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Sāks Raiņa, Celtnieku un Laukmuižas ielas pārbūvi
Pašvaldība jau informējusi, ka
šovasar Talsu pilsētā notiks vērienīgi ielu infrastruktūras pārbūves
darbi. Īstenojot projektus „Transporta infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā” un „Publiskās infrastruktūras
attīstība
Talsos
rūpnieciskās teritorijas darbības
nodrošināšanai” tiks pārbūvēta
Raiņa, Celtnieku un Laukmuižas
iela Talsos. Abiem projektiem noslēgušies iepirkumi par būvdarbu
veikšanu, un patlaban tiek sakārtota atlikusī dokumentācija, lai nekavējoties varētu ķerties pie darba.
Projekta „Publiskās infrastruktūras attīstība Talsos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai” ietvaros plānota virkne aktivitāšu, kas
būtiski uzlabos uzņēmējdarbības
vidi tā dēvētajā Celtnieku ielas rajonā. Tiks pārbūvēta Celtnieku un
Laukmuižas iela, kā arī izbūvēta Jaunā Celtnieku iela un labiekārtota ielai pieguļošā teritorija. Tiks sakārtots
ielu
apgaismojums,
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, kā arī virsūdeņu novadīšanas
sistēmas. Plānots, ka industriālās teritorijas pilnveidošana dos iespēju
vietējiem uzņēmējiem radīt ap 40
jaunu darbavietu un veiksmīgāk piesaistīt privātās investīcijas. Šobrīd
noslēdzies iepirkums par Celtnieku
un Laukmuižas ielas pārbūvi, kurā
uzvarējusi SIA „Talce”. Abu ielu pārbūve izmaksās 772 497,98 eiro (ar
PVN). Precīza projekta kopsumma
būs zināma, noslēdzoties iepirku-

mam par pārējiem plānotajiem darbiem. Lielākā daļa projekta izmaksu – līdz pat 80% no attiecināmajām
izmaksām – tiks segta par Eiropas
Reģionālā attīstības fonda (ERAF)
līdzekļiem.
ERAF līdzfinansējums piesaistīts
arī projekta „Transporta infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā” īstenošanai. Projekta kopējās izmaksas mērāmas 2 463 711,77 eiro (ar PVN), no
kā ERAF līdzfinansējums sastāda 417
055,00 eiro, bet valsts budžeta dotācija – 492 120,74 eiro. Par šiem līdzekļiem tiks pārbūvēta Raiņa iela no
Darba ielas krustojuma līdz pat pilsētas robežai ceļā uz Pastendi. Šī ir viena no pilsētas centrālajām un visvai-

rāk noslogotajām ielām. Tās tuvumā
atrodas daudz dzīvojamo māju, kā arī
uzņēmumu, tādēļ sakārtota infrastruktūra ir vienlīdz svarīga gan komerctransportam, gan gājējiem un
velosipēdistiem. Projekta ietvaros
tiks atjaunots ne vien ielas, bet arī nobrauktuvju segums pie blakus esošajām mājām, izbūvēti vai pārbūvēti
ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli, slēgtā lietus ūdens novades
sistēma un ielu apgaismojums. Sakārtojot apgaismojumu pie gājēju
pārejām atbilstoši Eiropas Savienības
standartiem, tiks ievērojami uzlabota
satiksmes drošība. Arī iepirkumā par
Raiņa ielas pārbūvi uzvarējis vietējais
uzņēmums SIA „Talce”.

Ļoti būtisks uzlabojums būs gājēju un veloceliņu izbūve abās Raiņa
ielas pusēs. Sākotnēji projektā bija
paredzēts apvienots gājēju un velosipēdistu celiņš, taču, projektu rūpīgi
izvērtējot, rasts risinājums, kas paredz atsevišķas pārvietošanās joslas
gājējiem un riteņbraucējiem. Lai veloinfrastruktūra Talsu pilsētā attīstītos pārdomātās kopsakarībās, dome
jau lēmusi par nākamo soli – būvprojekta izstrādi Rīgas ielas posmam, kas savienos pērn izbūvēto
veloceliņu no Dižstendes līdz Rīgas–
Stendes ielas rotācijas aplim ar jauno
Raiņa ielas veloceliņu.
Anna Ķīviča

Mēs esam gatavi Dziesmu un deju svētkiem!
Ceļā uz valsts simtgadi, uz
Dziesmu un deju svētkiem, 21. jūnijā vasaras saulgriežos, kopā tika
aicināti Talsu novada kultūras centru vadītāji, pilsētu un pagastu
pārvaldnieki, lai no domes priekšsēdētāja Edgara Zeldera saņemtu
ceļavārdus gaidāmajiem svētkiem,
kā arī lielu un ziedošu puķu podu
ar atgādinājumu, cik dalībnieku
no katra Talsu novada pagasta un
pilsētas sevi apliecinās XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētkos Rīgā no 30. jūnija
līdz 8. jūlijam.
Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis pateicās visiem

Talsu novada kultūras centru un
pārvalžu vadītājiem par kopīgo darbu, lai Talsu novada dalībnieki ar
lepnumu varētu pārstāvēt novadu.
Tikai kopā esot, novads ir ar lielu
spēku – 834 dalībnieki 39 kolektīvos
novadu pārstāvēs simtgades Dziesmu un deju svētkos Rīgā.
„Paldies ikvienam, kurš ir strādājis, lai stiprinātu tradīcijas, koptu
tradīcijas un tās veidotu tālāk,” vēlēja Kultūras, sporta un tūrisma centra amatiermākslas kolektīvu metodiķe Ina Jurkeviča.
Lai top!
Teksts un foto: Marta Rake-Lasmane

Foto: Marta Rake-Lasmane
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Virbu pagastam –
savs ģerbonis

Virbu pagasta ģerbonis
Vēl viens Talsu novada pagasts ticis pie sava ģerboņa –
14. jūnijā Kultūras ministrija
reģistrējusi Virbu pagasta ģerboni.
Vārds „virba” nozīmē klūgu,
tādēļ Virbu pagasta ģerboņa vadmotīvā iestrādāts pinums – skaldīts ar sarkanu un sudrabu, šķērsām krustveida pinums – no
viena uz otru. Skaldījums simbolizē arī ģeogrāfisko pagasta izvietojumu, jo pagasts veidojies reizē
ar
Maskavas–Rīgas–Ventspils
dzelzceļa izbūvi 19. un 20. gs mijā
un dzelzceļš to sadala divās daļās.
Jāpiemin, ka Virbu pagasts ar
savu ģerboni lepojās jau pirms

ģerboņa oficiālās izsludināšanas,
tas iegravēts arī Virbu pagasta
Nākotnes parka akmenī.
Virbu pagasta ģerboni izstrādājis heraldiskais mākslinieks
Edgars Sims sadarbībā ar Virbu
pagasta iedzīvotājiem, pārvaldes
vadītāju Egilu Alsbergu un Talsu
novada Kultūras, sporta un tūrisma centra mākslinieci Inesi
Bērziņu.
Talsu novadā šobrīd ir 13 apstiprināti ģerboņi, pārējiem pagastiem, kam vēl nav sava ģerboņa, šobrīd tiek izstrādātas skices.
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.
Marta Rake-Lasmane
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Jaunajā mācību gadā – papildu grupas
bērnudārzos
Lai izvairītos no gadījumiem, kad mācību gada laikā
uz vietām bērnudārzos izveidojas rindas, Talsu novada
dome pieņēmusi vairākus lēmumus, lai dotu vecākiem iespēju atgriezties darbā plānotajā laikā. Sākot no septembra,
Talsu pirmsskolas izglītības
iestādē (PII) „Kastanītis” papildus speciālās izglītības grupām būs atvērta arī vispārizglītojoša grupa. Savukārt
Lībagu sākumskolā tiks izremontēta grupas telpa, kur pakāpeniski uzņemt audzēkņus
uz laiku, ja šāda nepieciešamība radīsies.
Talsu PII „Kastanītis” īsteno
speciālās pirmsskolas izglītības
programmas, kas nepieciešamas
bērniem ar dažāda veida veselības traucējumiem. Talsu novada
Izglītības pārvalde ir izvērtējusi
prognozēto bērnu skaitu, kam
„Kastanīša” piedāvājums nākamajā mācību gadā būs nepiecie-

šams. Paredzams, ka šo audzēkņu skaits samazināsies, tādēļ
bērnudārza telpās varēs atvērt
arī vispārizglītojošu grupu.
14. jūnija domes sēdē deputāti
vienbalsīgi lēma piešķirt finansējumu šīs grupas pedagogu atalgojumam, kas no septembra
nodrošinās vietu bērnudārzā ap
20 mazajiem talseniekiem.
Vienbalsīgs lēmums pieņemts
arī par finansējuma piešķiršanu
telpas remontam Lībagu sākumskolā Dižstendē. Kā informē Izglītības pārvalde, jaunā mācību
gada sākumā nevajadzētu rasties
situācijai, kad Talsos deklarētam
bērnam pietrūktu vietas kādā no
pilsētas bērnudārziem. Taču iepriekšējo gadu pieredze liecina,
ka grūtības rodas mācību gada
laikā, kad bērnudārza gaitu vecumu sasniedz lielāks skaits bērnu
un ne visiem atrodas vieta jau nokomplektētajās grupās. Lai vietu
netrūktu visa mācību gada garumā, no Talsiem netālajā Lībagu

sākumskolā tiks izremontēta telpa, kur nepieciešamības gadījumā atvērt jaunu grupu un visa
gada laikā uzņemt audzēkņus.
Pērn līdzīga iespēja rasta Pastendes PII „Ķipars” telpās, kur grupa
nokomplektēta līdz februārim.
Arī šāds risinājums sniegs iespēju
ap 20 bērniem uzsākt bērnudārza
gaitas plānotajā laikā.
Līdztekus papildu grupu atvēršanai bērnudārzos, deputātu
darba kārtībā ir arī jautājums
par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu aukles pakalpojumiem gadījumos, kad bērnam
nevar nodrošināt vietu dzīvesvietai tuvākajā pirmsskolas izglītības iestādē. Raksta tapšanas
brīdī domes lēmums par šo jautājumu vēl nav pieņemts, tādēļ
aicinām sekot līdzi aktuālajai
informācijai pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv vai vēršoties
Izglītības pārvaldē.
Anna Ķīviča

Uzsākta Talsu Valsts ģimnāzijas
stadiona pārbūve

Bibliotēkas būvniecībai
– līdz 10% liels izmaksu
samazinājums
Talsu Galvenās bibliotēkas
būvnieki pilnsabiedrība „Talsu
statiskais spriegums” pašvaldībā iesnieguši precizētu būvdarbu tāmi, kā summa ir par
23 906,18 eiro mazāka nekā iepriekš. Papildus ar būvniekiem
panākta vienošanās, ka būvniecības laikā tiks izmantoti iespējami efektīvākie tehniskie risinājumi, lai panāktu līdz pat
10% lielu ietaupījumu.
Jau iepriekš esam informējuši, ka ar piegādātāju apvienību
„SIA „Campaign” un pilnsabiedrība „Talsu statiskais spriegums”” izdevies panākt vienošanos, kas paredz SIA „Campaign”
atkāpšanos no tālākas projekta
īstenošanas (proti, autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanas),
kā arī sarunas ar būvniekiem,
vietējiem uzņēmumiem SIA
„Stats” un SIA „Vīgantes”, par
būvniecības izmaksu samazinājumu. Sarunu rezultātā, piedaloties arī pašvaldības pieaicinātajam
speciālistam,
Latvijas

Būvinženieru savienības valdes
loceklim Guntaram Liepiņam,
panākta vienošanās būvniecības
laikā autoruzraudzības kārtībā
projektā veikt izmaiņas, lai panāktu maksimāli pārdomātu rezultātu. Tiks vērtēta apkures un
siltummehānikas, ventilācijas
un rekuperācijas sistēmu maiņa,
kā arī starpstāvu pārsegumu
būvkonstrukcijas
risinājumu
maiņa un citas pozīcijas. Kā norādījis G. Liepiņš, projektu iespējams īstenot par mazāku
summu, neatstājot ietekmi uz
rezultāta kvalitāti un neapdraudot nepieciešamo energoefektivitātes rādītāju sasniegšanu.
Būvdarbus Brīvības ielā 17a
plānots uzsākt šomēnes. Projekts jāīsteno līdz nākamā gada
19. septembrim, taču šobrīd iesniegtais būvdarbu grafiks paredz, ka darbus var paveikt 36
nedēļu laikā, proti, līdz
2019. gada pavasarim.
Anna Ķīviča

Šobrīd stadionā notiek sagatavošanās darbi tā pārbūvei
Pagājušajā nedēļā uzsākts
viens no šīs sezonas vērienīgākajiem darbiem Talsu pilsētā – Talsu Valsts ģimnāzijas stadiona
pārbūve. Jau šogad Talsu Valsts
ģimnāzijas un Talsu sākumskolas audzēkņiem tiks radīta mūsdienīga āra sporta infrastruktūra – futbola laukums ar mākslīgo
segumu, tāllēkšanas, augstlēkšanas un lodes grūšanas sektori,
basketbola laukums un skrejceļi,
kā arī rotaļu laukums, kur sākumskolas bērniem aktīvi pavadīt stundu starpbrīžus.
Stadiona pārbūve iespējama,
pateicoties pašvaldības īstenotajam projektam „Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā”, kas guvis
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) finansiālu atbalstu. Projekta ietvaros līdz 2021.
gadam tiks veikta virkne mācību

Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums „Talsu Novada Ziņas” Nr. 7 (162)
Iznāk vienu reizes mēnesī. Tirāža 13 550. Bezmaksas.
Sastādītājs: Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa, tālr. 63232115, e-pasts: info@talsi.lv
Iespiests: „Poligrāfijas grupa Mūkusala”, Mūkusalas iela 15a, Rīga, LV-1004
Izplatīšanu veic: VAS „Latvijas Pasts”, reģ. apliecības Nr.000702741
Izdevuma elektroniskā versija un citas novada aktualitātes www.talsi.lv

vides uzlabojumu četrās novada
skolās: Talsu Valsts ģimnāzijā,
Talsu 2. vidusskolā, Talsu pamatskolā un Sabiles pamatskolā. Papildus vērienīgajai stadiona pārbūvei šogad visām projektā
iesaistītajām skolām tiks iegādātas jaunas IT tehnoloģijas (datori, printeri, interaktīvas tāfeles,
projektori), savukārt Talsu un
Sabiles pamatskola tiks pie jaunām mēbelēm. Turpmākajos
projekta īstenošanas gados paredzēta mūsdienīgu, ergonomisku
mēbeļu iegāde visās četrās skolās, kā arī skolu telpu remonts.
Projekta kopējā summa mērāma 4,3 miljonos eiro, no kā lielāko daļu jeb 3,67 miljonus eiro
sastāda ERAF līdzfinansējums.
Iepirkuma par Talsu Valsts ģimnāzijas stadiona pārbūvi rezultātā pašvaldība 12. jūnijā
noslēdza līgumu ar vietējo

uzņēmumu SIA „Talce” par summu 872 360,70 eiro (bez PVN).
Pašvaldībai jau iepriekš ar uzņēmumu izveidojusies laba sadarbība – pērn veiksmīgi noritējusi
stadiona pārbūve pie Talsu 2. vidusskolas. Šobrīd pie Talsu
Valsts ģimnāzijas sagatavots
būvlaukums un norit demontāžas darbi, tostarp vecās šautuves
nojaukšana. Būvdarbi jāpabeidz
piecu mēnešu laikā.
8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības
iestāžu mācību vidi” vienošanās
Nr. 8.1.2.0/17/I/004 „Vispārējās
izglītības iestāžu mācību vides
uzlabošana Talsu novadā”.
Anna Ķīviča
Foto: Marta Rake-Lasmane

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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Piedāvās apgūt koka logu restaurāciju un atjaunošanu
Šovasar tiks restaurēti logi
pašvaldības īpašumam Lielajā
ielā 25 Talsos – ēkai, kur atrodas Dzimtsarakstu nodaļa un
Talsu Mākslas skola. Logu restaurācija ir kas vairāk par ikdienišķiem remontdarbiem –
tas ir nozīmīgs solis jebkuras
vēsturiskas ēkas autentiskuma
saglabāšanā. Lai rosinātu arī citus vecpilsētu namu saimniekus plastmasas logu vietā lemt
par labu oriģinālo logu ilgtspējīgai uzturēšanai, paralēli darbiem Lielajā ielā 25 Talsos notiks koka logu restaurācijas un
atjaunošanas meistarklase.
Nams Lielajā ielā 25 nodots
ekspluatācijā 1935. gadā un atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Talsu pilsētas
vēsturiskais centrs” teritorijā.
Ēkai no dažādiem būvniecības
periodiem saglabājušies dažāda
veida logi – gan koka, gan
PVC –, kas laika gaitā nolietojušies. Ēkas otrā stāva koka logus
paredzēts restaurēt, bet pirmā
stāva – nomainīt un atjaunot.

Plānoto darbu mērķis ir ne vien
sakārtot ēkas vizuālo izskatu un
uzlabot energoefektivitāti, bet
arī radīt paraugu citu Talsu vecpilsētas ēku logu uzturēšanai, atjaunošanai un jaunu logu izgatavošanai, kā arī izstrādāt
metodiku šo darbu veikšanai.
Aizvadītā gada laikā pašvaldība arvien vairāk uzmanības pievērsusi mūsu novada vecpilsētu
dzīvināšanas pasākumiem, tostarp noslēdzies pirmais konkurss par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu vēsturisko ēku
atjaunošanai, un norit apjomīgs
darbs pie Talsu vecpilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma izpētes
un inventarizācijas. Taču ne mazāk svarīga ir sabiedrības informēšana un izglītošana, tādēļ jau
augustā, noritot darbam Lielajā
ielā 25, tiks rīkota meistarklase
par koka logu restaurāciju un atjaunošanu. Tās laikā ikviens interesents varēs iepazīties ar restaurācijas pamatiem, lai zināšanas
pielietotu, rūpējoties par paša
īpašumu. Šāda prakse ir Skandi-

nāvijas valstu pilsētās, kur namu
īpašnieki apgūst gan prasmes vēsturisko logu restaurācijā, gan arī
sertifikātu šādu darbu veikšanai.
Pēdējos gados novada vecpilsētās
vērojama tendence vēsturisko
ēku nokalpojušos koka logus nomainīt pret plastmasas logiem,
taču, domājot par ilgtspējīgu vecpilsētu saglabāšanu un attīstību,
šāda prakse nav atbalstāma. PVC
logi nav iederīgi vēsturiskajā apbūvē, turklāt nereti nevar lepoties
ar ilgmūžību.
Projektu veicamajiem darbiem Lielajā ielā 25 izstrādā SIA
„Arhitektoniskās izpētes grupa”.
Uzņēmuma pārstāve, arhitekte
Daiga Lēvalde apliecina, ka daudzus koka logu atjaunošanas
darbus, piemēram, savienojumu
pastiprināšanu,
pārlīmēšanu,
krāsas noņemšanu un pārķitēšanu, var veikt pašu spēkiem. Arī
uzskats, ka oriģinālo logu nomaiņa pret PVC logiem vienmēr
ir lētāka un nodrošina labāku
siltumizolāciju, ir maldīgs. Ja
koka logs nav nopietni bojāts, tā

Talsos tiks uzstādītas modernas
videonovērošanas kameras
Lai uzlabotu pašvaldības policijas kapacitāti un sabiedriskās drošības aizsardzību, tiek
uzsākta pārrobežu projekta
„Video novērošanas kameru
uzstādīšana, veicinot drošības
pasākumus Latvijā un Lietuvā”
virzība arī Talsos.
Projektā tiks modernizēta
Talsu novada pašvaldības policijas videokameru novērošanas
sistēma, kas ļaus uzlabot sabiedriskās kārtības nodrošināšanas
iespējas, paaugstinot sabiedrības
drošības sajūtu Talsos. Kopumā
plānots izveidot vienotu videokameru tīklu starp 15 Kurzemes
pašvaldībām, tādējādi iegūstot
sistēmu, kas tiesībsargājošām
iestādēm ļaus iegūt un apmainīties ar informāciju savā starpā
ātrāk un kvalitatīvāk. Kameras
plānots izvietot uz visiem galvenajiem autoceļiem, kas ved Talsu
pilsētā. Kopumā kameras tiks
uzstādītas 19 punktos Talsos.
Jaunā sistēma Talsos ātri un
efektīvi ļaus cīnīties pret auto
zagļiem, jo būs arī numuru atpazīšanas kameras, nodrošinot
efektīvu likumpārkāpumu identificēšanu.
Iespēja piedalīties projektā ir
lielisks starta kapitāls šādas sistēmas izveidei, kas ļaus savienot to
jau ar esošajām kamerām Talsos
un vēlāk to papildināt, konfigurēt un pielāgot konkrētām vajadzībām. Sistēma arī veicinās pašvaldības policijas sadarbību ar
Valsts policiju.
29. maijā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju, kas ir arī Interreg
V-A Latvijas–Lietuvas pārrobe2018. gada jūlijs

žu sadarbības programmas
2014.–2020. gadam vadošā iestāde, un Kurzemes plānošanas
reģionu kā projekta vadošo partneri tika noslēgts finansēšanas
līgums projekta īstenošanai.
Šāda projekta īstenošana pašlaik ir būtiski svarīga, jo viens no
izaicinājumiem, ar ko saskaras
Kurzemes un Lietuvas reģioni
cīņā pret noziedzību, ir tiesībsargājošo institūcija kapacitātes
trūkums, domājot par tehniskajiem risinājumiem. Projekta
mērķis ir to novērst, uzstādot
progresīvas, modernas video novērošanas iekārtas un izstrādāt
mūsdienīgu
programmatūru
datu apmaiņai. Projektā tiks attīstīts videonovērošanas kameru
tīkls un izveidota pārrobežu sadarbības sistēma starp 17 Ziemeļu Lietuvas un Kurzemes pašvaldību
tiesībsargājošajām
institūcijām. Šīs sadarbības sistēmas pamatmērķis ir ātrāka informācijas apmaiņa starp sadarbības partneriem, izvairoties no
lēna, formāla pieprasījumu sūtīšanas procesa, tā padarot cīņu ar
noziedzību efektīvāku. Kopumā
projektā tiks instalētas 172 video
novērošanas kameras, un tās tiks
apvienotas vienotā tīklā. Tiks arī
izveidots digitālais informācijas
apmaiņas rīks. Lai izveidotu pārrobežu sadarbības tīklu, tiks organizētas divas kopēju darba
grupu sanāksmes un divas pieredzes apmaiņas vizītes. Šo pasākumu laikā tiesībsargājošās
institūcijas
diskutēs par sadarbības
tiesiskajiem un tehniskajiem aspektiem eso-

šās Latvijas un Lietuvas likumdošanas ietvaros. Kā rezultāts
tiks izveidota pārrobežu sadarbības sistēma informācijas apmaiņai no videonovērošanas kamerām, kas ļaus efektīvāk
nodrošināt cīņu ar noziedzību
reģionā.
Projekta budžets Talsu novada pašvaldībai ir 38 700 eiro,
ERAF līdzfinansējums ir 85% no
šīm izmaksām, valsts līdzfinansējums – 5%, pašvaldības līdzfinansējums – 10%.
Projekta kopējais budžets ir
588 760,81 eiro, tajā skaitā ERAF
līdzfinansējums 500 446,69 eiro
(85%), Nacionālais publiskais
līdzfinansējums 88 314,12 eiro
(15%). Projekta īstenošana sākās
1. jūnijā un ilgst 18 mēnešus –
līdz 2019. gada 30. novembrim.
Līguma projekta Nr. LLI-258.
Projektā iesaistītie partneri Latvijā: Kurzemes plānošanas reģions
– vadošais partneris; Aizputes,
Brocēnu, Dundagas, Durbes,
Grobiņas, Nīcas, Priekules, Rojas,
Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu,
Vaiņodes un Ventspils novada
pašvaldība. Partneri Lietuvā: Kretingas, Pluņģes un Skodas rajona
pašvaldība.
Jānis Znotiņš, Attīstības
plānošanas un projektu vadības
nodaļas projektu vadītājs

		

atjaunošana var būt pat lētāka
par PVC loga iegādi. „Vēsturiskie
koka logi, tos atbilstoši uzlabojot, var sasniegt PVC logiem
līdzvērtīgus siltumtehniskos rādītājus, bet būs ekoloģiskāki,
draudzīgāki gan dabai, gan cilvēka veselībai. Koka logi ir vēsturiski pārbaudīta vērtība, kuru

pareiza ekspluatācija iespējama
pat 100 gadus,” atklāj speciāliste.
Sīkāka informācija par gaidāmo meistarklasi būs lasāma augusta izdevumā „Talsu Novada
Ziņas”, kā arī pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv.
Anna Ķīviča
Foto: Kaspars Poriņš

Nepiegružosim pilsētu ar
saviem sadzīves
atkritumiem!

Šī gada martā Talsu novadā
mainījās sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējs. Kopš 28. marta
šo pakalpojumu nodrošina SIA
„Atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrība „Piejūra””. Nekustamā īpašuma īpašnieki un namu
apsaimniekotāji tika aicināti
pārslēgt līgumus ar SIA „AAS
„Piejūra””, tomēr ir daļa iedzīvotāju, kuri to joprojām nav
izdarījuši un šobrīd savus sadzīves atkritumus cenšas nelegāli atstāt vietās, kur tas nav
paredzēts, kā, piemēram, kapu
konteineros, šķiroto atkritumu
konteineros vai pie tiem u. c.
Aicinām iedzīvotājus nepiemēslot pilsētu ar saviem sadzīves
atkritumiem, bet tuvākajā laikā
pārslēgt līgumus ar SIA „AAS
„Piejūra””, kuri to vēl nav izdarījuši, un dalītos atkritumu konteinerus izmantot tikai tam paredzētajam mērķim – dzeltenajos
konteineros ievietot plastmasu,
plēvi, iepakojumu, kartonu, savukārt zaļajos – stikla taru.

				

		

Jāņem vērā, ka sadzīves atkritumi, kas tiks atstāti šķiroto atkritumu konteineru laukumos,
netiks savākti un aizvesti. Kā arī
– atkritumu savēcējmašīnas darbinieki kontrolē katru iztukšojamā šķirošanas konteinera saturu, un, ja redzams, ka tajā ir
samests pārāk daudz sadzīves
atkritumu, šā konteinera saturs
diemžēl ir jāber kopā ar sadzīves
atkritumiem un šķiroto atkritumu būtība zaudē jēgu.
Līgumus var pārslēgt SIA
„AAS „Piejūra”” birojā A. Lerha-Puškaiša ielā 6 (Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes ēkā,
1. stāvā) katru darba dienu 9.00–
17.00. Tālr, 63123306; e-pasts:
info@piejuraatkritumi.lv.
Vēršam uzmanību, ka, nenoslēdzot līgumu par atkritumu
apsaimniekošanu vai pārkāpjot
citus saistošo noteikumu „Talsu
novada noteikumi” punktus, atkritumu radītājam var tikt piemērots sods.
Marta Rake-Lasmane

		

3

Talsu Novada Ziņas

AKTUĀLI										

Kapu svētki
Valdgales pagastā
28. jūlijā
Frītagu kapsētā 15.00 – Romas katoļu draudzei
Luterāņu draudzei Frītagu
kapsētā kapu svētki notiks augustā, datums tiks precizēts
Ķūļciema pagastā
29. jūlijā
Dzedru kapsētā 13.00
Ķūļciemu kapsētā 14.00
Ģibuļu pagastā
4. augustā
Dižruņķu (Ruņķu) kapsētā
10.00
Kalešu kapsētā 11.00
Vērtnieku (Kāņu) kapsētā 12.00
Spāres kapsētā 13.30
Mazputniņu
(Dižputniņu)
kapsētā 14.30
Gaviļnieku kapsētā 15.30
Lieknieku kapsētā 16.30
11. augustā
Labdzeņu kapsētā 10.00
Ģibuļu kapsētā 11.00
Garsilu kapsētā 12.00
Maķīšu kapsētā 13.00
Cīruļu kapsētā 14.30
Talsciema kapsētā 15.30
Laucienes pagastā
4. augustā
Garlenes kapsētā 11.00

Oktes kapsētā 12.00
Klopenes kapsētā 13.00
Pūckalnu kapsētā 15.00
Tuņņu kapsētā 16.00
Sabiles pilsētas un Abavas
pagasta kapsētās
11. augustā
Strautu kapsētā 10.00
Būķu – Bērzu kapsētā 11.00
Valgales kapsētā 12.00
Mācītāju kapsētā 13.00
Annužu kapsētā 14.00
Kāroņu kapsētā 15.00
Meža kapsētā 16.00
Virbu pagastā
18. augustā
Annas kapsētā 10.00
Gravas kapsētā 11.00
Kalna kapsētā 12.00
Jaunpagasta kapsētā 13.00
Lībagu pagasta kapsētās
18. augustā
Valdemārpils pilsētas kapsētā
19. augustā 15.30
Talsu kapsētās 25. augustā
Informācija, par kapu svētkiem citās kapsētās tiks papildināta 1. augusta izdevumā.

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

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

Mācību ilgums četri gadi (ar pamatizglītību)
Uzņemšana darba dienās 9.00–15.00.
Tālr. 28740107, 28664996, 63221886,
www.laidze.rvt.lv

Par SIA „Talsu namsaimnieks”
sniegtajiem pakalpojumiem turpmāk
varēs norēķināties tikai elektroniski
SIA „Talsu namsaimnieks”
informē savus klientus: lai optimizētu uzņēmuma darbību,
nolemts pāriet uz bezskaidras
naudas norēķiniem apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu rēķinu apmaksai.
No 2018. gada 1. augusta tiks
slēgta kase uzņēmuma birojā
Ezeru laukumā 2 Talsos. Rēķinus apmaksāt skaidrā naudā
aizvien varēs pilsētu un pagastu pārvaldēs.
No 1. augusta SIA „Talsu
namsaimnieks” apsaimniekošanas un komunālo rēķinu apmaksa būs iespējama:
*) izmantojot internetbanku
pakalpojumus;
*) izmantojot kredītiestāžu
sniegtos pakalpojumus, tai skaitā – Latvijas Pasta nodaļās;
*) lielveikala „Maxima” universālkasēs (pieejamas katru
dienu saskaņā ar katra veikala
darba laiku);
*) izmantojot e-rēķinus ban-

kās. Bankā „Swedbank” šāds pakalpojums pieejams jau otro
gadu, A/S „SEB banka” šāds pakalpojums būs pieejams no augusta;
*) pagastu pārvaldēs.
Svarīgi: maksājumu mērķī
obligāti lūdzam norādīt klienta
personīgā konta numuru, kas
atrodams rēķinā.
Lai klientiem palīdzētu veikt
rēķinu apmaksu, izmantojot internetbanku piedāvātās iespējas,
SIA „Talsu namsaimnieks” birojā
Talsos, Ezeru laukumā 2, būs nodrošināta iespēja izmantot datoru ar interneta pieslēgumu, kā
arī būs pieejams darbinieks, kurš
konsultēs, apmācīs un palīdzēs
veikt pārskaitījumu. Vēršam uzmanību, ka apmācību procesam
klientam būs jāzina savs bankas
lietotāja numurs un parole, kā arī
jābūt līdzi maksājumu autorizācijas līdzeklim – kodu kartei vai
kodu kalkulatoram.
No 1. augusta apsaimnieko-

šanas un komunālo maksājumu
rēķinu saņemšana drukātā formātā savā pasta kastītē būs
maksas pakalpojums, tā izmaksas – 1,00 eiro. Tādēļ aicinām
klientus izvēlēties rēķinu saņemt bez maksas – elektroniski.
Par savu vēlmi turpmāk rēķinu
saņemt elektroniski, lūdzam informēt SIA „Talsu namsaimnieks”, sūtot iesniegumu e-pastā: info@talsunamsaimnieks.lv,
vai reģistrējoties portālā www.
ipasniekiem.lv.
SIA „Talsu namsaimnieks”
rekvizīti rēķinu apmaksai:
Reģistrācijas Nr. 41203035896
A/S Swedbank, konts:
LV18HABA0551027489881
A/S SEB banka, konts:
LV54UNLA0050015036916
A/S Citadele, konts:
LV84PARX0013119070001
SIA „Talsu namsaimnieks”

Laidzē un Valdemārpilī uzsākti
siltumtīklu un katlumāju
rekonstrukcijas darbi
Lai paaugstinātu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti
un samazinātu siltumenerģijas
zudumus, ir parakstīti līgumi
ar CFLA (Centrālā finanšu un
līgumu aģentūru) par Eiropas
Savienības fonda projektu īstenošanu Laidzē un Valdemārpilī: Laidzē un Valdemārpilī tiks
mainīti apkures katli, un Valdemārpilī tiks būvēts arī jauns siltumtrases posms.
Katlu maiņas Laidzē kopējā
projekta summa sastāda 480
370 EUR, no tiem 40% ES fondu
līdzfinansējums 146 960 EUR
apmērā. Projekta īstenošanai
60% pašu ieguldījums no attie-

cināmajiem izdevumiem sastādīs 220 440 EUR. Kopējie neattiecināmie izdevumi sastādīs
112 970 EUR. Kopējie attiecināmie projekta izdevumi sastādīs
367 400 EUR.
Katlu nomaiņas Valdemārpilī kopējā projekta summa sastāda 834 900 EUR, no tiem 40%
ES fondu līdzfinansējums 265
080 EUR apmērā. Projekta īstenošanai 60% pašu ieguldījums
no attiecināmajiem izdevumiem sastādīs 397 620 EUR.
Kopējie neattiecināmie izdevumi sastādīs 172 200 EUR. Kopējie attiecināmie projekta izdevumi sastādīs 662 700 EUR.

Jauna trašu posma būvniecība Valdemārpilī kopējā projekta
summa sastāda 423 500 EUR,
no tiem 40% ES fondu līdzfinansējums 140 000 EUR apmērā. Projekta 60% pašu ieguldījums
no
attiecināmajiem
izdevumiem sastādīs 210 080
EUR. Kopējie neattiecināmie izdevumi sastādīs 73 500 EUR.
Kopējie attiecināmie projekta
izdevumi sastādīs 350 000 EUR.
Informāciju par projekta aktivitātēm tiks publicēta SIA
„Talsu namsaimnieks” mājaslapā sadaļā „Aktualitātes”.
SIA „Talsu namsaimnieks”

„Brīnumiņā” jauna digitāla ierīce bērniem un jauniešiem
ar īpašām vajadzībām
Ģimeņu un bērnu attīstības
centrā „Brīnumiņš” ir iegādāta
digitāla ierīce „Rapael Smart Glove” jeb „gudrais cimds” bērniem
un jauniešiem ar īpašām vajadzībām projekta „Palīdzēsim rociņām radīt brīnumus” ietvaros.
„Gudrais cimds” ir pavisam
jauna iekārta – tikai 2014. gadā
tā tika izmēģināta testa režīmā
un „Brīnumiņš” Talsu novadam
ļāvis kļūt par otro vietu Ziemeļeiropā, kur šāda ierīce ir pieejama. Iekārta atslogo darbu ergoterapeitiem, terapeitiem un
pedagogiem, kuri nodarbojas ar

neiroloģisku problēmu risināšanu. Ierīce veicina bērnu un jauniešu vispārējo attīstību – gan
sajūtas, gan maņas, gan dažādus
reflektorus. Šī ierīce paredzēta, ja
tās lietotājam ir bijuši smadzeņu
bojājumi, kas radījuši nepilnvērtīgas roku kustības, tā uzlabo
motorās funkcijas (roku, plaukstu, apakšdelmu un plecu) rehabilitāciju. Ar šīs ierīces palīdzību
funkcionāli tiek novērtētas pirkstu, plaukstas locītavu, apakšdelmu kustību funkcijas. Ierīce palīdz cilvēkiem atgūt kontroli pār
savām rokām. Iekārta piedāvā

dažādas kustības uzdevumu apmācības, kas saistītas arī ar spēļu
aktivitātēm, mācīšanās vingrinājumiem un ikdienas darbībām.
Rehabilitācijas vingrinājumi paredzēti fizikālai terapijai un izziņas terapijai. Centra bērniem un
jauniešiem ar īpašām vajadzībām šī jaunā sociālā aktivitāte
tiek nodrošināta bez maksas. Tas
dod iespēju bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām saņemt jaunas, inovatīvas
sociālās aktivitātes, kas
būtiski veicina vispusīgu bērnu un jauniešu

attīstību, ilgtspējā uzlabojot viņu
dzīves kvalitāti.
„Gudro cimdu” ar Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu
ļāva iegādāties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai atklāta
projektu konkurss Latvijas Lauku attīstības programmā 2014.–
2020. gadam. Projekta mērķis ir
pilnveidot ģimeņu un bērnu attīstības centrā „Brīnumiņš” soci-

4 															

ālo aktivitāšu attīstību, iegādājoties inovatīvu iekārtu centra
sensorajai istabai, kas palīdzēs
bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām attīstīt fiziskās
un garīgās prasmes un iemaņas,
ilgtspējā veicinot sociālā riska
grupām iekļaušanos sabiedrībā.
Projekta īstenošanas periods:
01.03.2018.–01.03.2019.
Agnese Kviese,
ĢBAC „Brīnumiņš” vadītāja

2018. gada jūlijs
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Viktorīnas „Meklē Rakstos” 3. kārta
Talsu Galvenā bibliotēka
Latvijas simtgades, Latvijas literatūras popularizēšanas un
lasīšanas veicināšanas pasākumu ietvaros izsludina un aicina
lasītājus piedalīties viktorīnā.
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).
3. kārtas jautājumi
1. „Nevarēja izgudrot, kur labāk rakt, lops bija noēdies milzonīgi liels, nevis kaza, bet bifelis,
tādam kapa vieta jārok pamatīga. Pēdīgi pa abiem nolēma, ka

piemērotākā vieta grunts ārmalā
– zem baltlapu vītola. Kad bedre
bija tikpat kā izrakta un Pēteris
sacīja, ka kaza no velna atšķiroties tikai ar to, ka kazai ragi uz
atpakaļu, bet velnam uz priekšu,
balto smilšu dziļumā kaut kas asi
noskrapstēja. Dažas minūtes vēlāk jau bija skaidrs, ka viņi uzrakušies lielam, jumta papē ietītam
sainim.”
• Vilis Lācis
• Visvaldis Lāms
• Zigmunds Skujiņš
2. „„Vai tu dzirdēji?”
„Ko tad?”
„Ka viņš runā…”
„Mironis?”
Viņi abi sāk klausīties. Kā tad

– viņu mironis lādas tā, ka visa
upmala dārd:
„Nolādēts!… tādu tiltu – ka
tevi velns caur zemes caurumu
izrautu!… Un tu – esot upe?
Mūrdula? Dūņu kultuve, tā tu
esi, ne upe!… kaut tevi Lucifers
izdzertu un tu nekad neredzētu
ūdeni!…”
Mironis dārd vienā dārdēšanā
un ar žuburainu ķeksi velk pa
ūdens dziļumu no viena krasta
līdz otram.”
• Jānis Klīdzējs
• Jānis Ezeriņš
• Jānis Poruks
3. „Bet es – tikko no mātes
acīm biju prom, nometu visus lakatus nost – un nu tik šūpolēs

iekšā! Sākot gan puiši mani šūpoja lēnām, jo es nebiju apradusi
un man vēl reiba galva, un es
baidījos ka neizkrītu laukā. bet
tad pamazām bailes zuda un nu
gāja augstāk un augstāk. Sasvīdusi un sakarsusi, ar zibošām
acīm es tik vēl uzsaucu, lai sviež
mani augstāk, lai sviež līdz pat
jumta pavālām, pāŗ jumtu pāri,
vienalga, lai es arī izkristu, lai pavisam nosistos, jo tā lidināties bij
tik neizsakāmi skaisti! Tāds nu
bija mans lidojums sapnī, mans
raganas skrējiens: jā, es nu biju
ragana!”.”
• Anna Brigadere
• Aīda Niedra
• Aspazija

Atbildes var iesūtīt e-pastā: tgbinfo@talsi.lv ar norādi „Viktorīnai „Meklē Rakstos””, norādot
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.
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

Konkurss „Talsu bruncī ieaustie” arī šogad sniedz pārsteigumus
Turpinām iepazīstināt ar konkursa „Talsu bruncī
ieaustie” nominantiem. Šajā numurā sekosim līdzi nominantiem Sabilē, Stendē, Talsos, Valdgalē, Virbos un
Strazdē.

Sabile
Nominācijā „Čaklākais mājražotājs” pieteikts vīndaris Ainārs Bērziņš. Viņa mājās Sabilē kopš 2013. gada
top „Sabiles mājas vīns”. Produkcija ir ne vien daudzveidīga, bet jāteic – arī ekskluzīva, jo tiek tirgota tikai Sabilē,
veikalā „Saldo” un „Sabiles Sidra namā”. Ierodoties konkursa vērtēšanas komisijai, nelielais piemājas vīna pagrabiņš ir pilns ar visdažādāko ogu dzērieniem, kas vēl „nobriest” pirms nonākšanas veikala plauktā. Mājražotāja
produkcijas sortimentā ir gan vīnogu, gan upeņu, cidoniju, ābolu un aroniju vīni. Nepieciešamās izejvielas Ainārs Bērziņš izaudzē pats savā piemājas dārziņā, ko saules un aizvēja radītais siltums patiešām lutina. Ainārs ir
dzimis un audzis sabilnieks, savas pilsētas patriots, kurš
labprāt iesaistās un atbalsta vietējos pasākumus. Sākotnēji vīna darīšana bijis vien vaļasprieks, bet šobrīd „Sabiles mājas vīnam” iegūts SIA statuss un licence, kas ļauj
tirgot līdz 1000 litrus vīna gadā.

„Gada jaunums” – „Sabiles Sidra nams”. Pati sidra
darītava saimnieku Baibas un Alda Circeņu vadībā Sabilē
darbojas jau vairākus gadus, tur radītā produkcija guvusi
plašu atpazīstamību. Taču sidra nams pilsētas centrā atvērts vien pagājušā gada vasarā. Līdzās „Sabiles Sidram”
tajā nopērkami visdažādāko mājražotāju vīni, piemēram,
vietējais „Sabiles mājas vīns”, kā arī Laucienes pagasta vīna
darītavas „Vējkalnietis” produkcija. Klientiem tiek piedāvātas arī degustācijas, lai pirms pirkšanas izvēlētos sev tīkamāko garšas buķeti. „Sabiles Sidra” produkcija nav iedomājama bez ābola, taču, tā kā tas labi „draudzējas” ar
jebkuru ogu, laika gaitā izveidojies gana plašs sortiments,
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piemēram, upeņu, dzērveņu, pīlādžu un citi sidri.
Šogad „Sabiles Sidra nama” piedāvājums paplašināts,
un tajā iespējams arī ieturēt gardu maltīti. Žūrijas komisiju viesmīlīgi sagaida darbiniece Aurika Askerova. Viņa
tāpat kā pavārs Dans Ivanovs ir sabilniece, par ko vietējie,
protams, lepojas. Īpašu noskaņu rada telpas iekārtojums – plauktos izvietotās dzērienu pudeles harmoniski
sader ar vēsturiskajiem interjera elementiem, apskatei
izliktajiem retro radio aparātiem, foto albumiem un citām detaļām. Sidra nams apmeklētājiem ir atvērts no
trešdienas līdz svētdienai.

Foto: Kaspars Poriņš

Kā „Radošākais novadnieks” Sabili konkursā pārstāv Ieva Lāce. Plaša auditorija uzņēmīgo sievieti iepazina kā „Rozīņu namiņa” saimnieci un idejas autori. Šobrīd Ievas radošā darbošanās pārcēlusies uz citu vietu
Sabilē – tā dēvēto Braueru māju, kur pavisam nesen atvērta koprades telpa, sociālais uzņēmums „Sarade”. Ieva
teic, ka šobrīd tajā notiek dažādi radoši eksperimenti, lai,

		

pārstrādājot un otrreiz izmantojot nokalpojušas lietas,
tām iedotu jaunu elpu un jēgu. Jau redzami pirmie rezultāti – no izlietotām vīna pudelēm radīti interesanta dizaina šķīvji un lampas. „Ideja par pudelēm radās „Rozīņu
namiņā”, kur bija „Abavas vīnu” degustācijas. Izrādījās,
ka „Abavas vīnu” īpašniekiem ir pilns pagrabs ar pudelēm, kas nav izmestas ārā. Tā kā dabas tēma man vienmēr bijusi tuva, likās – varbūt ar tām kaut ko var iesākt.
Ceļi bijuši dažādi, neviena no mums nav ne profesionāla
dizainere, ne stikla kausētāja. Šobrīd esam iestājušās Talsu biznesa inkubatorā, kā arī sadarbojamies ar Latvijas
Mākslas akadēmiju. Ir eksperimentu eksperimenti – dažreiz pudeles šķīst, dažreiz sanāk ar grumbainām maliņām. Taču virsmērķis nav iegūt pudeles vai šķīvjus, bet
gan pārstrādāt lietas jēgpilnā stāstā,” skaidro Ieva Lāce.
Kā jau īsteni radošam cilvēkam piedien, Ievai netrūkt
ideju nākotnei. Viņa Braueru namā redz kopīgi radīto
lietu veikaliņu, telpu izstādēm un gaismas projekcijām
par nama un visas Sabiles vēsturi.
Turpinājums 6. lpp.
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Stende
Nominācijā „Draudzīgākā tirgotava vai kafejnīca”
pieteikta SIA „Latvijas aptieka”. Žūrijas komisiju viesmīlīgi sagaida aptieku tīkla komercdirektora vietniece
mārketinga jautājumos Zita Jēkabsone un farmaceite,
vietējā stendeniece Jana Bērziņa. Aptieka jaunajās telpās
vienā ēkā ar veikalu „Top!” atrodas pavisam nesen – kopš
18. maija. Zita Jēkabsone novērtē jauniegūtās ērtības un
vides pieejamību gan pircējiem, gan pārdevējiem. Arī telpas dizains un iekārtojums ir gaumīgs un pārdomāts,
īpašu noskaņu rada lielformāta fotogrāfijas, kurās no
putna lidojuma iemūžināta Stendes pilsēta. Savukārt
produktu plauktos atrodams plašs kosmētikas un citu
produktu piedāvājums, kas vērsti uz veselības un labsajūtas uzturēšanu un profilaksi.

SIA „Latvijas aptieka” ir jaunākais aptieku tīkls Latvijā. Šobrīd valstī darbojas jau 70 aptiekas, ieskaitot Stendi,
kur tiek īstenotas dažādas uz sabiedrības veselības veicināšanu un izglītošanu vērstas programmas, tostarp diabēta, multiplās sklerozes, alerģiju un astmas pacientiem,
pensionāriem un invalīdiem, starptautisko operāciju veterāniem, aktīva dzīvesveida piekritējiem un sportistiem,
kā arī asins un asins komponentu donoriem. Aptiekā var
bez maksas izmērīt asinsspiedienu, kā arī nodot medikamentus ar notecējušu derīguma termiņu un pat vecos
nolietotos dzīvsudraba termometrus. „Latvijas aptieka”
Stendē var lepoties ar vietējo farmaceiti Janu Bērziņu,
taču Zita Jēkabsone norāda, ka speciālistu trūkums šajā
nozarē esot aktuāla problēma. Arī Stendē aptieka nevar

Valdgales pagasts
Kā „Sakoptākā privātmāja” konkursā nominētas
„Lašupes”, kur saimnieko Kristīne un Dzintars Eizenbergi kopā ar saviem trim bērniem. Māja atrodas Lielsalās, tieši kaimiņos uzņēmumam „Pindstrup Latvia”, kas
ir gan Dzintara, gan Kristīnes darbavieta. 11 gadu laikā,
kopš ģimene apmetusies „Lašupēs”, paveikts patiešām
daudz, lai sakārtotu sākotnēji purvaino un aizaugušo teritoriju.
Māju ieskauj skaisti un pārdomāti iekopts dārzs. Akas,
kas atrodas pašā pagalma vidū, nomaskētas zem glītām
puķu dobēm, piemājas dīķos iestādītas ūdensrozes, uzcelta jauna siltumnīca, un dārza dobes klāj dažādu veidu
kūdras substrāti – ar katram augam piemērotu Ph līmeni. Eizenbergu dārzā atrodams pat dzērveņu lauciņš, ko
kurā katrā piemājas dārziņā neredzēt. Saimnieki teic, ka
idejas dārza un apkārtnes iekopšanai rodoties pašas no
sevis, līdzko ķeras pie darba. Īpašu noskaņu „Lašupēs”
rada netālu no mājas plūstošā Raķupe. Pie tās ierīkota

strādāt sestdienās, jo nav pietiekami daudz darbinieku.
Lai situāciju risinātu, SIA „Latvijas aptieka” sadarbojas ar
Rīgas 1. medicīnas koledžu, maksājot studentiem stipendiju. Kā uzsver Zita Jēkabsone, ļoti svarīgs ir izglītojošais
darbs, stāstot par farmācijas nozari un tās sniegtajām iespējām jaunajiem speciālistiem. Viņa arī apliecina, ka ir
gatava viesoties Talsu novada skolās, lai tiktos ar topošajiem studentiem. Sociālā atbildība nebeidzas ar jauno
speciālistu atbalstu – šogad uzņēmumam ir īpašs prieks
un lepnums būt par vienu no XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētku oficiālajiem atbalstītājiem.
„Sakoptākās privātmājas” godam izvirzīts īpašums
Stendē, Tilta ielā 15. Par māju un tās apkārtni rūpīgi
gādā tēvs un meita – Vasilijs un Sandra Červoņikovi.
Mājas būvniecība sākta jau 1979. gadā, un 1985. gadā
saimnieki tajā apmetušies uz dzīvi. Pēdējo trīs gadu laikā
mājas fasāde tikusi pie jauna dekoratīvā apmetuma, kā
arī jauna jumta. Taču visvairāk ienācēja uzmanību piesaista pagalma iekārtojums – Sandra daudz laika un izdomas velta krāšņajām piemājas dobēm un puķupodiem,
bet Vasilijs pagalmu izgreznojis ar ne vienu vien unikāla
izskata kokgriezumu. Lielākoties oriģinālie darinājumi
veidoti no slimu ābeļu zariem, kam noņemta miza, tos
radoši papildinot ar dažādām detaļām, lai rezultāts izskatītos, piemēram, pēc koka cilvēciņa. Citur neredzētu vides objektu Červoņikovu dārzā ir ne mazums. Piemēram, vecās ielu laternas pārtapušas par izskatīgiem puķu
podiem, nolūzusi priede – par soliņu, nozāģētas papeles,

peldvieta un atpūtas zona ar ugunskura vietu. Eizenbergi
atklāj, ka šad tad upītē parādoties arī vēži. Papildu mājas
un dārza darbiem Dzintars rūpējas arī par bišu saimi, kas
mantota no tēva. Darāmā netrūkst nekad, un, lai visu pagūtu, jāiesaistās visai ģimenei, piemēram, lielajām māsām bieži tiek uzticēta mazā brālīša auklēšana.
Nominācijai „Čaklākais mājražotājs” izvirzīti Iveta
un Ivars Šneideri. Viņu saražoto produkciju – vairāk

kā arī vecs celms un sakne – par dārza galdiņiem. Saimnieki atzīst, ka darba mājās netrūkst nekad, puķu apliešana vien ik vakaru prasa ap divām stundām. Taču netrūkst
arī ieceru nākotnei – viena no tuvākajām ir nobruģēt celiņu pie mājas ieejas. Gan Vasilijs, gan Sandra radošo
meistarību apguvuši pašmācības ceļā, jo ikdienas darbs
ar daiļdārzniecību vai koktēlniecību nav saistīts.
„Gada jaunums” Stendē – Latvijas simtgadei par
godu radītais rododendru parks. Pērn Lielās talkas laikā, iesaistoties pilsētas pārvaldei, iedzīvotājiem un uzņēmējiem, tika īstenota krāšņa iecere – līdz Latvijas valsts
simtgades svinībām Stendē iestādīt 100 rododendrus.

Pavisam ātri tapa skaidrs, ka atsaucība ir lielāka, nekā cerēts, un jau pirmajā gadā iestādīti 153 koši ziedošie krūmi. Kopumā idejas īstenošanā, dāvinot pilsētai rododendru stādus, piedalījušies 59 ziedotāji – gan privātpersonas,
gan uzņēmēji. Viņu vārdi tagad iemūžināti uz informatīvām plāksnēm, kas papildina 21 dobi.
Nu jau rododendri pārdzīvojuši pirmo ziemu Stendē,
un, kā apskates laikā novērtējusi speciāliste no rododendru audzētavas, pārziemošana izdevusies veiksmīgi. Zīmīgi, ka pirmajā gadā pēc iestādīšanas stendeniekiem
solīts, ka krūmi vēl neziedēšot, taču tie krāšņi uzplaukuši
jau pirmajā sezonā, un tikpat krāšņi zied arī šogad. Īpašs
gandarījums esot par to, ka ideja īstenota kopīgiem spēkiem, savu artavu dodot gan pārvaldei, gan bijušajiem un
esošajiem iedzīvotājiem, tādēļ rezultātam ir pavisam cita
pievienotā vērtība.

viss jādara pašiem – siera vārīšana, fasēšana, vešana uz
tirgu un arī pati tirgošanās. Vienam braucienam uz gadatirgu jāsagatavo ap 300 siera spainīšu, ko Iveta ar Ivaru
pamanās paveikt divu dienu un divu nakšu laikā.
Tirgošanās notiek katru nedēļu, tādēļ ceturtdienās un
piektdienās par laikus došanos pie miera nevar būt ne
runas. „Ivetas sieri” pazīstami gandrīz visā Latvijā. Saimnieki iecienījuši tirdziņus Kuldīgā, Jelgavā, Olainē un
Liepājā, bet vislabāk, protams, esot Talsos, kur „Ivetas
sieri” katru sestdienu nopērkami tirdziņā „Jāņa centrā”.
Šneideri novērojuši – jo tuvāk Rīgai, jo mazāka pircēju
atsaucība. Valdgalnieki lepojas, ka „Ivetas sieri” esot īstens pašmāju ražojums – gatavošana notiek Pūņās, un arī
piens tiek iepirkts pie vietējā pagasta lauksaimnieka.
„Radošākais novadnieks” Pūņās ir ne tikai viens, bet
vesels radošu dāmu pulciņš – rokdarbnieču kopa „Valdziņš”. Kolektīvā patlaban darbojas sešas dalībnieces, ku-

nekā 10 veidu svaigos „Ivetas sierus” – iecienījuši daudzi.
Pirmoreiz tirdziņā ar pašu saražoto Šneideri piedalījās
pirms nieka diviem gadiem, un šobrīd klientiem tiek piedāvāti jau deviņu veidu marinētie un piecu līdz sešu veidu griežamie sieri. Liels pieprasījums esot pēc marinētajiem sieriem, kas kopā ar dažnedažādām garšvielām,
piemēram, ļoti iecienītajiem Toskānas garšaugiem, fasēti
nelielos spainīšos. Netradicionāls produkts ir griežamais
siers ar kanēļa „garoziņu”, kas lieliski sader, piemēram, ar
zemenēm. Mājražošana neesot nekāds vieglais darbs, jo
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ras Zofijas Maureres vadībā reizi mēnesī pulcējas Valdgales tautas namā. Kolektīvs ir samērā jauns – tas oficiāli
darbojas kopš pagājušā gada oktobra. Ikdienā tiek adīts un
tamborēts, „Valdziņš” piedalās arī Daugavas musturdeķa
tapšanā. Taču ievērojamākais ir tieši Valdgales pagastam
veltītais veikums Latvijas simtgadē – rakstu rakstos izadītas jostas. Pūņās viesojoties konkursa žūrijas komisijai, jau
82 metru garumā adījumos iemūžināta pagasta vēsture,
nozīmīgākie notikumi, vietas, cilvēki – viss svarīgais, kas

Talsi
Nominācijā „Sakoptākā privātmāja” izvirzīta Araku
ģimenes māja Rūķu ielā 12a. Augustā apritēs 10 gadi,
kopš ģimene uzcēlusi māju un iekopusi gan puķu dobes,
gan augļu un sakņu dārzu Talsu nomalē. Apskatot teritoriju, var redzēt, ka darba šo desmit gadu laikā ieguldīts
ļoti daudz. Mājas saimniece Una Araka atzīst, ka pati vēlējusies iekopt savu piemājas teritoriju, tādēļ apmeklējusi
kursus un nu ik gadu eksperimentējot ar kaut ko jaunu.
Agrāk bija plānots izaudzēt krūmmellenes, taču augam
nepatika vide, toties liliju dobi apciemoja nelūgti viesi –
ūdensžurkas. Varbūt ne vienmēr viss iecerētais uzreiz
izdodas, taču tas liek ģenerēt jaunas idejas. Tādēļ šobrīd
ar Valdemārpils Ozolu ģimenes palīdzību un padomu
tika darīta krāšņa rožu dobe aiz mājas, kuru var vērot no
terases. Ģimenes tradīcija ir katru gadu uztaisīt jaunu
putnu būrīti, taču, kā smej U. Araka, pie viņiem putniņi
tā neciemojas kā kaimiņu dārzā. Tādēļ tagad top jaunas
idejas, kā dārzu papildināt ar jauniem augiem un vietām,
kur putni var paviesoties arī viņu dārzā.

Talsos nominācija „Sakoptākā vēsturiskā ēka” šogad ir Talsu evaņģēliski luteriskā baznīca, kur komisiju
sagaidīja draudzes priekšnieks Ainārs Lūks.

Baznīcas baltie mūri Baznīckalnā atrodas jau kopš
1567. gada, līdz šim tā tikusi vairākkārt pārbūvēta. Vasarā tūristi ik dienas vēlas apskatīt mūsu vecpilsētas sirdi –
baznīcu. Gadu laikā draudze darījusi daudz, lai baznīcu
atjaunotu un uzturētu. 2005. gadā veikta torņa jumta nomaiņa, ēkas iekšdarbu remonts, taču pagājušajā gadā nokrāsotas ēkas ārsienas, kā arī ar ziedotāju un atbalstītāju
palīdzību atjaunots vēsturiskais pulkstenis, kas skan no
9.00 līdz 21.00 ik pēc stundas, pusdienas laiku iezvanot
ar skaistu melodiju. Pēdējais veikums tiek ar lepnumu
demonstrēta atjaunotā altārglezna „Kristus debesbraukšana” (1876. gads), autors K. Šēnherts. Restaurācijas process ilga piecus gadus, tika piesaistīti finanšu līdzekļi no
Valsts kultūrkapitāla fonda, novada pašvaldības un privātpersonām. Nākamais lielais darbs notiks jau nākam2018. gada jūlijs

			

ar Valdgales pagastu aizvadītajos 100 gados noticis. Vienā
jostas rullī saritināts stāsts par Pūņu skolu laiku griežos,
citā izadīti tuvējo māju un muižu nosaukumi, kāda rokdarbniece padziļināti pievērsusies sava dzimtas koka pētīšanai, atradumus iemūžinot simtgades jostā.
Rokdarbnieces nav gājušas ar līkumu vēstures sāpīgajiem notikumiem, izadot arī izsūtīšanu stāstus. Citā jostā
godā celti pagasta radošie ļaudis, kuru vārdi nu iemūžināti tik košā un radošā veidā. „Valdziņa” ieceres par simt-

gades jostām īstenošana vēl nav galā, stāstu adīšana turpinās, un nav šaubu, ka līdz novembrim būs tapušas
jostas vismaz 100 metru garumā. Rokdarbnieces apliecina, ka vēl ir milzum daudz ideju, ko vajadzētu ieadīt jostās. Valsts svētku pasākumā novembrī paredzēts uzadīto
stāstu izstāstīt visiem pagasta ļaudīm. Tikšot veidota arī
stāstu grāmata, lai jebkurā laikā varētu iepazīties ar jostās
ieadīto informāciju.
Teksts un foto: Anna Ķīviča

gad, kad tiks atjaunota viena no vecākajām relikvijām –
skulptūra „Kristus pie krusta”, kas ēkā atrodas jau no
17. gadsimta. Šim darbam finansējums jau atrasts, taču
arī baznīcas jumta segumu būtu laiks mainīt, tādēļ tiek
meklētas iespējas un finansējums, kā to izdarīt. Tāpat
tiek domāts, kā iekštelpas padarīt siltākas ziemas mēnešos, jo unikālajām ērģelēm, kas te atrodas, nepieciešama
konstanta temperatūra, lai tās nebojātos.
A. Pumpuru ielas 8. nama pagalms izvēlēts nominācijā „Ģimenēm un bērniem draudzīgākais pagalms”.

baudīt gardās kūkas. Paplašināties gan L. Jekuma vēl nesteidzas, jo ir priecīga par to, kā ir šobrīd un nevēlas
zaudēt kvalitāti. Ikviena gatavotā kūka tiek veidota no
dabīgām izejvielām un ar mīlestības.

Komisiju sagaidīja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
vecākā Aira Bērziņa, kura rokās turēja mapīti ar jaunā
pagalma labiekārtojuma skicēm. Darbus plānots pabeigt
līdz 11. jūlijam. Mājas iemītnieki vēlas dzīvot skaistā un
labiekārtotā vidē, tādēļ jau otro gadu izmanto pašvaldības piedāvāto iespēju pieteikties uz līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu māju pagalmu sakārtošanai. Pašvaldības
pārstāvji atzina, ka šīs mājas projektam, visa nepieciešamā dokumentācija bija sagatavota perfekti, tāpēc viss uzreiz pieņemts un darbi jau var sākties.
Šogad plānots labiekārtot mājas priekšpusi, izbruģējot
celiņus, ierīkojot veļas žāvētavu un veicot apzaļumošanas
darbus. Taču nākamgad zaļajā zonā plānots ierīkot bērnu
rotaļu laukumu, bet, lai to paveiktu, nepieciešams sadarboties ar blakus nama iemītniekiem.
A. Bērziņa teica, ka izjūt lielu atbalstu no iedzīvotāju
puses un liels paldies jāsaka Jānim Lavendelam no
SIA „Talsu namsaimnieks””, tādēļ viss tik ātri un labi nokārtojies. „Mēs taču paši te dzīvojam. Cilvēki privātmājās
labiekārto sētu. Arī mums sava sēta jāsakārto!” uzskata
Aira Bērziņa.
Talsos nominācijā „Draudzīgākā tirgotava vai kafejnīca” izvēlēta konditoreja „Māsas”. Ģimenes uzņēmums durvis vēra pirms pusotra gada. Ikdienā rūpes par
kafejnīcu uzņēmusies vecākā no māsām Laine Jekuma,
bet lieli palīgi esot arī pārējās māsas – Beate, Natālija, Rebeka –, vecāki un vīrs.
Sākotnēji Laine nedomāja, ka talsenieki būs tik lieli
kūku ēdāji. Taču kafejnīcai ir pastāvīgi klienti, ka te nākot
katru dienu. L. Jekuma saka: „Man ir milzīgs prieks, ka ar
savu darbu varu iepriecināt citus. Pie mums nāk ļoti pozitīvi cilvēki, kuri ir smaidīgi un draudzīgi. Ik pa laikam
iepriecinu arī mājas kaimiņus ar kādu gardumu, jābūt
taču draudzīgām attiecībām citam ar citu.” Pirms kafejnīcas atvēršanas Laine esot nodarbojusies ar pavārmākslu,
taču kādā brīdī sapratusi, ka var strādāt sev, nevis citiem,
tādēļ no Rīgas pārcēlās atpakaļ uz dzīvi Talsos.
„Ģimene mani brīdināja, lai nesaceros, ka varētu būt
daudz pasūtījumu un garas cilvēku rindas,” smejot teic
Laine. Realitāte gan rāda ko pretēju, jo, kamēr žūrija viesojās, ik pa brīdim ienāca kāds pircējs, kurš vēlējās no-

		

Deviņkalnu disku golfa parks izvirzīts nominācijā
„Gada jaunums” Talsos. Idejas autori ir Jurijs Siņkevičs
un Kristaps Kiršentāls, kuri paši aktīvi nodarbojas ar šo
sporta veidu. Disku golfa princips ir ļoti līdzīgs golfam,
spēles uzdevums – trāpīt bumbiņu bedrītē ar iespējami
mazāku sitienu skaitu, bumbiņas vietā ir disks un bedrītes vietā – grozs. Trases garums Talsos ir mazliet vairāk
nekā trīs kilometri. Šobrīd parkā izvietoti 19 grozi, taču
plānots uzstādīt vēl divus grozus. Nedēļā trasi izejot aptuveni 300 cilvēku, daļa no tiem ir sportisti, kuri brauc
šeit no visas Latvijas, lai gatavotos sacensībām, bet daļa
vietējo iedzīvotāju, kuri vēlas pavadīt laiku brīvā dabā.

Daudzi šim sporta veidam pievēršas, jo ekipējums nav
dārgs un tas ir labs treniņš ķermenim, turklāt – svaigā
gaisā. Disku golfu iespējams spēlēt arī diennakts tumšajā
laikā ar šķīvīšiem, tiem tiek piestiprinātas diodes un grozus izgaismo, lai redzams virziens, kurā jāmet šķīvītis.
Idejas autori cer, ka, pateicoties šai trasei un plānotajiem
attīstības darbiem, izdosies piesaistīt aizvien vairāk tūristu, kuri labprāt apmeklētu Talsus.
Nākotnē plānots izveidot nomas punktu, kempingu,
minigolfa un futbolgolfa trases. Līdz brīdim, kamēr nomas punkts vēl top, bet ir vēlēšanās apmeklēt trasi un nav
sava inventāra, iespējams sazināties sociālajā vietnē „Facebook” – Deviņkalnu disku golfa parks. 14. jūlijā Talsu
trasē un Laumu dabas parka trasē uz maiņām notiks Latvijas kauss un no 8. septembra līdz 9. septembrim – Latvijas čempionāts.
Teksts un foto: Dana Vecmane
Turpinājums 10. lpp.
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Domes sēdēs lemtais
14. jūnija Talsu novada domes sēdē
deputāti lēma par 38 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.15 „Talsu novada pašvaldības palīdzība audžuģimenei”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.16 „Pabalsts sociālās rehabilitācijas
mērķu sasniegšanai”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.17 „Par veselības aprūpes pabalstu
Talsu novadā”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.18 „Grozījumi Talsu novada domes
2009. gada 10. septembra saistošajos noteikumos Nr.48 „Par sociālo palīdzību
Talsu novadā””.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.19 „Grozījumi Talsu novada domes
2016. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr.15 „Pirmsskolas vecuma bērnu
reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Talsu
novada izglītības iestādēs, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmas””.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes 2015. gada 26. marta noteikumos Nr.
1 „Par Talsu novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikšanas
kārtību”.
• Atbrīvot Andi Kukīti no Talsu novada pašvaldības pansionāta „Lauciene” direktora amata.
Finanšu jautājumi:
• Apstiprināt dalības maksu Talsu novada Sporta skolas nometnēs 2018. gadā.
• Apstiprināt dalības maksu vienam dalībniekam 10 eiro PII „Zvaniņš” dienas nometnē.
• Ar 2018. gada 1. septembri Talsu PII
„Kastanītis” atvērt grupu vispārējās
pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. Piešķirt divu pedagogu atalgoju-

ma finansēšanai 6123 eiro.
• Noteikt Talsu 2. vidusskolas telpu un
mantas nomas maksu.
• Piešķirt papildu finansējumu 4153
eiro naudas balvām konkursa „Izcilākie
Talsu novada izglītojamie un pedagogi
vispārējās, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā” laureātu apbalvošanai.
• Piešķirt priekšlaicīgi dzimušo bērnu
vecāku biedrībai „Esmu klāt” finansējumu 300 eiro baneru un informatīvo materiālu izgatavošanai Māmiņu kluba Vasaras festivālam.
• Noteikt ēkas V. Ruģēna ielā 4, Talsos
telpu nomas maksu par 1 m² – 8,54 eiro
mēnesī, neieskaitot PVN.
• Piešķirt finanšu līdzekļus 3785 EUR
Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļai Ķūļciema, Strazdes, Lubes, Ārlavas
un Vandzenes pagasta ģerboņu izstrādei
un valsts nodevas par ģerboņa reģistrēšanu apmaksai.
• Apstiprināt dalības maksu vienam dalībniekam 20 eiro Talsu pamatskolas dienas
nometnē „Gudrinieku skolas nometne”.
• Piešķirt 2018. gadā jaunas pirmsskolas izglītības grupas atvēršanai Lībagu sākumskolā līdz 31 650 eiro telpu remontam un aprīkojuma iegādei.
• Piešķirt biedrībai „Pedvāle” līdzfinansējumu projekta „Firksu – Pedvāles
muižas publiskā ārtelpa” īstenošanai
2999,01 EUR.
• Piešķirt biedrībai „Abavas ielejas attīstības centrs” līdzfinansējumu projekta
„Tuvā nekuriene” īstenošanai 450 EUR.
• Piešķirt finansējumu Ģibuļu pagasta
pārvaldei 11 559,83 EUR: Pastendes pamatskolai telpas Nr.48 (pagarinātā grupa)
vienkāršotai atjaunošanai 3378,39 EUR;
Pastendes pamatskolai telpas Nr.18 (matemātika) vienkāršotai atjaunošanai
3840,23 EUR; Spāres tautas namam „Spā-

res muiža” kāpņu un ieejas laukuma restaurācijai 4341,21 EUR.
• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē
72 486,81 EUR projekta „Starptautiskais
kultūras maršruts „Baltu ceļš”” līdzfinansēšanai un priekšfinansēšanai ar gada aizdevuma procentu likmi, kas tiks noteikta
pēc vienošanās ar Valsts kasi.
• Noteikt Talsu pamatskolas telpu un
mantas nomas maksas.
• Nodrošināt līdzfinansējumu biedrībai „Pedvāle” no Talsu novada līdzfinansējuma daļas projekta „Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades
magnēti” plānoto darbību nodrošināšanai 547 098,02 EUR, ņemot aizņēmumu
Valsts kasē.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Atbalstīt projekta „Transporta infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā” ieviešanas
izmaksu pieaugumu 595 472,96 EUR, ieskaitot PVN. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un līdzfinansēšanu 2 111 256,80
EUR, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 24 085,46
EUR projekta „Zīmju takas Pūņās” līdzfinansēšanai un priekšfinansēšanai.
• Izstrādāt tehnisko dokumentāciju un
veikt infrastruktūras izbūvi „Divu ārtelpas
interaktīvo stendu labiekārtojuma elementu izbūvei Talsos” K. Mīlenbaha ielā 19 un
Kareivju ielā 7, Talsos projekta „Starptautiskais kultūras maršruts „Baltu ceļš””.
• Pilnvarot Talsu novada pašvaldības
izpilddirektora vietnieku pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu gadījumos, ja nodokļu
maksātājs ir likvidēts un izslēgts no nodokļu maksātāju reģistra vai triju gadu

laikā no konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis
pārmaksātās nodokļa summas atmaksu
vai novirzīšanu kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai.
Nekustamais īpašums:
• Nodot iznomāšanai Talsu novada
pašvaldības nekustamajā īpašumā Skolas
ielā 2, Pastendē telpu grupu. Noteikt iznomāšanas veidu – mutiska izsole.
• Nepirkt nekustamo īpašumu „Raudziņi” Balgales pagastā.
Citi jautājumi:
• Organizēt ielu tirdzniecību Talsu pilsētas svētku ietvaros.
• Apstiprināt SIA „Talsu namsaimnieks” iesniegto projektu „Dzīvojamās
mājas A. Pumpura ielā 8, Talsos pagalma
labiekārtošana”. Piešķirt līdzfinansējumu
4000 EUR projekta īstenošanai.
18. jūnija Talsu novada domes ārkārtas sēdē deputāti lēma par vienu darba
kārtības jautājumu.
• Ierosināt Ministru kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā
Talsu novada administratīvajā teritorijā,
paredzot noteiktā režīma darbības ietekmi lauksaimniecības uzņēmumiem vismaz 12 mēnešus. Ierosināt Zemkopības
ministriju realizēt uzņēmēju atbalsta pasākumus krīzes situācijas pārvarēšanai.
Ierosināt Ministru kabinetu sniegt finansiālu atbalstu novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem, lai daļēji kompensētu zaudējumus, kas radušies lauksaimniecības
teritorijām ilgstoša sausuma rezultātā.
Marta Rake-Lasmane

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

Domes un komiteju sēdes jūlijā
Datums
2. jūlijs
2. jūlijs
2. jūlijs
5. jūlijs
12. jūlijs
16. jūlijs
16. jūlijs
16. jūlijs
19. jūlijs
26. jūlijs

Sēdes nosaukums

Laiks

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

10.00
13.00
15.00
15.00
15.00
10.00
13.00
15.00
15.00
15.00

Deputātu pieņemšanas jūlijā
Talsi
Sabile
Stende
Ģibuļi
Īve
Laidze

3. jūlijs
10. jūlijs
E. Zelderis*
I. Indriksone*
I. Norenberga
G. Sebris
L. Pīlēģis
G. Zeberiņa
N. Tropiņš
D. Feldmane
E. Zelderis
I. Norenberga
L. Pīlēģis

17. jūlijs

24. jūlijs

D. Karols*
E. Demiters

N. Tropiņš*

N. Tropiņš*

I. Indriksone

Lībagi
Vandzene

31. jūlijs

I. Gluzda
A. Spēks

Ģ. Kalnbirze
D. Karols
A. Kalniņš

Pieņemšanas notiek pilsētu un pagastu pārvaldēs 17.00–18.00
* Talsos domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku pieņemšanas 17.00–19.00
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2018. gada jūlijs

SAB LES 5.–29. jūlijā
2
V NA
SVĒTK
TREŠDIENA, 25. JŪLIJS
20.00 „Muzikālais pikniks pilskalnā” kopā ar latviešu ekoloģiskās
mūzikas grupu „Ducele” – Sabiles pilskalnā
21.30 Maksima Trivaškeviča stand-up komēdijas izrāde „Humors pa
latviski” – Rīgas ielā 34, ieeja: 2,00 EUR
22.00 „Vīns un zelta foto…” – „Sabiles Sidra Namā”, Rīgas ielā 11
CETURTDIENA, 26. JŪLIJS
17.30 „Hronika”, Balgales amatierteātra izrāde – bijušās kolhoza
„Dzimtene” darbnīcas
19.00 „Traktors”, atklāšanas gājiens – bijušās kolhoza „Dzimtene”
darbnīcas / laukums pie ēkas Smilšu ielā 2
20.00 „Traktoristi dzied!”, svētku koncerts – laukumā pie ēkas Smilšu
ielā 2
21.00-24.00 Zaļumballe kolhoznieku gaumē kopā ar Jāni Kalniņu no
grupas „Roja” – laukumā pie ēkas Smilšu ielā 2
PIEKTDIENA, 27. JŪLIJS
14.00 „Čigānmeitēns Ringla”, Sabiles kultūras nama Bērnu teātra
izrāde – pagalmā pie ēkas Rīgas ielā 8
15.00 „Sportotava” – sporta laukumā „Graviņa”
16.00 Indijas klasisko deju meistarklase – Rīgas ielā 34 (iepriekšēja
pieteikšanās Sabiles bibliotēkā, tālr.63252108)
19.30-24.00 Ivo Fomins, grupa „Laika Suns” un DJ Ufo – „Sabiles Sidra
Ābolu rampas skatuve”, bijušās rūpnīcas teritorijā; ieeja: 6 EUR
SESTDIENA, 28. JŪLIJS
7.00 „Labrīt, Sabile!”, Sabiles modināšana kopā ar DJ Ufo
No 09.00 Vīna tirdziņš – laukumā pie ēkas Rīgas ielā 11
No 09.00 Amatnieku tirdziņš – Sabiles centrā un Pilskalna ielā
No 10.00 Darbojas amatnieku darbnīca „Cimdiņi” – Rīgas ielā 25
No 10.00 Atvērta „Rokdarbu lāde” – Pilskalna ielā 5
11.00 Sabiles Vīna svētku atklāšana – pie Sabiles Vīna kalna
11.30 Svētku atklāšanas gājiens – Sabiles Vīna kalns / Ugunsdzēsēju sēta
11.45 „Dancotava”, deju kolektīvu koncerts – Ugunsdzēsēju sētā
12.00 Veselības maršruts ar fizioterapeiti – Rambulītes parkā
12.00 „Dvēseles buķete”, Kristapa Solovjova koncerts – Sabiles baznīcā
12.00 „Skats caur zelta rāmi”, gleznu parāde, andele un radošā
darbnīca – Raiņa ielā 4
12.00–16.00 Pērļu medības „Andele Mandele” – Rīgas ielā 21, www.
andelemandele.lv
12.30–16.30 Jautrības stafetes – Rambulītes parkā
12.30–16.30 „Mazais stiprinieks”, stafetes bērniem – laukumā pie ēkas
Ventspils ielā 10
12.30 „Meldiņotava”, Sabiles kultūras nama vokālie ansambļi, Sabiles
mūzikas un mākslas skolas audzēkņi – Ugunsdzēsēju sētā
13.00 „Leļļotava”, leļļu teātra izrādes kopā ar Miku Krastiņu: „Mika
piedzīvojumi ar Pifu”, „Brēmenes muzikanti”, „Zaķis meklē
māju”, „Trīs sivēntiņi un vilks” – rotaļu laukumā pie Ventspils ielas 10
13.00; 16.00; 19.00 „POP UP” restorāns Abavas upē uz plosta – pie
ēkas Abavas ielā 5 (iepriekšēja pieteikšanās: www.kukbuk.lv)
13.00 „Sabiles Sidrs” piedāvā: DJ Ufo, grupa „Gapoljeri”, Edgars
Vesmanis, Jorens Šteinhauers, dažādas atrakcijas un spēles –
laukumā pie ēkas Rīgas ielā 12
13.00 „Sabile Valley Jam 2018”, BMX freestyle dirt sacensības –
bijušajā tirgus laukumā, Tirgoņu ielā

13.30 „Iepazīšanās vārtrūme” – Rīgas ielā 3/5, Rīgas ielā 7
13.30 Atpūtas iela „Raibs gar acīm!”; Sabiles Vīna kalna vīnogu vīna
degustācija – Sabiles centrā, Rīgas ielā
13.30 Suņprieka sēta „Sabile Čau!” – Sabiles kultūras nama pagalmā
14.00 „Melleņu tirgus”, romu pļava: dziesmas, dejas, čigānu pirts –
Abavas malā pie tilta
14.00 Veselības maršruts ar fizioterapeiti – Rambulītes parkā
14.30 „Vīnotava” kopā ar DJ Kārli Bikšu, DJ Ģirtu un mūziķi Raimondu
Lebedeku; Sabiles Vīna kalna vīnogu vīna degustācija –
Rīgas ielā 4/6
15.00 „Pilsētas atslēga”, kvests pa pilsētu (komandas spēle, kuras
mērķis ir risināt noteiktus uzdevumus, iepazīstot pilsētu) –
sākums: Ugunsdzēsēju sētā
15.00 „Gliemežotava”, 10.Sabiles vīngliemežu šovs – sētā pie ēkas
Kuldīgas ielā 1
15.00 „Putotava”, ālēšanās pa „vīna putām”, aktīvi atraktīvs
pasākums – Karātavu kalnā
15.30 „Zumbotava”, zumbas dejas ar Daci Tihovsku – Ugunsdzēsēju sētā
15.30 „Smart club Latvia”, pilsētas mazauto Smart – pie Abavas upes
Kuldīgas ielā
16.00 „Slinkotava”, grupas „Pelni” koncerts, slinkās uzkodas,
Sabiles Vīna kalna vīnogu vīna degustācija – Sabiles bērnu
bibliotēkas sētā
16.00 „Smart club Latvia”, pilsētas mazauto Smart – pie ēkas Kuldīgas
ielā 3
17.00 „Melleņu tirgus”, Dzintara Čīčas koncerts – Abavas malā pie tilta
18.00 „Capoeira Latvia”, velotriāls, ielu vingrotāji – Ugunsdzēsēju sētā
19.10 Teatralizēts gājiens „Skurbums pāriet, dullums – nē!”; tēma:
„100g (jautrības) Latvijai” – Rīgas iela/ Ventspils iela/ Sabiles
pamatskola
21.00 Apsveikumu koncerts/ pieaugušo popiela „Vīna dullums” –
brīvdabas estrādē „Birzīte”; ieeja: 1 EUR
22.45 Ugunsskulptūra – Karātavu kalnā
23.00–5.00 Svētku balle kopā ar grupām „Galaktika” un „Cits Kvartāls”
– brīvdabas estrādē „Birzīte”; ieeja: 5 EUR
SVĒTDIENA, 29. JŪLIJS
13.00 Dievkalpojums – Sabiles evaņģēliski luteriskajā baznīcā
14.00 „Cepto desiņu saiets”, pikniks, kāju mērcēšana Abavas upē –
Abavas malā pie tilta
Svētku laikā apskatāmas izstādes:
•
•
•
•
•
•
•

„Firksu Pedvāles muižas kungu mājas pārbūve un
restaurācija” – krodziņā „Dāre”, Pedvālē
Koka rotaļlietas – Koka rotaļlietu muzejā, Kuldīgas ielā 1
Ojāra Arvīda Feldberga koka skulptūru izstāde „Ezerā
apgūlies mēness” – Koka rotaļlietu muzejā, Kuldīgas ielā 1
Mākslinieces Antras Auziņas „Darbi un Nedarbi” – Sabiles
bērnu bibliotēkā
„Sabile gleznā”, Sabiles mūzikas un mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde – Sinagogas pagalmā
Mikus Krastiņa leļļu izstāde – rotaļu laukumā pie Ventspils ielas 10
Rokdarbu izstāde – „Rokdarbu lāde”, Pilskalna ielā 5
Vēlamais dresskods Sabiles Vīna svētku apmeklētājiem –
Sabiles ģerboņa krāsās (dzeltens, violets, zaļš)

Skurbums pāriet, dullums – nē!
Pasākumā tiks fotografēts un filmēts un materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām
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Talsu Novada Ziņas

Konkurss „Talsu bruncī ieaustie” arī šogad sniedz pārsteigumus
Virbu pagasts
Kā sakoptākā privātmāja Virbu pagastā šogad tiek
nominēta „Sami”, saimnieki Ruta un Indulis Ūdri.

šajā grants bedrē, intereses vadīta grebusi granti, pētījusi tā slāņus un atradusi arī interesantus akmeņus, un
likumsakarīgi, ka šī iemesla dēļ Ruta izvēlējusies studēt
ģeogrāfiju.
Kā darbīgākā zemnieku saimniecība Virbu pagastā
tiek rādīta Gundara Elstiņa „Sprīdīši”, kas pamatā nodarbojas ar kartupeļu audzēšanu. Kopumā saimniekam

„Sami” ir Rutas bērnības māja, viņas tēvs pie mājas ieguldījis ļoti lielu darbu, kaut arī tajā laikā dzīve ritējusi
citādāk nekā šodien – daudz bijis jāstrādā valsts labā.
Cik pietika spēka brīvdienās un nakts melnumā rūpēties par savu saimniecību, tik arī Rutas tēvs darījis. Kopumā ap saimniecību Ūdru ģimenei pieder 30 ha zemes. Daļa zemes tiek iznomāta kaimiņiem lopu
ganībām, jo saimniekiem patīk, ka kaimiņu lopiņi izdaiļo ainavu, kā arī attīra no garās zāles un nav nepieciešams pļāvējs. Ruta stāsta, ka bērnībā pie mājām bijis
liels kalns, kur viņi kā bērni slēpojuši, tomēr vēlāk kalns
izlīdzināts, zemi un granti izvedot pa visu Virbu pagastu. Saimniecībā ir ļoti daudz akmeņu – gan lieli, gan
mazi. Par vienu no lielākajiem akmeņiem interesi izrādījis arī tēlnieks Ojārs Feldbergs, tomēr saimnieki nolēmuši, ka visiem pieciem lielajiem akmeņiem jāpaliek
saimniecībā, jo pie katra akmens saimnieki ir „pieķērušies”. Bērnībā Ruta daudz laika pavadījusi piemājas eso-

Strazdes pagasts
Ieva Jakimova Strazdē šogad tiek nominēta kā radošākā novadniece. Ieva ir Strazdes amatierteātra režisore, un šogad teātru skatē gūti labi rezultāti – iegūta
pirmā pakāpe kā vienotākajam aktieru ansamblim, kā arī
labākā aktrise un arī otrā plāna labākā aktrise ir tieši
Strazdes amatierteātrī. Arī Virbu pamatskolā Ieva vada
teātra pulciņu, ar kuru piedalījušies dažādās skatēs, arī
gūstot labus rezultātus. Ieva par lielāko izaicinājumu šobrīd uzskata savu darbošanos Laucienes pansionātā par
kultūras darba organizatori. Un Ieva pagūst vēl daudz ko
citu, arī vadīt dažādus pasākumus. Par radošumu Ieva
pateicas saviem vecākiem – tētis ir bijis pūtēja orķestra
dalībnieks, mamma ir aktīva Strazdes audēju pulciņa vadītāja, kā arī māsa ir radoša personība Strazdes amatierteātrī. „Ja es nedēļas nogalēs neesmu aktīvi kaut kur darbojusies, tad jūtos nogurusi, man vajag izlādēties un tad
atkal uzņemt jaunu enerģiju. Es uzlādējos no cilvēkiem
sev apkārt, un tas mani priecē. Tas ir mans vaļasprieks,”
saka Ieva.

pieder 80 ha zemes, no kuriem kartupeļi tiek audzēt aptuveni 19 ha. Viena no jaunākajām kartupeļu šķirnēm ir
ražīgā ’Bellefleur’, tomēr, tā kā šķirne ir miltaina, prognozēts, ka tā drīz vairs nebūs pieprasīta, jo „vidējam Eiropas
kartupeļu ēdājam” nepatīk miltaini kartupeļi, izņemot
latviešus, kuriem miltains kartupelis ir pats labākais.
„Sprīdīšu” kartupeļi pārsvarā tiek realizēti SIA „Gabriēla”
veikalos „Top!”, arī Talsu ēdināšanas uzņēmumos. Visi
izaudzētie kartupeļi paliek Talsu novadā. Saimniecībā
tiek audzēti arī ķiploki, kā arī zemenes. Saimnieks ir
enerģijas pilns un neapstājas pie sasniegtā, Gundaram ir
nākotnes plāni attiecībā uz saimniekošanu „Sprīdīšos”,
ko viņš vēl neatklāj.

jies pirms četriem gadiem, un šo gadu laikā paveikti lieli
labiekārtošanas darbi. Šajā mājā līdz 1920. gadam atradusies skola, blakus esošais šķūnis pārtapis par skaistu

bišu saimes. Aizvadītajā gadā saimniecība saņēmusi Eiropas Savienības atbalstu 15 000 eiro apmērā tieši jaunajiem zemkopjiem. Tas bijis labs sākuma kapitāls, lai paplašinātu biškopības saimniecību. Ar apkārtējiem
zemniekiem Elvijam ir laba sadarbība, jo lielākie Strazdes apkārtnes zemnieki, pirms apstrādā savus laukus,
paziņo to Elvijam, lai ir iespēja tajā dienā aiztaisīt bišu
stropus un bites nelaist ganībās. Ar medus vākšanu Elvijam palīdz ģimene, jo pagaidām viss darbs tiek veikts ar
rokām. Rapšu medus vairumā tiek transportēts uz Igauniju, jo latviešiem rapšu medus īsti nav cieņā. Medus tiek
realizēts vietējā apkārtnē – ieliekot ziņu sociālajos tīklos,
medus gribētāji ir pietiekami.
Sakoptākā vēsturiskā ēka – „Ūdensdzirnavas”, kur
Ira Kanberga un Ieva Soloveja ar ģimenēm saimnieko

dzīvojamo ēku, kā arī blakus ir neliela koka māja, kas ir
Nikolaja vecāsmātes māja un renovāciju gaida šovasar.
Nikolajs ir dzimis rīdzinieks, bet, ieraugot šo vietu, viņš
sapratis, ka tā ir piemērota viņa ģimenei. Nikolaja dzīvesbiedre ir no Šveices, kurai ļoti patīk Latvijas daba, tādēļ
arī šāda izvēle –iegādāties lauku īpašumu. Nikolajs ir izpētījis ēkas vēsturi, tādēļ arī interjers ir veidots tā laika
stilā, kā arī ēkas krāsojums veidots ar tā laika toņiem,
pieaicinot speciālistus.
Nominācijā „Čaklākais mājražotājs” komisija tiek
iepazīstināta ar Elviju Leivaldu – jaunu biškopi. Elvijs
savu saimniecību sāka ar divām bišu saimēm, tad iegādājās vēl piecas. Biškopības biedrības piedāvātajos kursos,
Elvijs apgūst arī teorētiskās zinības. Šobrīd Elvijam ir 86

Sakoptākā privātmāja komisijai ir kā līdz šim „neatklāts dārgums”, jo nebija nojausmas, ka netālu no Rīgas–
Ventspils šosejas Strazdē, aiz pamatīga akmens žoga, ir
tik skaista vieta – „Brūveļi”, kur saimnieko Nikolajs
Kutņaks ar ģimeni. Nikolajs māju savā īpašumā iegādā-

Aktīvākā organizācija Virbos – mednieku biedrība
„Dzelzāmurs”, vadītājs Māris Alsbergs. Biedrība dibināta 2006. gadā. Māris atzīst: „Mēs cenšamies saglabāt tradīcijas un medīt skaisti, lai pašiem būtu prieks un varētu
parādīt sevi no labākās puses.” Kolektīvs nav liels, arī teritorija nav liela – nepilni 2000 ha, no kā 1000 ha ir meži.
Biedrībā ir 19 biedri, lielākā daļa ir Virbu pagasta iedzīvotāju. Kolektīvs ir viens no jaunākajiem Talsu novadā tieši
mednieku vecuma ziņā, jo lielākā daļa mednieku ir līdz 40
gadu vecumam. Dzīvnieku populācija Virbos ir laba, kaut
arī teritorija ir salīdzinoši neliela. Virbos reti kurš jaunietis
nav saistīts ar medībām – vai nu ir mednieks, vai dzinējs.
Kā atzīst vadītājs Māris, medības ir viens no iemesliem,
kādēļ jaunieši paliek Virbos. „Ja nebūs medību, dzīve vairs
nebūs tik interesanta,” smej Māris. Kolektīvā aktīvi darbojas arī meitenes, un tas padara medības krāšņākas, jo puišiem uz medībām tagad ir lielāka degsme. „Dzelzāmurs” ir
arī Latvijas Mednieku savienības biedrs. Mednieku savienības ietvaros tiek rīkotas trofeju izstādes, kā arī organizēti semināri. Kolektīvam ir laba sadarbība ar lauksaimniekiem, kas ir būtiski, lai pārraudzītu dzīvnieku populāciju,
kā arī ierobežotu postījumus lauksaimniecībai.

kopš 2002. gada, izveidojot viesu namu. Ēkā vēsturiski ir
atradušās Strazdes ūdensdzirnavas. Saimnieces atzīst, ka
meklējušas informāciju arhīvā, taču tā ir visai skopa. Vecās dzirnavas mūrējuši zviedru amatnieki, sākumā ar
ūdens ratu, vēlāk nomainot uz turbīnu, un tās darbojušās
līdz 1940. gadam. Kad dzirnavas pārstājušas darboties,
ēkā ierādīti dzīvokļi. Visas iekārtas tika izvestas uz citām
dzirnavām, arī izlaupītas. Ēkas lepnums ir lielais manteļskurstenis, kas ir saglabājies līdz šodienai salīdzinoši labā
stāvoklī un ir viens no lielākajiem Kurzemē. Ēkas interjerā saimnieki centušies saglabāt visu seno, lai saglabātu
ēkas autentiskumu, pieaicinot arī mākslinieku. Viesu
nams ir ļoti pieprasīts, it sevišķi kāzinieku vidū vasarā.
Brīvdienās šeit darbojas arī kafejnīca, ir pieejami 15 labiekārtoti numuriņi, ir pirts ar baseinu, banketa zāle.
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Sporta norises jūlijā
Kad?

Cikos?

Pasākuma nosaukums

Norises vieta

DER ZINĀT

DZĪVESZIŅAS

Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2018. gada 22. maija līdz 26. jūnijam

TALSOS
Talsu novada čempionāts futbolā 7:7, FK Laidze
II - Valdemārpils
Talsu 2. vsk., sintētisTalsu novada čempionāts futbolā 7:7, FK Laidze kais futbola laukums
– Autopilots
Talsu 2. vsk., futbola
Futbols LČ Talsu NSS U14
laukums
Talsu novada pensionāru un invalīdu zolītes
Talsu sporta nams
spēle
Futbols 2. līga Talsi/FK Laidze – Bauskas BJSS/ Talsu 2. vsk., futbola
SC Mēmele
laukums

1.07.

16.00

1.07.

17.30

3.07.

16.00

4.07.

9.00

7.07.

16.00

8.07.

12.00

Vivus MTB maratons

8.07.

19.00

Talsu novada čempionāts futbolā 7:7, FK Laidze Talsu 2. vsk., sintētisII – Autopilots
kais futbola laukums

11.07.

18.00

Talsu novada čempionāts basketbolā 3x3

13.07.

19.00

Talsu novada čempionāts futbolā 7:7,
Valdemārpils – Mērsrags

14.07.

Kamparkalns

Pie sporta nama
Talsu 2. vsk., sintētiskais futbola laukums

Cerību kauss riteņbraukšanā

14.07.

19.00

18.07.

9.00

18.07.
18.07.
25.07.
26.07.
27.07.
28.07.
30.07.
31.07.
31.07.

13.00
17.00
18.00
15.00
13.00
12.00
10.00
12.00
14.00

Talsu 2. vsk.

Talsu novada čempionāts futbolā 7:7,
Talsu 2.vsk., sintētisValdemārpils – FK Laidze
kais futbola laukums
Talsu novada pensionāru un invalīdu zolītes
Talsu sporta nams
spēle
Latvijas čempionāts futbolā, Talsu NSS U13
Talsu 2. vsk.,
futbola laukums
Sieviešu futbola 1. līga
Talsu novada čempionāts basketbolā 3x3
Pie sporta nama
Futbols LČ Talsu NSS U15
Talsu 2. vsk.,
futbola laukums
Futbols LČ Talsu NSS U13
Taku skrējiens ,,Stirnu buks 2018”
Kamparkalns
Futbols LČ Talsu NSS U12 un U14
Talsu 2. vsk.,
Futbols LČ Talsu NSS U15
futbola laukums
Futbols LČ Talsu NSS U13
LAUCIENES PAGASTĀ

1.07.
15.07.
21.07.
25.07.
28.07.
28.07.

10.30
10.30
10.00
10.00
5.00
10.00

Pļavu kausa 2018 pludmales volejbolā 3. posms
Pļavu kausa 2018 pludmales volejbolā 4. posms
Beach Party ,,Pļavas 2018” pludmales volejbols
Senioru sporta un atpūtas diena
Laucienas pagasta sporta svētki – makšķerēšana
Laucienas pagasta sporta svētki

Pļavu sporta un
atpūtas bāze

SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ
10.07.

17.00

Sabiles kausa strītbolā 3. posms

12.07.

18.30

Sabiles kausa pludmales volejbolā 3. posms

13.07.

15.00

Sabiles kausa minifutbolā 3. posms

Pie sporta centra
Sporta laukums
„Graviņa”
Pie sporta centra

24.07.

17.00

Sabiles kausa strītbolā 4. posms

Pie sporta centra

25.07.

18.30

Sabiles kausa pludmales volejbolā 4. posms

27.07.

15.00

27.07.

15.00

Sabiles kausa minifutbolā 3. posms
Vīna svētku sporta spēles bērniem un jauniešiem

Sporta laukums
„Graviņa”

ĢIBUĻU PAGASTĀ
10.07.
24.07.

18.30
18.30

Ģibuļu kausa izcīņas pludmales volejbolā 3. posms
Pastendes sporta
Ģibuļu kausa izcīņas pludmales volejbolā 4. posms centrs „Akmeņkaļi”

7.07.
13.07.
27.07.
28.07.

16.00
19.00
19.00
16.00

Stendes strītbola turnīrs
Stendes SC kauss pludmales volejbolā 3. posma
Stendes SC kauss pludmales volejbolā 4. posma
Stendes strītbola turnīrs

STENDĒ
Stendes sporta centrs
Stendes sporta centrs
Stendes sporta centrs
Stendes sporta centrs

VIRBU PAGASTĀ
14.07.

10.00

Laukums pie
Virbu k/n

Virbu pagasta sporta svētki – autoveiklība
VALDEMĀRPILĪ
Valdemārpils kausa izcīņas pludmales volejbolā
2. posms
Valdemārpils kausa izcīņas strītbolā 1. posms
Valdemārpils sporta svētki
Valdemārpils kausa izcīņas pludmales volejbolā
3. posms
Valdemārpils kausa izcīņas strītbolā 2. posms
LAIDZES PAGASTĀ

6.07.

19.00

6.07.
21.07.

22.00
10.00

21.07.

10.00

21.07.

10.00

7.07.

10.00

Pludmales volejbola 1. posms

28.07.

10.00

Pludmales volejbola 1. posms

Valdemārpils
pludmale

12.00

Lubes pagasta sporta svētki

11.00

Īves pagasta sporta svētki

Talsi
Tālis Brants
Ēriks Reinis Indriksons
Normunds Kārkliņš
Mērija Velta Brunfelde
Vizbulīte Melizande
Ozoliņa
Natālija Fogele
Gunārs Ēriks Lubiņš
Alberts Feliks Kairis
Imants Apškrūms
Akācija Ārija Antonija
Spalviņa
Antonija Tāse
Valdemārpils
Zenta Beidiņa
Sabile
Imants Cinis

Signe Demitere
Egons Otto Riekstiņš
Abavas pagasts
Jānis Andersons
Ārlavas pagasts
Rasma Skustā
Ģibuļu pagasts
Ainars Vītols
Erna Grasmane
Dzidra Rēviča
Ķūļciema pagasts
Milda Upesjozupa
Laidzes pagasts
Teodors Tīsenkopfs
Remirs Vasiljevs
Lībagu pagasts
Ivars Pūpols

Lubes pagasts
Arvids Helds
Valdgales pagasts
Matīss Sīpols
Vandzenes pagasts
Imants Brauers
Austra Tālberga
Judīte Baltvilka
Rojas novads
Ilgonis Briedis
Harijs Lomažs
Ventspils novads
Natālija Jeremejeva
Stepan Huhka
Rīga
Evita Rukke

Jūlijā kinoteātris „Auseklis” ir slēgts!

Izstāžu norises jūlijā
Talsu novada muzejā
✳✳4.–29.07. Lejres (Dānija) mākslinieka
Hansa Jakobsena gleznu izstāde
✳✳6.–8.07. Ziedu izstāde „Vasaras karalienes – lilijas”
✳✳Līdz 8.07. „2017. gada ekspedīcija „Pa
Fībiga pēdām Eiropā”. Frederika Fībiga
darbi no Strasbūras”. Ceturtā izstāde
✳✳No 10.07. Justīnes Lūces glezniecība,
grafika, apgleznotā fotogrāfija
Talsu tautas namā un Radošajā sētā
✳✳Līdz 22.07. Nugzara Paksadzes (Gruzija) un Natālijas Baidukas (Kluoda) (Krievija, Maskava) gleznu izstāde „Atspulgs”
✳✳No 23.07. Andra Apšenieka un Agra
Klestrova fotoizstāde „Viņa/2”
✳✳Līdz 13.07. Harija Tālberga gleznu izstāde „Yafa Sheli”
✳✳No 17.07. Guntas Mellupes gleznu izstāde „Ziedi”
Talsu Galvenajā bibliotēkā
✳✳Māksliniekam Kārlim Miesniekam 80
✳✳2.–12.07. K. Valdemāra Talsu teātris
Dziesmu svētkos
✳✳13.–31.07. Kad līst lietus… ko darīt
brīvajos brīžos?
✳✳13.–31.07. Aktrisei Lilitai Bērziņai 115

Lubes sporta laukums un apkārtne

Laidzes bibliotēkā
✳✳Bibliotēkas pasākumi fotogrāfijās „Te
mēs – bibliotēkas ritmi”
✳✳Laidze literatūras avotos
✳✳Ziedu vainagi bērnu zīmējumos
✳✳„Vecākā grāmata Laidzes pagastā”

Tiņģeres centrs

		

Miruši (atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai):

Tiņģeres pils izstāžu zālē
✳✳Lietišķās mākslas kolektīva „Tinga”
rokdarbu izstāde „Pērles, zīds un samts
vienmēr modē”

Sagatavoja: Andris Krišjānis
2018. gada jūlijs

Laulību noslēguši 23 pāri

Laidzes BLPC
volejbola laukums

ĪVES PAGASTĀ
28.07.

Reģistrēti 36 jaundzimušie: 17 zēni un 19 meitenes, kuriem doti vārdi: Amēlija
(3), Vanesa, Marija Aleksandra, Megija, Adelīna, Martins, Amanda Anna,
Viljams, Karlīna, Domeniks, Ernests, Marta, Jorens, Evelīna, Justīne, Gundars,
Leo, Gustavs, Deivids, Ārons, Stella, Rihards (2), Rūta, Mikaela, Lauris Emīls,
Hanna, Elvijs, Ričards, Fricis, Katrīna, Emīlija, Lūkass, Enija

Talsu bērnu bibliotēkā
✳✳„Zemgale” (no cikla „Apceļo Latviju”)
✳✳Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas kolekcija

LUBES PAGASTĀ
14.07.

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.

Laidzes BLPC
✳✳Līdz 15.07. Talsu novada muzeja ceļojošā izstāde „Dziesmu svētki. 1945.–
1985. gads”
Lībagu bibliotēkā
✳✳No 11.07. „Dārza svētki vasaras viducī”
Ķūļciema BLPC
✳✳1.–18.07. Mākslas studijas „Otiņa” izstāde „Ziedi”
Pļavmuižas saieta namā
✳✳Mākslas studijas „Otiņas” izstāde
✳✳Metālmākslinieka Miervalža Zibens
darbu kolekcija
Stendes bibliotēkā
✳✳2.–11.07. „Dziesmu un deju karuselis”
✳✳21.–31.07.„Zaļā aptieciņa”
✳✳Apceļosim Latviju!
Stendes bibliotēkas bērnu nodaļā
✳✳1.–11.07. „Es izbraucu jūriņā ar ziemeli spēlēties…”
✳✳12.–29.07. Bērnu žūrijas grāmatu kolekcija
✳✳Grāmatu izstāde „Izlasi šajā vasarā!”
Īves bibliotēkā
✳✳16.–22.07. Aivaram Kļavim 65
✳✳23.07.–01.08. Armanda Pučes darbu
izstāde
✳✳23.–30.07. Visvaldim Lāmam 95
✳✳30.07.–10.08. Emīlijai Brontē 200
Valdemārpils bibliotēkā
✳✳„Iepazīsti savu Latviju!”
✳✳Fantastikas un fantāzijas grāmatu pasaulē
✳✳Valdemārpils liepu ziedēšanas laikā
Valdemārpils izstāžu zālē
✳✳Guntas Krauleres gleznu izstāde
Virbu kultūras namā
✳✳Veltas Kociņas gleznu izstāde
Sagatavoja: Sanita Arciševska
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KULTŪRAS NOTIKUMI 									

Kultūras norises jūlijā
Kad? Cikos?
5.07.

17.00

7.07.

22.00

8.07.

20.00

13.07. 17.00
14.07. 20.30
28.07.

19.00

25.–29.07.
21.07.

25.–27.07.
4.07.

9.00

12.07. 12.30
14.07. 12.00
22.00
26.07. 18.00
27.–29.07.
3.–4.08.

21.07. 20.00
22.00

14.07.

Kas?

Kur?

TALSOS
Lejres (Dānija) mākslinieka Hansa Jakobsena
Talsu novada muzejā
gleznu izstādes atklāšana
Deju svētku lieluzveduma „Māras zeme” kopā
Radošajā sētā
skatīšanās – video translācija
Dziesmu svētku noslēguma koncerta „Zvaigžņu
Radošajā sētā
ceļā” kopā skatīšanās – video translācija
Justīnes Lūces glezniecības, grafikas un apgleznoTalsu novada muzejā
to fotogrāfiju izstādes atklāšana
Koncerts „Kokles stāsts „ZeMe””, DJ Monsta un
Radošajā sētā
koklētāja Laima Jansone
Izrāžu apvienības „Pannas Teātris” izrāde
Sauleskalna estrādē
„No saldenās pudeles”. Ieeja: 8; 10; 12; 15 EUR
SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ

Džūlija Arnaboldi Dārta Tisenkopfa
(alts, Itālija)

vakara koncertā

TA SKAN

(arfa, Latvija)

17.07.18
Talsu novada muzejs
K. Mīlenbaha iela 19

19.00

Sabiles Vīna svētki. Programmu skatīt 9. lpp.
BALGALES PAGASTĀ
Balgales pagasta un sporta svētki
Nikolaja Puzikova koncerts plkst. 17.00
LAIDZES PAGASTĀ
Radošās dienas Laidzē bērniem (6–14 g.v.). Pieteikties pa tālr. 29434268 Dalības maksa: 5 EUR.
LĪBAGU PAGASTĀ

Balgales pagastā
Pie Balgales BLPC
Laidzes pagastā

Grāmatu draugu tikšanās, Ē. M. Remarkam 120
Lībagu skolā
Bibliotēkas senioru kluba „Sarma” pasākums
Lībagu bibliotēkā
„Vasaras svinēšana”
LUBES PAGASTĀ
Lubes pagasta svētki „Lubes zelta spalva”
Pie
Zaļumballe
Lubes kultūras nama
ĪVES PAGASTĀ
Tikšanās ar sporta žurnālistu, grāmatu autoru
Īves bibliotēkā
Armandu Puči
Tiņģeres dienas „Vasaras eliksīrs” un mākslinieku
Tiņģerē
plenērs. Zaļumballe (28.07. plkst. 22.00)
STENDĒ
Stendes pilsētas un sporta svētki

Stendes pilsētā

VALDEMĀRPILĪ
Pilsētas svētki „Dzeltenais trakums Sasmakas ielās”
Grupas „Klaidonis” koncerts. Ieeja: 5 EUR
Sasmakas ezera
Zaļumballe ar grupu „Mākoņstūmēji”. Ieeja: 3
pludmalē
EUR. Uz abiem pasākumiem kopā: 6 EUR
VIRBU PAGASTĀ
Virbu pagasta svētki. Koncerts „Brālēni Jarāni”
Laukumā pie
un svētku balle ar grupu „1. jūlijs” Ieeja: 2 EUR
Virbu kultūras nama

VASARAS
NAKTS

Baksa, Debisī, Tedeski, Baha,
Ravēla u.c. autoru mūzika
Biļetes iepriekšpārdošanā
Talsu muzeja kasē un

Dzirkstoši, nostalģiski, dramatiski, neparasti...

Sagatavoja: Sanita Arciševska
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