonoru centra organizētos izbraukumus pie
donoriem Talsos.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Turpināt uzsāktā investīciju projekta
„Vandzenes pagasta pirmsskolas izglītības
iestādes „Zīlīte” energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve” īstenošanu.
Precizēt projekta laika grafiku. Paredzēt
finansējumu divu Apliecinājuma karšu
izmaiņu sagatavošanai, trīs jaunu Apliecinājuma karšu izstrādei līdz 7623 EUR.
Nekustamais īpašums:
• Pieņemt dāvinājumā no Daiņa Draviņa un Sarmas Zemītes nekustamo īpašumu Lielajā ielā 12a, Stendē.
• Apstiprināt 2018. gada 9. marta rīkotās nomas tiesību izsoles rezultātus par
nomas līguma slēgšanu ar kooperatīvo
sabiedrību „Strazde” par nekustamā īpašuma autogarāžas „Autogarāža” Strazdē
telpu Nr. 1 un 6 ar kopējo platību
300,80 m2, nomu ar nomas maksu 21,89
EUR mēnesī (neieskaitot PVN) un zemes
nomas maksu 28 EUR gadā.
• Apstiprināt 2018. gada 9. marta rīkotās nomas tiesību izsoles rezultātus par
nomas līguma slēgšanu ar Gitu Gabransku par nekustamā īpašuma telpām Nr. 10
un 14 Dumpīšu ielā 3a, Stendē ar kopējo
platību 29,10 m2, nomu ar nomas maksu
33,71 EUR mēnesī (neieskaitot PVN) un
zemes nomas maksu 28 EUR gadā.
• Atzīt par nenotikušu 23.03.2018. Talsu novada pašvaldības īpašumā esošās
ēkas ar „Strīķi” Tiņģerē nomas izsoli.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Jaunceriņi” Laucienē. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu – 2400 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Cīruļu stacija” Valdgales pagastā –
zemes vienība ar kopējo platību 3400 m²
un būve. Noteikt atsavināšanas veidu –
pārdošana izsolē. Noteikt brīvo cenu –
5000 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Pārupes” Valdgales pagastā. Noteikt
atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
Noteikt brīvo cenu – 5700 EUR.
• Izbeigt atsavināšanas procesu nekustamajam īpašumam dzīvoklim Nr.4
„Saulgriezes” Īves pagastā.
Citi jautājumi:
• Slēgt sadarbības līgumu ar Aizsardzības ministrijas padotībā esošo Jaunsardzes un informācijas centru.
Marta Rake-Lasmane

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

17. maija Talsu novada domes sēdē
deputāti lēma par 33 darba kārtības
jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.11 „Grozījums Talsu novada domes
2012. gada 14. jūnija saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālo palīdzību Talsu
novada pašvaldībā””.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.12 „Par vienreizēju pabalstu krīzes situācijā”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.13 „Pabalsts bārenim vai bez vecāku
gādības palikušam bērnam”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.14 „Grozījumi Talsu novada domes
2009. gada 10. septembra saistošajos noteikumos Nr.48 „Par sociālo palīdzību
Talsu novadā””.
• Atbalstīt Talsu pamatskolas iniciatīvu piedalīties Latvijas Olimpiskās komitejas skolu projektu konkursā „Sporto
visa klase”. Piešķirt Talsu pamatskolai finansējumu projektu konkursa īstenošanai līdz 3221,46 EUR.
• Apstiprināt Laidzes pirmsskolas izglītības iestādes „Papardīte” nolikumu.
• Apstiprināt Pastendes pirmsskolas
izglītības iestādes „Ķipars” nolikumu.
• Veikt grozījumu Talsu novada domes
30.04.2015. lēmumā Nr.219 „Par konkursa „Izcilākie Talsu novada izglītojamie un
pedagogi vispārējās, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā” komisijas izveidošanu”.
• Papildināt Talsu novada domes
28.12.2013. lēmuma Nr. 849 „Par Talsu
novada pašvaldības kultūras iestāžu,
struktūrvienību amatu klasifikācijas kopsavilkuma apstiprināšanu” pielikumu.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes 12.05.2016. lēmumā Nr.258 „Talsu
novada kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursa nolikums”.
• Veikt grozījumus 28.12.2013. lēmuma Nr. 850 „Par Talsu novada pašvaldības sociālo iestāžu amatu klasifikācijas
kopsavilkuma apstiprināšanu” pielikumā.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes 2016. gada 30. jūnija lēmumā Nr.367
„Par biedrības „Florbola klubs „Talsi””
iesniegumu.
• Apstiprināt Talsu novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta izpildes
pārskatu, speciālā budžeta izpildes pārskatu, ziedojumu un dāvinājumu izpildes
pārskatu, kopsavilkuma bilanci.
• Veikt grozījumus Talsu novada Iepirkuma komisijas nolikumā.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes 2017. gada 26. jūnija lēmumā Nr.
245 „Par Talsu novada Iepirkuma komisiju”.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Atbalstīt Sabiles pamatskolas iniciatīvu piedalīties Latvijas Olimpiskās komitejas skolu projektu konkursā „Sporto
visa klase”. Piešķirt Sabiles pamatskolai
finansējumu projektu konkursa īstenošanai līdz 781,92 EUR.
• Atbalstīt Talsu 2. vidusskolas iniciatīvu piedalīties Latvijas Olimpiskās komitejas skolu projektu konkursā „Sporto
visa klase”. Piešķirt Talsu 2. vidusskolai
finansējumu projektu konkursa īstenoša-

nai līdz 2759,08 EUR.
• Atbalstīt Talsu Valsts ģimnāzijas piedalīšanos Erasmus + programmas pamatdarbības projektu konkursā ar projektu „From the Forests to the Forests
through Classroom”.
• Piešķirt biedrībai „Florbola klubs
„Talsi”” līdzfinansējumu projekta „Treniņu un sporta spēļu automatizētās filmēšanas, straumēšanas sistēmas iegāde
sporta un tehnoloģiju popularizēšanas
veicināšanai” īstenošanai 1996,50 EUR.
• Izstrādāt tehnisko dokumentāciju
„Gājēju un velosipēdistu ceļa pārbūve un
ielas seguma virskārtas atjaunošana Rīgas ielā Talsu pilsētā”. Topogrāfijas un
būvprojekta izstrādi 12 826,00 EUR finansēt no 2018. gada plānotā naudas līdzekļu atlikuma gada beigās.
• Apstiprināt projekta „Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana
Talsu novadā” neattiecināmās izmaksas
178 418,92 EUR, t.sk. PVN 21%
30 965,27 EUR Talsu Valsts ģimnāzijas
stadiona pārbūvei.
• Pilnvarot Talsu novada Sociālā dienesta vadītāju Daci Zeļģi īstenot projektu
„Kurzeme visiem”.
Finanšu jautājumi:
• Apstiprināt Talsu novada pašvaldības
finansējuma piešķiršanu 9214,09 EUR apmērā nometņu organizēšanai 2018. gadā.
• Apstiprināt dalības maksu vienam
dalībniekam 30 EUR Lībagu sākumskolas
dienas vasaras nometnē „Skudriņas”.
• Apstiprināt dalības maksu vienam
dalībniekam 7,50 EUR Pūņu pamatskolas
dienas vasaras nometnē.
• Apstiprināt dalības maksu vienam
dalībniekam 26 EUR Talsu sākumskolas
diennakts vasaras nometnē „Latvijai 100”.
• Apstiprināt dalības maksu vienam
dalībniekam 7,50 EUR apmērā Vandzenes
pamatskolas dienas vasaras nometnē „Noslēpumu taka – 2”.
Nekustamais īpašums:
• Apstiprināt 05.01.2018. pašvaldības
nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 4,
„Māja Nr.7” Pūņās, Valdgales pagastā, izsoles rezultātus, slēdzot pirkuma–pārdevuma līgumu ar izsoles uzvarētāju par
cenu 3300 EUR.
Citi jautājumi:
• Organizēt Sabiles Vīna svētkus no
2018. gada 25. līdz 29. jūlijam.
• Apstiprināt Talsu novada jauniešu
iniciatīvu projektu konkursa 2018. gada
rezultātus un piešķirt finansējumu.
• Piešķirt finansējumu 4633,26 EUR
Talsu novada pašvaldības komunālajai
nodaļai vējtvera remontam Talsu novada
pašvaldības ēkā.
24. maija Talsu novada ārkārtas domes sēdē lēma par vienu darba kārtības
jautājumu.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Nekavējoties slēgt Vienošanos par līgumu Nr. BU 03/17.
• Atsaukt 2018. gada 10. maija paziņojumu Nr.12-6/1746 „Par līguma Nr. BU
03/17 laušanu” atbilstoši Lēmuma 1.
punktā minētās Vienošanās noteikumiem.
Marta Rake-Lasmane

Talsu novada domes saistošos noteikumus sistematizētā veidā
var aplūkot tiesību aktu vietnē www.likumi.lv sadaļā:
Citi tiesību aktu veidi/ Pašvaldības/ Talsu novada dome
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Cildinot novada ļaudis, kuri ar
radošumu, uzņēmību un
ieguldīto darbu dara mūsu
novadu skaistāku un sakoptāku

			

Deputātu pieņemšanas jūnijā
Talsi

5. jūnijs
E. Zelderis*
N. Tropiņš*
E. Demiters

Sabile
Stende

Apstrādātajās platībās Vandzenes, Laucienes un Laidzes pagastā tiek audzēti eļļas
augi, graudaugi un lauku pupas. Saimnieks vērtē, ka šobrīd platību ir gana daudz. Labāk atteikties no sliktāka zemes pleķa un pieturēties pie patiešām kvalitatīvas zemes.

Laidze
Lube

„Gada jaunums” Vandzenes pagastā – daiļdārzs „Mīstekļi” kā tūrisma galamērķis. Kaut arī Jolantas Ozoliņas Uguņciemā iekoptais dārzs konkursā citā nominācijā
piedalījies arī iepriekš, tieši pēdējā gada laikā tas piedzīvojis vairākus jauninājumus.
Viena no būtiskākajām izmaiņām – tagad dārzs, iepriekš piesakoties, publiski pieejams
apskatei. Jolanta sākusi publicēt apstādījumu fotogrāfijas
sociālajos tīklos, un tās uzreiz atzinīgi novērtētas,
daudzos radot
vēlmi krāšņumu aplūkot dzīvē. Uzņemot
viesus, saimniece labprāt
pastāsta
par
dārza ierīkošanas principiem
un lielo augu daudzveidību, kas ar krāsu burvību priecē visa gada garumā. Dārzā aug
vairāk nekā 650 dažādu veidu augu, kopskaitā – aptuveni 2000. Šogad augu daudzveidība papildināta ar 30 Sibīrijas īrisu kolekciju. Patlaban Jolanta savu sirdslietu attīsta
akadēmiskā virzienā, izstrādājot diplomdarbu par dārza lomu dziedniecībā. Pērn daiļdārzs „Mīstekļi” konkursā „Talsu bruncī ieaustie ” atzīts par skaistāko dārzu Talsu novadā, kā arī bija viens no Kurzemes Tūrisma asociācijas balvas „Lielais Jēkabs” pretendentiem apbalvojumam „Dižais Kurzemes daiļdārzs 2017”.

Vandzene D. Feldmane

Uzņēmēji var pieteikties uz
dižošanos Talsu pilsētas svētkos
Talsu novada pašvaldība aicina līdz
14. jūnijam pieteikties uzņēmējus Talsu pilsētas svētku uzņēmēju placim
„Uzņēmēju dižošanās” 2018. gada 30.
jūnijā no 9.00 līdz 15.00.
„Uzņēmēju dižošanās” notiks, lai:
• veicinātu uzņēmumu atpazīstamību
un prestižu novadā un ne tikai;
• rosinātu vispusēju sadarbību gan uzņēmēju vidū, gan arī ar pašvaldību;
• mudinātu jauniešus būt aktīviem un
iesaistīties novada ekonomiskajā dzīvē;
• sekmētu iedzīvotāju izpratni par uzņē-

mumiem – to darbības paražām, attīstību,
piedāvātajām iespējām, jaunievedumiem;
• veicinātu produktu un pakalpojumu
pārdošanas apjomu.
Šogad svētki noritēs īpašā zīmē – Latvijas simtgades saules ritējumu godinot. Tā
kā tieši no uzņēmējdarbības vides attīstības
visvairāk atkarīga novada nākotne, uzņēmējiem paredzēta īpaša uzmanība.
Pieteikties iespējams, rakstot pa epastu uz adresi: inga.sokolova@talsi.lv vai
zvanot pa tālruni 2651 8464.

12. jūnijs

19. jūnijs

I. Indriksone*

D. Karols*
N. Tropiņš*

26. jūnijs

N. Tropiņš

Turpinājums no 7. lpp.

Nominācijā „Ģimenēm un bērniem draudzīgākais pagalms” pieteikts īpašums
„Uguņciema dzirnavas”. Kaut arī teritorija ir privātīpašums, par ko rūpējas saimniece
Iveta Jansone, tā ir pieejama
ikvienam interesentam brīvā
laika pavadīšanai. Vides uzkopšanā un labiekārtošanā
saimniece jau vairākus gadus
nodarbina cilvēkus ar invaliditāti. Savulaik īstenojot projektu, labiekārtota peldvieta
un iegādātas glābšanas vestes. Tagad ikvienu viesi sagaida sakopta lauku vide, gleznaina peldvieta, plašs bruģēts
pagalms, apskatāmi arī mājdzīvnieki. Skaisto un plašo pagalmu ar labiekārtoto peldvietu īpaši iecienījuši vietējie bērni un Upesgrīvas internātpamatskolas audzēkņi, kuri
„Uguņciema dzirnavas” nešaubīgi dēvē par ciema centru. Īpaši skaista tradīcija esot Lāčplēša
dienas lāpu gājiens, ko skolas audzēkņi noslēdz labiekārtotajā ezermalā. Arī ierodoties konkursa žūrijai, skolas bērni jau sagaida pagalmā un ir sarūpējuši muzikālus un atraktīvus
priekšnesumus. Iveta apliecina – kamēr vien saimniekos „Uguņciema dzirnavās”, pagalms būs pieejams un draudzīgs ikvienam bērnam.
Teksts un foto: Anna Ķīviča

Talsu Novada Ziņas

I. Indriksone
G. Sebris

I. Gluzda

Strazde

N. Tropiņš

E. Zelderis, L. Pīlēģis
D. Karols, A. Spēks,
T. Kalniņa, A. Kalniņš
A. Astrātovs
G. Zeberiņa
O. Solovjovs
Ģ. Kalnbirze

Virbi

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

Izstāžu norises jūnijā
Talsu novada muzejā jūnijā
✳✳Jaunieguvumu izstāde
✳✳„2017. gada ekspedīcija „Pa Fībiga pēdām Eiropā”. Frederika Fībiga darbi no
Strasbūras”
✳✳Trīs zviedru mākslinieču darbu izstāde
„Ģimene. Pasaule un universs”
✳✳No 12.06. „Adīti cimdi muzeja krājumā”
Talsu tautas namā un Radošajā
sētā
✳✳Līdz 4. jūnijam Gata Vanaga, Harija
Dainas Liepiņa un Lauras Appenas fotoprojekta „Sarkandaugava” izstāde
✳✳Harija Tālberga gleznu izstāde „Yafa Sheli”
✳✳5. jūnijā 19.00 Larisas Cekanavičas
fotoizstādes „Ceļojumu kaleidoskops” atklāšana
✳✳30. jūnijā 11.00 Nugzara Paksadzes
(Gruzija) gleznu izstādes „Atspulgi” atklāšana
Talsu Galvenajā bibliotēkā
✳✳Harijam Sprincim 90
✳✳Ēriham Marijam Remarkam 120
✳✳Līgo svētki dabā, sirdīs…
✳✳18.–30.06. Vasara – ziedu mēnesis
Talsu bērnu bibliotēkā
✳✳No cikla „Apceļo Latviju” otrā izstāde
„Vidzeme”
✳✳11.–30.06. Jāņu zāles un aizsargājamie
augi
✳✳11.06.–09.07. „Saved, Latvija, Rīgā balsis”
Balgales bibliotēkā
✳✳Rakstniekam Jānim Mauliņam 85
Laidzes bibliotēkā
✳✳„Te mēs – bibliotēkas ritmi”
✳✳Laidze literatūras avotos
✳✳Līdz 9.09. Akcija „Vecākā grāmata Laidzes pagastā”
✳✳Vasaras saulgrieži
✳✳Guntim Eniņam 85
Laidzes brīvā laika pavadīšanas
centrā
✳✳Līdz 15.07. Talsu novada muzeja ceļojošā izstāde „Dziesmu svētki. 1945.–1985.
gads”
Lubes bibliotēkā
✳✳1.–14.06. Antonam Stankevičam 90
✳✳15.–30.06. „Līgo noskaņās”
Lībagu bibliotēkā
✳✳No 4.06. Gatavojamies vasaras saulgriežiem
No 4.06. Verai Singajevskai 95
No 11.06. Guntim Eniņam 85
Pastendes bibliotēkā
✳✳1.–29.06. Pastendes pamatskolas skolēnu zīmējumi
✳✳4.–29.06. Inita Ozoliņa „Zāļu tējas”
Pastendes kultūras namā
✳✳Pastendes mākslas studijas pieauguša-

jiem izstāde „Kopā kā krāsu palete”
✳✳No 11.06. Rokdarbu izstāde „Caur sarkano un balto”
Pļavmuižas saieta namā
✳✳Mākslas studijas „Otiņas” izstāde
✳✳Metālmākslinieka Miervalža Zibens
darbu kolekcija
Nogales bibliotēkā
✳✳1.–10.06. Verai Singajevskai 95
✳✳11.–20.06. Jānim Mauliņam 85
✳✳21.06.–30.06. Vācu rakstniekam Ēriham Marijam Remarkam 120
✳✳„Nāc, nākdama Jāņu diena…”
Sabiles bērnu bibliotēkā
✳✳No 4.06. „Līgo svētkus gaidot”
✳✳Sabiles bibliotēkā
✳✳Jāņa Pīlēģa Alus kausu izstāde
✳✳Ēriham Marijam Remarkam 120
Spāres bibliotēkā
✳✳Daces Svinsteres gleznu izstāde „Iztēles virpulis”
✳✳„Rabarbers veselībai un labam garastāvoklim”
✳✳„Izbaudi zemeņu laiku”
Stendes bibliotēkā
✳✳1.–15.06. Verai Singajevskai 95
✳✳1.–15.06. „Sirdīs vēl vagonu riteņi dun”
✳✳18.–30.06. „Nāk nākdami, Līgo svētki”
✳✳Fotogrāfiju izstāde „Ar senatnes elpu”
Stendes bibliotēkas bērnu nodaļā
✳✳1.–08.06. „Saudzēsim mūsu vidi”
✳✳11.–25.06. „Pušķojam, rotājam”
✳✳11.–29.06. „Mācāmies Līgo dziesmas!”
Īves bibliotēkā
✳✳1.–09.06. Kurp ceļot šovasar? (Tūrisma
ceļvežu izstāde)
✳✳9.–16.06. Laimai Līvēnai 75
✳✳16.–23.06. Jānim Mauliņam 85
✳✳16.–30.06. Ēriham Marijam Remarkam 120
Uguņu bibliotēkā
✳✳Guntim Eniņam 85
Vandzenes bibliotēkā
✳✳„Nav vairs tālu Jāņu diena”
Valdemārpils bibliotēkā
✳✳Ē. M. Remarkam veltīta izstāde „Es
cenšos rakstīt patiesību”
✳✳„Latvijas koku pētnieks Guntis Eniņš”
✳✳15.–30.06. „Nāc nākdama, Jāņu diena,
lai mēs visi līgot varam”
Valdemārpils tūrisma informācijas
centrā
✳✳Fotoizstāde „Nīderlande”
✳✳Talsu keramiķes Dianas Dzelmes darbu izstāde
Virbu kultūras namā
✳✳Veltas Kociņas gleznu izstāde

Inga Sokolova
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Sagatavoja: Sanita Arciševska
2018. gada jūnijs

Talsu Novada Ziņas															

Sporta norises jūnijā
Kad? Cikos?

Kas?

Norises vieta

TALSOS
9.06.

10.00 Pašvaldību sporta spēles – vasaras posms

Talsu 2. vsk. stadions

28.06.

11.00 Talsu novada kauss šķēpmešanā

Talsu 2. vsk. vieglatlētikas stadions

30.06.

15.00 Latvijas spēkavīru čempionāts

Sauleskalna estrāde

SABILĒ
12.06.

17.00 Sabiles kausa strītbolā 1. posms

14.06.

18.00 Sabiles kausa pludmales volejbolā 1. posms

15.06.

15.00 Sabiles kausa mini futbolā 1. posms

26.06.

17.00 Sabiles kausa strītbolā 2. posms

28.06.

18.00 Sabiles kausa pludmales volejbolā 2. posms

29.06.

15.00 Sabiles kausa mini futbolā 2. posms

Sporta laukums
„Graviņa”

3.06.

volejbola
10.30 Pludmales
kauss 2018” 1. posms

sacensību

„Pļavu

Pļavu sporta bāze

17.06.

volejbola
10.30 Pludmales
kauss 2018” 2. posms

sacensību

„Pļavu

Pļavu sporta bāze

STENDĒ
19.00 Stendes kausa pludmales volejbolā 1. posms

29.06.

19.00 Stendes kausa pludmales volejbolā 2. posms

Stendes pilsētas
sporta laukums

ĢIBUĻU PAGASTĀ
12.06.

kausa izcīņas 2018 pludmales
18.30 Ģibuļu
volejbolā 1. posms

26.06.

kausa izcīņas 2018 pludmales
18.30 Ģibuļu
volejbolā 2. posms

DZĪVESZIŅAS

Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2018. gada 26. aprīļa līdz 21. maijam

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 25 jaundzimušie: 12 zēni un 13 meitenes, kuriem doti vārdi:
Viliams Arno, Dorians, Reinis Kārlis, Maija, Hārdins, Marks (2), Rihards, Emīlija,
Martins, Roberts, Rodrigo, Arnita, Pauls, Alekss, Katrīna, Nikola, Melānija
Monika, Rebeka, Ketija, Kate, Keitlīna, Sofija, Daniela Beatrise, Odrija.
Laulību noslēguši 7 pāri
Miruši (atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai):

LAUCIENES PAGASTĀ

8.06.

DER ZINĀT

Pastendes sporta
centrs „Akmeņkaļi”

Talsi
Jānis Šeļegovskis
Viktors Grīnvalds
Rihards Šīmanis
Smaida Sniedziņa
Irma Galviņa
Irēna Putraševica
Ruta Lineja
Skaidrīte Baumane
Roberts Visvaldis
Blumbergs-Blaumbergs
Lilija Mirdza Jansone
Juris Augusts Freibergs
Valdemārpils
Aina Liepiņa
Valija Muceniece

Sabile
Visvaldis Štrauss
Ārlavas pagasts
Terēzija Jansone
Ģibuļu pagasts
Gunta Meizāne
Anna Šankova
Aldis Granaps
Īves pagasts
Lizete Nierliņa
Laidzes pagasts
Jānis Imants Gailītis
Guntis Teiss
Anna Velta Gerlovesa
Laucienes pagasts
Jānis Brālis
Adina Jansone

Stefānija Jēkabsone
Valdis Sviķis-Svitiņš
Valdgales pagasts
Ivars Kalmanis
Virbu pagasts
Ints Volmanis
Mērsraga novads
Aivars Karlsons
Imants Bušs
Rojas novads
Roberts Kļaviņš
Ilga Rozenštama
Ventspils novads
Gunārs Kalniņš
Armīns Treide
Rīga
Eduards Eglītis

ĶŪĻCIEMĀ
1.06.

10.00 Sporta svētki bērniem

Ķūļciema BLPC

VALDEMĀRPILĪ
9.06.

kausa izcīņas strītbolā
14.00 Valdemārpils
1. posms

16.06.

kausa izcīņas pludmales
11.00 Valdemārpils
volejbolā 2. posms

Valdemārpils
pludmale

VALDGALES PAGASTĀ
30.06.

Pūņu pamatskolas
sporta laukums

10.00 Valdgales sporta spēles

Sagatavoja: Andris Krišjānis

PIKC ,,Rīgas Valsts tehnikums” Laidzes struktūrvienība
2018./2019. mācību gadā
uzņem audzēkņus specialitātēs:
•
•
•
•

komercdarbinieks;
pavārs;
viesmīlības pakalpojumu speciālists;
apdares darbu tehniķis.

Mācību ilgums četri gadi (ar pamatizglītību)
Uzņemšana no 14. jūnija darba dienās 9.00–15.00.
Tālr. 28740107, 28664996, 63221886, www.laidze.rvt.lv

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola
uzņem izglītojamos 2018./2019. mācību gadam:
• pamatizglītības 7.–9. klasēs;
• vidusskolas 10.–12.klasēs (klātienes, neklātienes, programmās).
Piedāvājam atbalsta plānu strādājošajiem un uz laiku izbraukušajiem.
Dokumentu pieņemšana katru darba dienu 9.00–15.00.
Plašāka informācija pa tālr. 63232206, e-pastā: vakaraneklatienesvidusskola@talsi.lv, www.talsuvakarskola.lv

2018. gada jūnijs

		

Jūnijā kinoteātris „Auseklis” ir slēgts!

Paldies!
Ķūļciema pensionāru klubiņš „Atblāzma” saka lielu paldies visiem atbalstītājiem, kas palīdzēja sarīkot klubiņa 18 gadu jubilejas svinības:
Talsu novada pašvaldībai, Ķūļciema pagasta pārvaldei, AS „SEB banka” vadītājai
Ievai Krēķei, AS „Swedbankas” vadītājai Sanitai Šankovai, Jolānai un Sandrim
Lormaņiem, Ramonai Petravičai, Inesei un Armandam Daugatiem, Ainaram
Bāderam, Edītei Grīnšteinei, Lienei Lormanei, Līgai Šimei, Laucienes kultūras
nama kolektīvam, Ķūļciema BLPC vadītājai Sarmītei Miezītei, Jurim Šīrmanim un
Kuldīgas novada Snēpeles pagasta dziedošajiem ansambļiem.
Liels paldies!

Sabiles Mūzikas un mākslas skolā jaunu audzēkņu
uzņemšana 1. un 4. jūnijā 14.00–18.00
Izglītības programmās :
• Klavierspēle (mācību ilgums 8 gadi);
• Vokālā mūzika – dziedāšana (mācību ilgums 8 gadi);
• Flautas spēle (mācību ilgums 6 gadi);
• Vizuāli plastiskā māksla (mācību ilgums 7 gadi).
Uzņemam bērnus no 8 līdz 16 gadiem.
Lūgums ierasties kopā ar kādu no vecākiem, līdzi ņemot dzimšanas
apliecību.

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.
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KULTŪRAS NOTIKUMI 									

Kultūras norises jūnijā
Kad? Cikos?

Kas?

Kur?

TALSOS
Visu
mēnesi
2.06.
2.06.
2.06.
5.06.
8.06.
12.06.
14.06.
21.06.
23.06.

Talsu Galvenajā
bibliotēkā

Viktorīna „Meklē rakstos” otrā kārta

Latvijas novadu bērnu un jauniešu vokālistu kon11.00 kurss „Talsi uzdod Toni 2018”. Pusfināls
Talsu tautas namā
17.00 Fināls – koncerts
Tikšanās ar izstādes „2017. gada ekspedīcija „Pa
Fībiga pēdām Eiropā”. Frederika Fībiga darbi no
Talsu novada
18.00
Strasbūras” autoriem un franču mākslas cienītāju
muzejā
Žanu Bernāru Fritzu
20.00 Raimonda Tigula brīvdabas koncerts
Tiguļkalnā
Larisas Cekanavičas fotoizstādes „Ceļojumu kalei19.00
Talsu tautas namā
doskops”
Lielkoncerts „Menueta 100gades dziesmas” un zaļumballe kopā ar „Rumbas kvartetu”
Sauleskalna
19.00
Ieeja: iepriekšpārdošanā 7; 8; 10; 12; 14 EUR, pasā- brīvdabas estrādē
kuma dienā 12 EUR; zaļumballē 7 EUR
Tikšanās ar Initu Heinolu izstādē „Adīti cimdi
Talsu novada
11.00
muzeja krājumā”
muzejā
Pie pieminekļa
11.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
„Koklētājs”
Meistarklase „Līgo vainagu pīšana”. Līdzi jāņem
Talsu tautas nama
18.00 pļavu ziedi, smilgas, ozolu zari un citi materiāli
Radošajā sētā
Ieeja: 3 EUR
Līgo vakars Radošajā sēta ar lauku kapelu „Spēl- Talsu tautas nama
22.00
maņi” un DJ „Jāni”
Radošajā sētā

VALDGALES PAGASTĀ
6.06.

16.00 Ivetas sieri „Sieru sieri mājas gaumē”

23.06.

15.00 Ielīgošanas pasākums „Atver vārtus, Jāņu māte”

Tautas namā
Laukumā pie tautas
nama

VALDEMĀRPILĪ
23.06.

Valdemārpils
pludmalē

17.00 Līgo uzvedums „Īsa pamācība mīlēšanā”
VANDZENES PAGASTĀ

1.06.

16.00 Bērnu deju uzvedums „Rausīša piedzīvojumi”

Anču birzī

22.06.

20.00 Notikums Līgo vakara priekšvakarā

Anču birzī

8.06.
16.06.
21.06.
28.06.

VIRBU PAGASTĀ
Vandzenes amatierteātra izrāde „Mēs visi esam Laukumā aiz Virbu
19.00
resni”. Ieeja: 1 EUR
kultūras nama
Virbu kultūras
16.00 Virbu pamatskolas izlaidums
namā
Laukumā pie Virbu
19.00 Ielīgošanas koncerts
kultūras nama
Sabiles amatierteātra izrāde „Mucenieks un Muce- Laukumā pie Virbu
20.00
niece”, režisore Ziedīte Začeste. Ieeja: 1 EUR
kultūras nama

Sagatavoja: Sanita Arciševska

28.06.–
Talsu pilsētas svētki 2018 „Vasaras vidus svinēšana”
1.07.
Nugzara Paksadzes (Gruzija) gleznu izstādes
30.06. 11.00
Talsu tautas namā
„Atspulgi” atklāšana
SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ
Talsu novada amatierteātru svētki Sabilē „Dzīves
Sabiles
2.06.
11.00
karuselis”
pagalmos un sētās
Pilsētā un Abavas
22.06.
10.00 Ielīgošana Sabilē
pagastā
Sabiles kultūras nama amatiermākslas kolektīvu
23.06. 12.00
Sabiles centrā
līgo izrāde „Precību lustes pie mucenieces”
LAUCIENES PAGASTĀ
Ž. Eihvalda fotoizstādes „Nariņciema bilžu meisLaucienes
8.06.
19.00
tars. Laucienes pagasts 20. gs. 30 gados” atklāšana
kultūras namā
Pļavmuižas
15.06.
19.00 Ielīgošana Pļavmuižā
saieta namā
Saulstāvju svinēšana „Dedzi gaiši, Jāņuguns, pār
18.06. 19.00
Laucienes estrādē
deviņi novadiņi”
Strazdes amatierteātra izrāde „Sievasmātes senču
22.06. 19.00
Laucienes estrādē
laiki”
LAIDZES PAGASTĀ
1.06.
14.06.
23.06.
6.06.

18.00 Baznīcu nakts
Izstādi „Sibīrija bērnu likteņos” atklās tās autore
17.30 Talsu novada muzeja speciāliste vēstures jautājumos Lidija Grīnvalde
Tradicionālā teātra grupas Līgo izrāde „Jāņi Sil15.00
mačos”
LĪBAGU PAGASTĀ

Stūrīšu baznīcā
Laidzes BLPC
Ziedgravā

9.00

22.06.

Grāmatu draugu tikšanās. Guntim Eniņam 85
Lībagu skolā
Siera siešana un aukstās zupas gatavošana Jāņu
13.00
Lībagu tautas namā
galdam „Sieru, sieru, Jāņu māte!”
LUBES PAGASTĀ

21.06.

19.00 Jāņu ielīgošana

Pie kultūras nama

ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
1.06.
23.06.

10.00 Sporta svētki bērniem
20.00 Pašmāju teātra izrāde R. Blaumanis „No saldenās
pudeles”. Ieeja: bez maksas.
22.00 Jāņu dienas zaļumballe. Ieeja: 2 EUR
ĪVES PAGASTĀ

Ķūļciema BLPC
estrādē
Ķūļciema BLPC
estrādē

22.06.

20.00 Līgo pasākums

14.06.

14.00 Lasītāju klubā saruna par Jāņa Mauliņa daiļradi

Tiņģeres estrādē
Īves bibliotēkā

14.06.
15.06.

ĢIBUĻU PAGASTĀ
„Zāļu tējas mūsu veselībai”, aicina pensionāru
12.00
klubs „Irbenājs”
18.00 Pastendes pamatskolas izlaidums

Pastendes
kultūras namā

22.06.

20.00 Saulgriežu uzvedums „Ziedu ugunskuri”
STENDĒ

2.06.

12.00 Bērnu popgrupu festivāls „Nošu bānītis”

14.06.

14.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis

21.06.

19.00 Ielīgošanas koncerts

Stendes estrādē
Pie Stendes
dzelzceļa stacijas
Stendes estrādē

23.06.

22.00 Līgo balle ar grupu „Stende”

Stendes estrādē

STRAZDES PAGASTĀ
20.06.

14.00 Radošās darbnīcas bērniem „Līgo dienu gaidot”
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