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Arī Strazdes un Ķūļciema
pagasts tikuši pie saviem
ģerboņiem
Kultūras ministrija jūnija
beigās reģistrējusi un apstiprinājusi Ķūļciema un Strazdes
pagasta ģerboni.
Ķūļciema pagasta ģerbonis ir
dalīts pēdā ar mākoņu griezumu: zils un sudrabs. Augšējā laukā – lidojoša sudraba dzērve.
Ķūļciemā jau izsenis kā savu atpazīšanās zīmi izmantojuši lidojošu dzērvi. Tas skaidrojams ar
pagasta izvietojumu blakus Engures ezeram, kur ik gadu pulcējas daudz dzērvju, tās pagastā
redzamas ļoti daudz. Tādēļ likumsakarīgi, ka arī ģerbonī redzams šis putns.
Strazdes pagasta ģerbonis –
zaļā laukā divas egļu griezuma
sudraba šaursijas, apakšā trīs lapegles sudraba čiekuri un tādas
pašas skujas, liktas dīseles veidā.
Strazdes muižas parkā ir Baltijā
lielākā lapegļu audze, ar rokām
stādīta platība, kas aizņem vairāk
nekā divus hektārus. Dažu lapegļu koku stumbri sasniedz gandrīz
trīs metru apkārtmēru. Zaļā krāsa simboliski attēlo kokus, mežu,
tēlnieka V. Titāna vides objektu
„Zaļā saule”.
Ģerboņus izstrādājis heraldiskais mākslinieks Edgars Sims
sadarbībā ar pārvaldes vadītājiem Egilu Alsbergu un Juri Upmali un Talsu novada Kultūras,
sporta un tūrisma centra mākslinieci Inesi Bērziņu.
Pavisam drīz visiem Talsu novada pagastiem būs savi ģerboņi, šobrīd vēl izstrādes procesā ir Vandzenes, Lubes un Ārlavas ģerboņi.
Katru ģerboni izskata Valsts

Ķūļciema pagasta ģerbonis

Strazdes pagasta ģerbonis
heraldikas komisija, kurai kopā
ar skici ir jāiesniedz pamatojums
konkrētā simbola izvēlei. Valsts
heraldikas komisija izvērtē jaunu
ģerboņu izveides heraldiskos un
mākslinieciskos risinājumus, apzina un veido ģerboņu sistēmu
un veic izpēti.
Marta Rake-Lasmane

Tiks īstenoti kultūras un
tūrisma projekti
Talsu novada kultūras un tūrisma projektu finansēšanas
konkursa ietvaros piešķirts finansējums pieciem kultūras un
tūrisma projektiem par kopējo
summu 4737 EUR.
Pašvaldība divas reizes gadā
izsludina projektu konkursu, kā
ietvaros paredzēts īstenot kultūras un tūrisma aktivitātes. Līdz
noteiktajam termiņam tika saņemti pieci projektu pieteikumi,
un visi apstiprināti finansiālam
atbalstam:
• Biedrība „Aleksandra Pelēča lasītava” plāno izdot grāmatas
„Kino ir dzīve Talsos (1980–
2018)” I daļu, grāmatā vēstīts
par Talsu kinoteātra vēsturi;
• Biedrība „Talsu fotoklubs”
veidos klasiskās fotogrāfijas attēlu un orģinālnegatīvu kolekciju

„Atvērt pēc 100 gadiem”;
• Biedrība
„Valdemārpils
Krišjānis” īstenos projektu „Ieaud savu stāstu Īrijā”, kā ietvaros
paredzēts izrādīt valsts svētku
deju koncertprogrammu Īrijā
dzīvojošajiem latviešiem;
• Māksliniece Guna Millersone projektā „Talsu kuršu pils” iecerējusi izveidot senās koka pils
vizualizāciju Talsu pilskalnā;
• Biedrība „Vīnoga” paredzējusi īstenot romu tradīcijās balstītu kultūras pasākumu Sabilē
„Melleņu tirgus”.
Līdz septembrim paredzēts
izsludināt atkārotu konkursa
kārtu par kopējo pieejamo summu 3439 EUR.
Sanita Arciševska,
vecākā kultūras speciāliste
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„Es redzu, ka mūsos ir spēks”
„Rakstot šīs rindas, es pārdomāju to, kas mums
visiem svarīgs tuvāko dienu, mēnešu un gadu izpratnē saistībā ar mūsu dzimto Talsu novadu. Šī
nav politiķa uzruna uz lielās skatuves, šī nav arī
analīze aizvadītajam darba gadam, kurā, atzīstu,
bija arī nepadarītais. Šīs ir manas pārdomas par
to, kādu Talsu novadu mēs vēlamies redzēt līdz
brīdim, kad būs aizvadīts Latvijas simtgades darbu posms.
Latvijas simtgade ir labs atskaites posms, to salīdzinot ar šodienas Talsu novadu – kopš datuma,
kad 1918. gadā tika dibināta mūsu valsts, līdz brīdim, kad Latviju atzina visā pasaulē un līdz brīdim, kad tā ieguva uzticama partnera vērtējumu
tā laika diplomātijas vidē, pagāja vairāki gadi. Arī
mums kā komandai paies laiks, lai nostiprinātu
savu reputāciju – kā par pašvaldību, kas sola, dara
un tur doto vārdu.
Cilvēciskums, precizitāte, kvalitāte un komanda. Tie ir atslēgas vārdi, kurus es vēlos iedzīvināt
pašvaldības darba ikdienā, risinot kā vienkāršus,
tā arī ilgtermiņa attīstības jautājumus. Esmu pārliecināts, ka novadā un mūsu pašvaldībā ir daudz
zinošu un darīt gribošu cilvēku, un mans izaicinājums būt par vadītāju, kurš ieklausās, novērtē un
atbalsta. Var jautāt, no kurienes tāda pārliecība?
Atbilde – dzīves pieredze, ilggadējais dienests
bruņotajos spēkos, dažādu komandu vadīšana, un
kopējiem spēkiem ir izdevušās daudzas lietas. Uzticības mandāts, kas saņemts gan no iedzīvotājiem, gan deputātiem, jo par izmaiņām balsojušo
partiju pārstāvji kopumā pārstāv gandrīz 70% no
Talsu novadā pašvaldību vēlēšanās balsojušajiem.
Mēs esam spēks – to rāda tepat blakus notiekošā ugunsnelaime, kur palīdzīgu roku cits citam
sniedz visi. Kopš pirmās ugunsgrēka dienas Lielsalu purvā pašvaldība koordinē, uzrauga radīto
seku likvidēšanu un informē iedzīvotājus, kā rīkoties šāda ugunsgrēka un tā radīto seku likvidācijā.
Ik dienu ir iespēja pārliecināties, ka tieši Latvijas
darītāju spēks ir tas, kas ļaus mums būt stipriem
arī nākamajās simtgadēs. Jau šobrīd saku paldies
visiem, kas palīdzējuši ugunsgrēka likvidēšanā,
kas atbalstījuši mūsu glābēju darbu, kas mierinājuši līdzcilvēkus, taču īpaši vēlos uzteikt mūsu vie-

tējos zemniekus, kuri ar savu tehniku iesaistījās
un palīdzēja dzēšanas darbos, apgādājot glābējus
ar nepieciešamajām ūdens rezervēm.
No XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētkiem mēneša sākumā sagaidījām,
atgriežoties mūsu novadu pārstāvošos svētku dalībniekus, un vēl šobrīd ir jūtams tas pozitīvā lādiņa strāvojums, ko ikvienam ir devuši šie svētki.
Kopā mēs bijām, svētkus radot, piedaloties, gaidot
un lepojoties. Pozitīvais enerģijas lādiņš, kas izšāvās gaisā pār mūsu valsti, ir uzlādējis mūs gadu
desmitiem uz priekšu, un tas dod kopēju ticību
tautas spēkam.
Mūsu spēks darīt kopā ir vērtība un Talsu novada pašvaldības kā komandas darbs ir svarīgs –
liekot pamatu nākamajiem darbiem, infrastruktūras un attīstības projektiem. Jūlijā tika noslēgts
līgums, kas paredz vienu no vērienīgākajiem ielu
remonta un infrastruktūras darbiem Talsos pēdējo gadu laikā. Tas palīdzēs cilvēku ikdienai būt
ērtākai un mūsu uzņēmējiem – strādāt ar vēl lielāku jaudu. Mēs esam ceļā, kā atdzīvināt Talsu vēsturisko centru, kā mūsu pilsētu padarīt vēl pievilcīgāku.
Ir jomas un jautājumi, kur var atšķirties redzējums par noteiktu lietu gaitu. Kā karavīrs es līdz
muguras smadzenēm apzinos jēdzienu „mundiera gods”. Manuprāt – runāt sliktu par savu pašvaldību, zākāt savu valsti un aizmuguriski censties
pazemot savus kolēģus nav vīra cienīgi. Talsu novada vārds nedrīkst skanēt kā statistiska ailīte
kādā interneta enciklopēdijas wikipēdija šķirklī,
bet tas ir ļaužu valodā, kad mājinieki spriež –
kurp doties mazā ceļojumā tepat Latvijā, un Talsi
ir viena no viņu pirmajām izvēlēm.
Ar komandu, ar cilvēkiem, kuriem nav vienaldzīgs mūsu novads, un ar domubiedriem, kuri
nāk kopā ar gaišām idejām – es redzu, ka mūsos ir
spēks. Manuprāt, mēs nedrīkstam kavēties pagātnē, meklēt tikai ļaunos spēkus un enerģiju veltīt
nesvarīgām detaļām, tā pazaudējot lielo kopbildi
– mūsu novada izaugsmi caur mūsu cilvēkiem.”
Dainis Karols,
Talsu novada domes priekšsēdētājs

Augustā uzsāks Stendes ūdenssaimniecības
projekta II kārtas būvdarbus
SIA „Talsu ūdens” augustā uzsāks būvdarbus
Stendes pilsētā, īstenojot projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta”.
2. jūlijā tika noslēgts līgums ar SIA „Ostas celtnieks” par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi, līguma summa EUR 1 389 946,64 bez PVN.
Saskaņā ar būvnieka iesniegto kalendāro grafiku,
pirmie darbi tiks uzsākti Liepu un Rožu ielā.
Par plānotajiem darbiem un satiksmes ierobežojumiem Stendes iedzīvotāji tiks informēti atsevišķi, detalizētāku informāciju varēs iegūt www.
talsuudens.lv, vai pa tālr. 63222216. Satiksmes organizācijas un zīmju izvietošanu Stendes pilsētā
nodrošina būvnieks.
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli tiks izbūvēti
Stendes pilsētā – Aspazijas, Brīvības, Liepu, Ozolu,
Pionieru, Robežu, Rožu (daļā), Saules un Talsu ielā.
Stendes pilsētas iedzīvotāji, kuri dzīvo norādītajās ielās, tiek aicināti ierasties SIA „Talsu ūdens”
birojā Raiņa ielā 17, Talsos, līdzi ņemot zemesgrāmatu un zemes robežu plānu, lai aizpildītu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegšanu, pieslēgumu izbūvei.
SIA „Talsu ūdens” aicina iedzīvotājus savlaicīgi

Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums „Talsu Novada Ziņas” Nr. 8 (163)
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

veikt sagatavošanās darbus pieslēgumu izbūvei –
2018. gadā tiks izbūvēti maģistrālie tīkli ar pieslēgumu vietām, savukārt pieslēgties maģistrālajiem
tīkliem būs iespējams orientējoši sākot no 2019.
gada jūnija.
Projekts Nr.5.3.1.0/17/1/018 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” tiek īstenots SAM 5.3.1. ietvaros realizējamam kanalizācijas
tīklu paplašināšanas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūves projektam Stendes pilsētā. Projekta kopējās izmaksas bez PVN ir 1 426 326,64 EUR un
veidojas sekojoši: projektēšanas izmaksas 14 200
EUR; autoruzraudzība 3700 EUR; būvuzraudzības
18 480 EUR; būvdarbi 1 389 946,64 EUR.
No projekta kopējā budžeta attiecināmās izmaksas ir 948 530,09 EUR, neattiecināmās izmaksas 477 796,55 EUR – ūdens tīklu izbūve un rekonstrukcija. Paredzamais Kohēzijas fonda
atbalsts 73,71% no attiecināmajām izmaksām
699 168,50 EUR. Publiskais finansējums attiecināmajām un neattiecināmajām projekta izmaksām
727 158,14 EUR. Publiskā finansējuma sadalījums
ir 30% jeb 218 148 EUR SIA „Talsu ūdens” un 70%
jeb 509 010,00 EUR pašvaldības līdzfinansējums.

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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Talsu novada pašvaldība rīko
Parakstīts līgums par
izsoles nekustamajiem īpašumiem: vērienīgiem ielu infrastruktūras
„Kalnimantu dīķis”, Valdgales pagasts (kadastra Nr. 8892 008 0066) – divas zemes vienības ar kopējo platību 26,65 ha. Sākumcena 28 700 EUR, solis – 500 EUR,
drošības nauda 2870 EUR, dalības maksa 30 EUR. Samaksa veicama trīs mēnešu laikā
no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 24. augustam 12.00. Izsole notiks 27. augustā
14.00. Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā
Nr. LV49UNLA0028700130033, AS „SEB banka” līdz 24. augustam 12.00.
Izsole notiks Talsu novada domes mazajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos.
Tālrunis uzziņām 27841840, 26164923.
Dzīvoklis Nr.6 „Saulkrasti”, Tiņģerē, Īves pagastā (kadastra Nr. 8858 900 0037)
– dzīvokļa īpašums Nr.6 ar kopējo platību 76 m² un kopīpašuma 733/11991 domājamās daļas no būves un zemes. Sākumcena 2100 EUR, solis – 100 EUR, drošības nauda
210 EUR, dalības maksa 30 EUR. Samaksa veicama viena gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 24. augustam 12.00. Izsole notiks 27. augustā
16.00. Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā
Nr. LV49UNLA0028700130033, AS „SEB banka” līdz 24. augustam 12.00.
Izsoles notiks Talsu novada domes mazajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos.
Tālrunis uzziņām 27841840, 26514956.
Dzīvoklis Nr.5 Lielajā ielā 23, Valdemārpilī (kadastra Nr. 8817 001 0135) – dzīvokļa īpašums Nr.5 ar kopējo platību 26,7 m² un kopīpašuma 267/2226 domājamās
daļas no būvēm un zemes. Sākumcena 1200 EUR, solis – 100 EUR, drošības nauda
120 EUR, dalības maksa 30 EUR. Samaksa veicama viena gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 24. augusta 12.00. Izsole notiks 27. augustā
15.30. Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā
Nr. LV49UNLA0028700130033, AS „SEB banka” līdz 24. augustam 12.00.
Izsole notiks Talsu novada domes mazajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos.
Tālrunis uzziņām 27841840, 26514956.
„Augļudārzs 23” Laidzes pagastā (kadastra Nr. 8868 009 0049) – zemes vienība ar
kopējo platību 0,11 ha, kas ir starpgabals. Cena 952,64 EUR, samaksu veicot trīs mēnešu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Pirmpirkuma tiesības uz zemesgabalu ir tam piegulošo zemesgabalu īpašniekiem.
Pirmpirkumtiesīgie pirmpirkuma tiesības var pieteikties izmantot līdz 24. augustam,
iesniedzot iesniegumu Talsu novada pašvaldībā.
Gadījumā, ja pieteiksies vairāk nekā viens pirmpirkumtiesīgais, tiks rīkota izsole
–27. augustā 14.30.
Izsoles gadījumā dalības maksa 30 EUR apmērā iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS „SEB banka” līdz 27. augustam 12.00.
Izsole notiks Talsu novada domes mazajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos.
Tālrunis uzziņām 27841840, 26492522.
„Augļudārzs 24” Laidzes pagastā (kadastra Nr. 8868 009 0069) – zemes vienība ar
kopējo platību 0,1 ha, kas ir starpgabals. Cena 872,64 EUR, samaksu veicot trīs mēnešu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Pirmpirkuma tiesības uz zemesgabalu ir tam piegulošo zemesgabalu īpašniekiem.
Pirmpirkumtiesīgie pirmpirkuma tiesības var pieteikties izmantot līdz 24. augustam,
iesniedzot iesniegumu Talsu novada pašvaldībā.
Gadījumā, ja pieteiksies vairāk nekā viens pirmpirkumtiesīgais, tiks rīkota izsole –
27. augustā 14.30.
Izsoles gadījumā dalības maksa 30 EUR apmērā iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS „SEB banka” līdz 27. augustam 12.00.
Izsole notiks Talsu novada domes mazajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos.
Tālrunis uzziņām 27841840, 26492522.
Ar izsoļu noteikumiem var iepazīties www.talsi.lv sadaļā Pašvaldība/ Izsoles un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 310. kabinetā, 1.
korpusā, darbdienās 8.00–12.00; 13.00–16.00.

Aicinājums bijušajiem Latvijas
Tautas frontes dalībniekiem
Šogad aprit 30 gadi, kopš 1988. gada
7.–8. oktobrī Rīgā tika dibināta Latvijas
Tautas fronte (LTF). Par godu šim notikumam 8. oktobrī 11.00 Dailes teātrī
tiek organizēta konference „Latvijas
Tautas fronte par neatkarīgu un demokrātisku Latviju. LTF 30”.
Aicinām bijušos LTF biedrus, kuriem
būtu vēlēšanās piedalīties konferencē, paziņot to Talsu novada pašvaldībai pa tālr.
63232115; 63232110 – līdz 20. augustam.
Talsu novada pašvaldība bijušajiem
2018. gada augusts

LTF biedriem no Talsu novada nodrošinās transportu dalībai konferencē 8. oktobrī Dailes teātrī, kā arī apmaksās pusdienas konferences dalībniekiem.
Konferenci organizē 4. maija Deklarācijas klubs un Tautas frontes muzeja sabiedriskā padome sadarbībā ar Latvijas
Nacionālo vēstures muzeju.
Plašāka informācija par konferences
norisi pa tālr. 29274083, biedrība
„4. maija Deklarācijas klubs”

		

pārbūves darbiem Talsos

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 noslēgusies iepirkumu procedūra, kurā noskaidrots, ka
būvdarbus veiks SIA „Talce”. 17. jūlijā
Talsu novada domes priekšsēdētājs
Dainis Karols un SIA „Talce” valdes
priekšsēdētājs Gints Karols svinīgi parakstīja līgumu par darbu uzsākšanu.
Šobrīd plānots sagatavošanās posms,
lai jau augusta vidū uzsāktu reālus pārbūves darbus. Būvdarbus plānots sākt ar
Raiņa ielu, satiksmi kādu laika periodu
organizējot vienā joslā, tādēļ iedzīvotāji
aicināti būt saprotoši. Līdz ziemai plānots
ieklāt asfaltbetona apakškārtu.
„Paldies jāsaka iepriekšējam Talsu novada domes sasaukumam, kā laikā tika uzsākta šo projektu virzība. Pateicoties Eiropas Savienības struktūrfondiem un Talsu
uzņēmēju aktivitātei, ir iespējams īstenot
šāda veida projektus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai,” gandarīts ir Talsu novada
domes priekšsēdētājs Dainis Karols.
Gints Karols atzina: „Mums šis ir īpaši
atbildīgs brīdis, jo pēdējos gados ir nācies
strādāt tālākos reģionos, kā, piemēram, Latgalē, tādēļ gandarījums šobrīd ir liels, ka
mūsu uzņēmums var būt konkurētspējīgs.
Īpaša atbildība ir strādāt mājās, darbs ir jāveic visaugstākajā kvalitātē un pēc iespējas

ar mazāk traucējumiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem un ceļu satiksmes plūsmai.”
Projektā plānots pārbūvēt Raiņa ielu
no Darba ielas krustojuma līdz pat pilsētas robežai ceļā uz Pastendi. Tiks atjaunotas ne vien pašas 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. Būtisks uzlabojums būs gājēju un
veloceliņu izbūve abās Raiņa ielas pusēs.
Arī Celtnieku un Laukmuižas ielu gaida pārmaiņas – pārbūve, kā arī izbūvēt
Jauno Celtnieku ielu un labiekārtot ielai
pieguļošo teritoriju.
Uzņēmējs Kaspars Eihe, klātesot svinīgajā līgumu parakstīšanas brīdī, pateicās
pašvaldībai, it sevišķi Attīstības plānošanas nodaļai par ieguldīto darbu apjomīgajā projektu dokumentācijas sagatavošanā. „Lauktehnikas teritorija ir lielākā
uzņēmējdarbības teritorija Talsu novadā,
kur atrodas ap 70 uzņēmumu, nodrošinot
vairāk nekā 1000 darba vietu, un šāda
projekta virzība novada uzņēmējiem ir
ļoti aktuāla,” teica K. Eihe.
Jāpiemin, ka pēdējais lielais ielu infrastruktūras pārbūves projekts Talsos tika
veikts 2014. gadā, kad kopumā tika sakārtotas 11 Talsu pilsētas ielas, pateicoties
Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumam.
Marta Rake-Lasmane

Talsu novadā – jau divi
elektromobiļu ātrās uzlādes punkti
18. jūlijā Talsos, Kareivju ielā 12, pie Talsu
sporta nama tika atklāts
otrais eletromobiļu ātrās uzlādes punkts
mūsu novadā. Pirmais
jau darbojas uz Rīgas
Ventspils šosejas pie
restorāna
„Kuršu
krogs”.
Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansēto
projektu,
CSDD Latvijā izveidojusi
nacionālā līmeņa uzlādes staciju tīkla pirmo kārtu, kā ietvaros elektromobiļu ātrās
uzlādes stacijas ir izvietotas uz valsts galvenajiem autoceļiem un lielākajās apdzīvotajās vietās. Kopumā jūlijā darbu uzsāk 70
uzlādes stacijas. Kā klātesošajiem paskaidroja Satiksmes ministrijas pārstāvis Reinis
Uzulnieks, līdz 2021. gada 7. janvārim kopumā paredzēts uzstādīt līdz pat 150 ātrās
uzlādes staciju.
Atklāšanas pasākumā elektromobiļa
uzlādi bija iespējams vērot interesentiem
un vairāki no tiem arī sēdās pie jaunākā
elektroauto stūres, lai izmēģinātu tā gaitas
īpašības.
Talsu novada domes priekšsēdētājs
Dainis Karols atklāšanas pasākumā izteicās atzinīgi par ātrās uzlādes pieejamības
pieaugumu novadā, kas noteikti mudinās
gan novada iedzīvotājus apsvērt iespējas
iegādāties šādus auto, gan arī tūristiem –
droši ceļot Latvijā ar saviem elektriska-

				

		

jiem automobiļiem.
CSDD pārstāvis Imants Adiņš, stāstot
par elektromobilitātes tendencēm, vēstīja
– lai gan kopējais valstī reģistrētais elektroauto skaits nav liels, šī gada divu ceturkšņu
salīdzinājums ļauj sacīt, ka interese un arī
reģistrēto automobiļu skaits pieaug.
Par uzlādi norēķināties šajā CSDD
projektā būs iespējams vairākos veidos,
no kuriem viens būs jau elektromobiļu
lietotājiem ierasts veids ar e-mobi autorizācijas karti. Jaunie klienti e-mobi autorizācijas karti jau šobrīd var pieteikt, izmantojot portālu portal.e-mobi.lv.
Kopējie projekta ieguldījumi paredzēti
7 835 276 eiro, no kuriem Eiropas Savienības fondu finansējums ir 6 659 984 eiro
apjomā.
Foto: Sandis Priede
Mareks Matisons,
„Rīga TV 24”„Tīkla Vīzija”
speciāli „Talsu Novada Ziņām”
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Kapu svētki
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

25. augustā
Odriņu kapsētā 11.00
Kalniņu kapsētā 11.30
Dižkuģnieku kapsētā 12.00
Klānu kapsētā 12.30
Virbu pagastā
18. augustā
Annas kapos 10.00
Gravas kapsētā 11.00
Kalna kapsētā 12.00
Jaunpagasta kapsētā 13.00
Lībagu pagasta kapsētās
18. augustā
Sukturu kapsētā 11.00
Ozoliņu kapsētā 12.00
Ķīļu kapsētā 13.00
Lībagu kapsētā 14.00
Bungu kapsētā 1500
Ratnieku kapsētā 16.00
Valdemārpils pilsētas kapsētā
19. augustā 15.30

Lubes pagastā
5. augustā
Lubes kapsētā 14.00
Mārkciema kapsētā 17.00
25. augustā
Dižgalu kapsētā 12.00
Sabilē un Abavas pagastā
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
Laidzes pagastā
11. augustā
Maķu kapsētā 12.00
Nodenu kapsētā 12.40
Rocežu kapsētā 13.30
Vandzenes pagastā
11. augustā
Dārtes kapsētā 10.00
Tiļkalnu kapsētā 11.00
Krauju kapsētā 12.00
Stebuļu kapsētā 13.00
12. augustā
Uguņu kapsētā 13.00
Upesgrīvas kapsētā 14.00

Talsos
25. augustā
Liepu un Eglaines kapsētā 11.00
Jauviņu un Meža kapsētā 12.30
Antiņu un Vācu kapsētās 14.00
Jaunajā kapsētā 15.30
Balgales pagastā
25. augustā
Niedrupes kapsētā 10.00
Dursupes kapsētā 11.00
Balgales kapsētā 12.00
Galtenes kapsētā 13.00
Īves pagstā
25. augustā
Dumciema kapsētā 13.00
Silu kapsētā 15.00
Valdgales pagastā
25. augustā
Frītagu kapsētā 14.00
(ev.lut.draudzes kapu svētki)
Ārlavas pagastā
5. augustā
Lubes kapsētā 14. 00
Nogales kapsētā 15.00
Amuļu kapsētā 16. 00
Mārgciems – 17.00
25. augustā
Dižgales kapsētā 12. 00
Dūmciema kapsētā 13. 00
Frītagu kapsētā 14. 00
Silciema kapsētā 15. 00
Ārlavas kapsētā 16. 00

Domes un komiteju sēdes augustā
Datums

Sēdes nosaukums

Laiks

6. augusts

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

10.00

6. augusts

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

13.00

6. augusts

Tautsaimniecības komitejas sēde

15.00

9. augusts

Finanšu komitejas sēde

15.00

16. augusts Domes sēde – Lielajā zālē

15.00

20. augusts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

10.00

20. augusts Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

13.00

20. augusts Tautsaimniecības komitejas sēde

15.00

23. augusts Finanšu komitejas sēde

15.00

30. augusts Domes sēde – Lielajā zālē

15.00

Radošā terase Pastendē – vieta,
kur ģimenēm pulcēties
Pastendē pie Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta
centra uz nojauktās ēkas pamatiem top Radošā terase –
vieta, kur ģimenēm pulcēties.
Radošās terases būvniecības
darbi tuvojas noslēgumam un
laiks labiekārtošanas darbos iesaistīties arī projekta partneriem un mērķauditorijai – ģimenēm ar bērniem un katram,
kuru iepriecina sakārtota vide
un ir vēlme pielikt roku.
24. augustā 17.00 notiks pirmais projektā paredzētais pasākums – Radošās terases apkārtnes
labiekārtošanas
talka
„Kopīgs darbs, kopīga atpūta”
Ir iegādāti deviņi dažāda izmēra stiklplasta puķu podi, ko
izvietot Radošās terases apkārtnē. Lielie talkas dalībnieki tiks
iesaistīti šo vides objektu apgleznošanā. BLPJAC mākslas
studijas
dalībnieces
veiks
priekšdarbus, lai šie teritorijas
dekori iegūtu interesantu, košu
un vienotu izskatu pēc talkas
darbu pabeigšanas.
Talkā aicinām piedalīties visu
vecumu iedzīvotājus. Mazāka-

jiem talciniekiem būs sagatavota
radošā darbnīca ar iespēju apgleznot mazus keramikas puķu
podiņus, bet noslēgumā visus
aicināsim uz kopīgu pikniku.
Radošās terases atklāšana paredzēta 7. septembrī, kopīgi svinot Tēva dienu. 19. septembrī
aicināsim pie siltas tējas tases uz
pasākumu Dzejas dienu noskaņās. K. Barona jubilejas mēnesī
12. oktobrī stiprināsim latvisko
pašapziņu, mācoties latviešu
tautas dančus, tautasdziesmas
un rotaļas. Šī rudens pasākumu

cikls Radošajā terasē noslēgsies
ar Latvijas simtgadei veltītu lāpu
gājienu un ģimeņu satikšanos
9. novembrī pasākumā „Stipras
ģimenes – mūsu Latvijai”.
Projekts „Radošā terase Pastendē – vieta, kur ģimenēm
pulcēties” tiek īstenots ar Valsts
reģionālās attīstības aģentūras
finansiālu atbalstu no Latvijas
valsts budžeta līdzekļiem.
Kitija Vecmane,
Ģibuļu pagasta pārvaldes
vadītāja

Piedalies Latvijas simtgades spēlē un
pārbaudi savas zināšanas par Latviju!
Ar saukli „Izzini Latviju!”
aicinām pieteikt dalību izklaidējošai komandu erudīcijas
spēlei „Prāta spēles: Simtgades
kauss”, kas notiks Talsu tautas
namā 25. augustā 12.00.
„Prāta spēles: Simtgades
kauss” ir dāvana Latvijai 100
gadu svinībās, kas aicina tevi
piedalīties, pārbaudīt sevi un
uzzināt ko jaunu par Latviju.
Turnīrs norisinās visa gada garumā ar 25 spēles posmiem visā
Latvijā: Latgalē, Kurzemē,
Vidzemē, Zemgalē un Rīgā.
Spēlē var piedalīties ikviens,
nav noteikts vecuma ierobežojums un dalība pasākumā ir bez
maksas. Spēļu sērija veltīta tikai
jautājumiem, kas saistīti ar Latviju, tās vēsturi un kultūru. Pasākuma mērķis ir kopējas svētku
sajūtas veidošana, nedaudz citādā veidā svinot Latvijas simtgadi.
Tā kā „Prāta Spēles: Simtgades kauss” posmi notiks 25 pilsētās visos Latvijas reģionos, atlases spēlēs īpaši aicināti
piedalīties vietējie iedzīvotāji, jo
jautājumi būs arī par attiecīgās
pilsētas un novada vēsturi, tā ka
erudīts var būt ikviens!
Atlases spēles notiks Cēsīs,
Gulbenē, Ikšķilē, Valmierā,
Carnikavā, Balvos, Daugavpilī,
Ludzā, Rēzeknē, Līvānos, Ventspilī, Liepājā, Kuldīgā, Talsos,
Saldū, Jelgavā, Bauskā, Olainē,
Jēkabpilī, Lapmežciemā, Rīgā,
Salaspilī un Mārupē. Šo spēļu
labākās komandas vispirms tiksies reģiona pusfinālos un tad

cīnīsies par unikāla dizaina
„Simtgades kausu” lielajā finālā
novembrī Rīgā.
Prāta spēles ir izklaidējošs
pasākums, kas neprasa vēstures
profesora cienīgas zināšanas –
galvenais ir komandas darbs un
labi pavadīts laiks. Komandās,
kuru nosaukumu izvēlas paši
dalībnieki, aicinātas apvienoties
ģimenes, darba kolektīvi, draugi
vai kaimiņi – šī ir spēle visiem.
Aicinām stiprināt latviskās pie-
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derības sajūtu, izceļot Latvijas
kultūras daudzveidību, cilvēku
talantus un dabas vērtības.
Plašāku informāciju par spēles
noteikumiem, norises vietām
un pieteikšanās iespējām meklējiet spēles mājaslapā lv100.
prataspeles.lv.
Piedalies Latvijas simtgades
spēlē un pārbaudi savas zināšanas par Latviju!
Organizē „Prāta spēles” un
Talsu novada pašvaldība
2018. gada augusts
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Viktorīnas „Meklē Rakstos” 4. 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).
4. kārtas jautājumi
1. „Saņēmis naudu, arī sev Viņš parasti
atļāvās nelielu našķi – mazu konjaciņu,
teiksim „Aragvi” un, saprotams, kārtējo
krimiķi. Viņš lēni virzījās gar stendiem un
galdiem, nolūkodams lasāmvielu, un bija
jau izvēlējies Kazimeža Korkozoviča „Beloje paļto v kļetku”, kad ieraudzīja Eduardu Pāvulu. Bārdas rugājiem noaudzis, Pā-

vuls stāvēja aiz pornožurnāliem netālu no
kāpnēm un ar cietu skatienu pavadīja garāmgājējus. Pie kājām tam gulēja jau apvazāta, otrādi apvērsta baltrūtaina žokejcepure.”
• Andra Neiburga
• Inga Ābele
• Regīna Ezera
2. „Līnai piemita vēl īpašas ērmības.
Brālis stāstīja, ka reiz, pārnācis no makšķerēšanas, nodevis viņai tīrīšanai zivis.
Viņa salikusi tās virtuvē uz galda un sākusi atbrauņot. Brālis izgājis, bet durvis uz
virtuvi palikušas vaļā. Aizkavējies tumšajā
gaitenī, brālis redzējis, ka Līna piepeši nomet nazi, saķer galvu abām rokām un sāk
vaidēt kā dziļās sāpēs. Tad sakampj dūci
un, spēcīgi atvēzēdamās, dur zivij ar ļaunu spēku, it kā nokaudama kaut ko ļoti

riebīgu, pavadīdama šo nodarbošanos ar
saucieniem un murmināšanu.”
• Anšlavs Eglītis
• Teodors Zeltiņš
• Dzintars Sodums
3. „Otra un skaitliski vislielākā grupa,
kā jau visur ir šejienes nosacītais vidusslānis. Uz ēdnīcu tas iet divos gadījumos –
tad, kad tur gaidāms kaut kas īpaši garšīgs, vai arī tad, kad pašu krājumi izsīkuši,
un tas atgadās ievērojami biežāk. Parasti
pat šis iemesls tiek uztverts ar visai ievērojamu vieglumu un iešana uz cietuma ēdnīcu ir pasākums vienkārši „pārmaiņas
pēc”. Ja šāds stāvoklis ieilgst, zināms īgnums parādās, sasodīti sāk gribēties „kaut
ko garšīgu”…”
• Andra Manfelde
• Pēteris Pūrītis

• Maira Asare
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 31. augustam
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

Turpinām atskatīties uz konkursa „Talsu bruncī ieaustie” nominantiem
Ģibuļu pagasts

Ģibuļu pagasta „Aktīvākā organizācija” atrodas
Spārē – jātnieku klubs „Potenciāls”. Klubu 2014. gadā
dibinājuši Ieva Dundure un Māris Prūsis, kuri ar pašu
finansējumu un darbu spējuši izveidot atbilstošu infrastruktūru jāšanas nodarbībām.
Jāšanas laukums tapis vietā, kur agrāk bijusi smilšaina
pļava, taču tagad ir nožogota teritorija ar apgaismojumu,
šķēršļiem un iejādes disciplīnas burtiem. Šogad plānots
teritoriju papildināt ar jauniem apgaismojuma stabiem.
Jau kopš astoņu gadu vecuma Ieva sēžas zirgam mugurā,
bet šobrīd ikdienā Ieva apmāca jaunos jātniekus, jo ir
jātnieku sporta trenere interešu izglītības programmā
„Jāšanas prasmju mācīšana un pilnveidošana”.
Jātnieku klubs „Potenciāls” ne tikai veica jauno jātnieku apmācības, bet labprāt uzņem tūristus, kuri vēlas izjādi zirga mugurā. Spāri apmeklējuši tūristi ne tikai no
Latvijas, bet arī no Anglijas, Vācijas un Krievijas.
„Ja cilvēkbērns pieaug un kļūst patstāvīgs, tad zirgs
paliek bērns uz visu mūžu. Par viņu jārūpējas visa viņa
dzīves garumā,” atklāja Māris. Spārē skolotie zirgi regulāri sastopami arī sacensībās un dažādos pasākumos citur Latvijā. Ieva un Māris ar lepnumu parāda, ka ir no
Talsu novada – gan uz viņu T-krekliem, gan uz zirga segas redzams novada ģerbonis.

„Rosīgākais uzņēmumus” Ģibuļu pagastā ir IK
„Andris Robalds” viesu un atpūtas nams „Rančo”.
Sākotnēji bijusi vēlme vienkārši dzīvot laukos, bet laika gaitā izrakti divi liela izmēra dīķi, uzbūvēta atpūtas
māja ar banketa zāli, kurā ērti satilpst līdz pat 50 cilvēkiem, baseinu un pirti. Vasaras periodā cilvēki atpūtas
namu izmanto svinībām, bet vēsākā laikā – iespēju peldēties 11 metrus garajā un 3,5 metrus platajā baseinā.
Ziemas periodā ūdens baseinā esot 28 vai 29 grādus silts,
tajā notiek ūdens aerobikas nodarbības, bet projekta
„Sabiedrības veselības veicināšana” ietvaros novada bēr2018. gada augusts

prasīt nav iespējams, toties citiem var uzdāvināt pašdarinātu un ekskluzīvu dāvanu.
Uz Santas darbnīcas durvīm vēstīts – „Pašuj, sašuj,
nošuj, atšuj, izšuj, piešuj, pāršuj, aizšuj, apšuj”. Santa ne
tikai šuj, bet arī tamborē, ada, auž un veido rotaslietas no
pērlītēm. Maza meitene būdama, viņa sēdējusi uz šujmašīnas galdiņa un skatījusies, kā mamma šuj, tādēļ jau
kopš mazotnes viņai patīk rokdarbi. 13 gadu vecumā
Santa pēc žurnāla „Sieviete” pielikumā atrastā parauga
uzšuvusi Zemgales tautastērpa kreklu ar ļoti smalkiem
izšuvumiem. Arī šogad uz Dziesmu svētkiem viņa apņēmusies sev un vīram uzšūt pa skaistam kreklam.
ni te mācījušies peldēt. „Gaismu varam mainīt, būtībā
mainot ūdens krāsu. Ja gribat, varat iet sarkanā ūdenī,
zilā, zaļā, ja ir vēlme lai ūdens mirgo kā diskotēkā, arī to
var izdarīt,” smej „Rančo” saimnieks. Makšķerniekiem
pieeja dīķiem iegūstama vien ar īpašnieka atļauju, jo ne
vienmēr viesi ciena un saudzē cita īpašumu. Pirms 15
gadiem dīķī ielaista 12 kilogramus smaga karpa vārdā
Olga, bet un nav drošu ziņu par to, vai šī zivs jau ir noķerta vai tomēr vēl aizvien mitinās „Rančo” dīķī.

Nominācijā „Radošākais novadnieks” nominēti
Santa Neilande un Aigars Sokolovs no Spāres.
Katra radošums izpaužas citādāk. Aigars darbojas ar
koku, viņš veido dažādus skaistus lukturus, karotes, sālstraukus un izgatavojis arī elegantu sarkankoka krēslu,
kas tapis Rīgas amatniecības vidusskolas rīkotajam konkursam. Galva esot pilna idejām, trūkstot tikai laika, lai
to visu īstenotu. Radošā darbība aizsākusies, jo gūta darba trauma. A. Sokolovs pēc izglītības ir mehāniķis, taču
notika nelaime — sazāģēju roku. „Pēc operācijām ārsti
kustību atjaunošanai ieteica, lai kaut ko daru ar rokām.
Ņēmu malkas pagali un ar vienkāršu virtuves nazi grebu
karotes. Tas bija pirms kādiem sešiem, septiņiem gadiem. Iepatikās tā lieta. Koks ir siltāks, dzelži ir auksti,
un tā esmu ieguvis arī galdnieka profesiju,” stāsta Aigars.
Paša prieks par padarīto ir Aigara dzinulis, jo viņš pamanījis, ka par smalku roku darbu adekvātu samaksu pa-

		

„Gada jaunums” atrodas Ģibuļu pagastā Pastendē
„Jaunupniekos”, kur Alfrēds Zamockis, kas agrāk bijis
motosportists un augstākās kategorijas treneris, iekārtojis motosporta ekspozīciju.
Tā tika atklāta tikai šogad 9. jūnijā, kad pie Alfrēda
viesojās seno motociklu īpašnieki, fani un kaislīgi atbalstītāji, kā arī kādreizējie augstas klases čempioni, pasaules klases motobraucēji motokrosā no visas Latvijas.
Ekspozīcijas sastāvā kā galvenie ir četri pasaules čempionu motocikli, kas nākuši gan no Eiropas, gan no
Amerikas. Pie Alfrēda var sastapt arī motociklu, kas esot
radies, anglim 1910. gadā izdomājot velapēdā iespraust
iekšdedzes dzinēju. „Ar to braukt ir tāpat, kā ar niķīgu
ķēvi apart kartupeļus dunduru laikā bez pavadoņa, kas
zirgu ved!” salīdzināja. A. Zamockis.
Ne jau visi spēkrati pie viņa nonākuši tādi, kādus tos
var apskatīt šodien. 29 motociklus, kas ekspozīcijā redzami, Alfrēds savedis kārtībā pats savām rokām, dažas
detaļas meklējot gadiem ilgi, līdz atrodot tās, piemēram,
kādu māju bēniņos. Drīzumā iecerēts pabeigt vēl vienu
motociklu. Ekspozīcijā redzami ne tikai motocikli, bet
arī interesanti un seni sadzīves priekšmeti, afišas un
daudz kas cits. Pēc iepazīšanās ar ekspozīciju Alfrēds
komisijas dāmas izvizināja ar eleganto 1923. gada „Old
smobile 30a”.
Teksts: Dana Vecmane; Foto: Anna Ķīviča
Turpinājums 6. lpp.
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Turpinām atskatīties uz konkursa „Talsu bruncī ieaustie” nominantiem
Turpinājums no 5. lpp.

Lībagu pagasts
Nominācijai „Radošākais novadnieks” Lībagu pagastā izvirzīts mini zoo „Rančo”. Tā īpašniece Diāna
Širokaja stāsta, ka sākotnēji īpašums bijis aizaudzis, zoo
tika ierīkots tukšā laukā. Plašā teritorija ierīkota pašu
spēkiem, galvenokārt ar vīra Dmitrija un vecāku palīdzību. Lai arī „Rančo” iespējams aplūkot un samīļot dažādus dzīvnieciņu, nākotnē plānots attīstīties, kas nepārtraukti arī notiek. Šī ir tikai trešā sezona, kad interesenti
var iepazīties ar mini zoo iemītniekiem, kuru ir neskaitāmi daudz. Ierodoties teritorijā, ciemiņus uzreiz sagaida
pundurkaziņa Rozija; viņa brīvā vaļā pārvietojas, kur
vien vēlas. Ar skaļām skaņām uzmanību centās piesaistīt
divi ēzeļi un vien pirms divām nedēļām rančo nonākušais ēzelītis, kurš bēbīšu vilnas dēļ nedaudz atgādina lācēnu. Te arī plašs trušu klāsts, meža zaķis, dažādas vistas,
gaiļi, zosis, tītari, fazāni, pāvi, baloži, aitas, savvaļas zirgs,
poniji, runājošs āzis, bruņurupucis, ķenguri, kazas, niedru lija u. c. Diāna atklāj, ka ļoti vēlētos arī, piemēram,
vāveres, alpakas, balto pāvu u.c. Diānai ir iegūts zoologa
bakalaura grāds un mežsaimniecības maģistra grāds, tagad viņas iegūtās zināšanas lieti noder, strādājot savā
mini zoo. Šeit arī viņa sapratusi, cik ļoti augstskolā iegūtā teorija atšķiras no prakses. „Vēlos uzslavēt mūsu veterinārārsti Inetu Kiršteinu, kura nekad neatsaka palīdzī-

Valdemārpils un Ārlavas pagasts
Nominācijā „Rosīgākais uzņēmums” pieteikta SIA
„Saslaukas transports”. Uzņēmums atrodas Ārlavas pa-

gastā un kopš 2015. gada nodarbojas ar kravu pārvadājumiem gan Latvijā, gan ārvalstīs. Uzņēmuma vadītājs Juris Jāmanis atklāj, ka viss sācies ar pašu zemnieku
saimniecību „Saslaukas” – kravas transports vispirms
noderējis pašu izaudzētā transportēšanai, pēc tam arī
kaimiņu saimniecībām, līdz likumsakarīgi nonākts pie
uzņēmuma dibināšanas. Arī tagad zemnieku saimniecība turpina aktīvi darboties, un saimnieki vērtē, ka abas
nozares viena otru līdzsvaro – ja vienā jāsaskaras ar grūtībām, otra palīdz tās pārvarēt. Šobrīd ar SIA „Saslaukas
transports” 29 kravas automašīnām strādā 32 darbinieki
gan no tuvējās apkārtnes, gan citiem Latvijas novadiem.
Dažiem darba ikdiena aizrit ārpus Latvijas, piemēram,
izveidojusies sadarbība ar loģistikas uzņēmumiem Vācijā. Darbinieki ir vecumā no 22 līdz 72 gadiem. SIA „Saslaukas transports” labprāt dod iespēju jauniem šoferiem
bez iepriekšējas pieredzes uzsākt darba gaitas. Tādējādi
kolektīvam piepulcējušies vairāki atbildīgi un strādāt griboši kolēģi. 2017. gadā uzņēmumam uzcelts jauns birojs,
kur ikdienā strādā dispečers. SIA „Saslaukas transports”
var lepoties, ka jau otro gadu no Valsts ieņēmumu die-

bu, pat vēlā nakts stundā. Protams, ir brīži, kad nolaižas
rokas, jo iet kā pa kalniem un lejām. Piemēram, ziemā
cauna mums nokoda ļoti daudz dekoratīvo putniņu…
Tā ir ar dzīvniekiem, visu laiku kaut kas notiek. Bet mēs
saņemamies un turpinām, jo nevaram atļauties sēdēt
dīkstāvē, ja, piemēram, nav noskaņojuma. Par dzīvnieciņu ir jārūpējas katru dienu, neskatoties ne uz ko,” dalās
saimniece.

Nominācijai „Ģimenēm un bērniem draudzīgākais
pagalms” izvirzīts Mundigciema daudzdzīvokļu mājas „Saulītes” pagalms. Mājas pagalmā komisiju sagaida
mājas vecākā Eva Alsberga. „Man liels prieks, ka te dzīvo
ļoti atsaucīgi vecāki un vecvecāki, nav neviena, kurš atteiktu palīdzību, līdz ar to idejas īstenot ir vieglāk,” smaidot teic mājas vecākā. Viņa komisijai rāda foto, kurā iemūžināts, kā pagalms izskatījās pirms vairākiem gadiem,
attēlā redzams tukšs lauks. Taču tad vairākas jaunās māmiņas nolēma startēt projektā, kur guva atbalstu lielas
smilšu kastas izveidei, pēc kāda laika piedaloties nākamajā projektā, ieguvām līdzekļus šūpoļu ierīkošanai. Lai
turpinātu pagalma labiekārtošanas darbus tika aicināti
vecāki gan no „Saulīšu”, gan blakus esošās „Sauleskalnu”
mājas. Atsaucība bijusi ļoti liela, un rezultātā tapa koka
atpūtas mājiņa ar slidkalniņu, pašlaik izveidota arī sajūtu
taka, soliņi un no baļķiem izgrebtas automašīnas. „Cenšamies uzturēt kārtību. Ja vajag, rājamies, bet prom ne-

nesta saņemta pateicība par godprātīgi maksātiem nodokļiem. Gandarījums esot arī par labdarībai sniegto atbalstu un iesaistīšanos pagasta dzīvē, piemēram, palīdzot
iegādāties jaunus tērpus tautas deju kolektīvam „Krišjānis”, kā arī atbalstot jaunos sportistus.
Ārlavas pagasta „Lapsepšķi” pieteikti „Sakoptākās
privātmājas” godam. Mājās saimnieko Astrīda un Vitālijs Kokaļi. Astrīdas ģimene šeit dzīvo jau vairākās paaudzēs, un tagad kundze ar ģimeni turpina gādāt par dzimtajām mājām. „Lapsepšķu” senā vēsture kopā ar ilgi un
rūpīgi kopto teritoriju rada patiesi harmonisku un majestātisku vidi. Saimnieki zina stāstīt, ka „Lapsepšķu”
māju vārds dokumentos minēts jau 1913. gada 7. novembrī, kad barons tās pārdevis vai iznomājis, bet noprotams, ka vēsture ir vēl krietni senāka. Par to nepārprotami liecina iespaidīgie ozoli, kā vecums lēšams ap 500 vai
600 gadu. Kokaļi „Lapsepšķos” sākuši saimniekot, vēl
dzīvojot Rīgā, un atminas, ka toreiz apkārtne bijusi pavisam aizaugusi un nolaista. Dīķa vietā, kur tagad lepni
greznojas ūdensrozes, bijis purvs. Ieguldīts ļoti daudz
darba, ierīkotas skaistas dobes, apstādījumi un ābeļdārzs,
ko tagad atliek vien godam uzturēt. Saglabāts ēku kompleksa vēsturiskais izvietojums. Šķūnī saglabājušies arī
vecie ozolkoka balsti. Protams, tagad ēkas pilda citas
funkcijas nekā barona laikā. Teritorija atrodas meža ielokā, mājās mēdz paviesoties arī pa kādam meža iemītnie-
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vienu nedzenam,” teic E. Alsberga. Nākotnē plānots ierīkot ligzdiņšūpoles un uzstādīt mazajiem bērniem vārtus,
kur spert bumbu.

APP „Agroresursu un ekonomikas institūts” Stendes pētniecības centrs izvirzīts nominācijā „Rosīgākais
uzņēmums”. Centra vadītāja Inga Jansone klātesošos
iepazīstināja ar uzņēmuma darbību, komisija aplūkoja
centra telpas, tajā skaitā laboratorijas, bibliotēku un arī
tehniku. I. Jansone paskaidrojas, ka lai izveidotu jaunu
šķirni, paiet aptuveni 10–13 gadu. „Mums ir ļoti liels selekcijas materiāls, kas mērāms tūkstošos. Visas šķirnes,
kas šeit tiek izveidotas, sēklkopības nodaļā tiek pavairotas
un izveidotas augstākās kategorijas sēklas, kas tiek piedāvātas lauksaimniekiem. Mums ir augsta kvalitāte, un ar to
arī lepojamies,” informē I. Jansone. Tā kā centrā darbiniekiem diemžēl nav iespējams nodrošināt lielu algu, būtisks
akcents tiek vērsts uz kopības izjūtu, jo cilvēcīgais faktors
ir ļoti būtisks, tādēļ centrā darbinieku mainība nav liela.
Valsts zinātnei piešķir ļoti maz līdzekļu, tādēļ par nākotni ir grūti spriest. „Vislielākais paldies jāteic darbiniekiem, kuri šeit strādā ar visu sirdi un dvēseli!” pauž I.
Jansone. Neskatoties ne uz ko, centram plānots piesaistīt
līdzekļus, lai uzbūvētu jaunu siltumnīcu, nosiltinātu galveno ēku un iegādātos jaunu tehniku. I. Jansone cer, ka
jaunā paaudze aizvien vairāk pievērsīsies šai nozarei.
Teksts: Dana Vecmane; Foto: Anna Ķīviča

kam, piemēram, zaķis kā paslēptuvi no lapsām iecienījis
rododendrus, bet ziemās pie saimniekiem cienāties nāk
stirniņas.
„Gada jaunums” Ārlavas pagastā – zivju pārstrādes
ražotne „Jaunlatvieši”. Nereti tiekot jautāts, kāpēc gan
zivju pārstrādes rūpnīca neatrodas pie jūras. Tā kā ražotni izveidojusi biedrība, k biedri nāk no dažādām Latvijas
vietām, Ārlavas pagasts bijis vieta, kas no loģistikas viedokļa vienlīdz labi apmierinājusi visus. Lielākā daļa finansējuma rūpnīcas izveidei iegūta no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Pagaidām rūpnīca nodarbina 10
cilvēkus, taču, kā skaidro tās vadītājs Jānis Priedītis,
darbs vēl nenorit ar pilnu jaudu. Gaidāms, ka rudenī ražotnē varētu strādāt jau 15 līdz 20 darbinieku. „Jaunlatviešos” saražotais gala produkts ir zivju milti un zivju
eļļa, kas tālāk izmantojami lopbarībai vai kā piedeva
dzīvnieku pārtikai. Kā izejvielas tiek izmantotas gan svaigas zivis, gan arī kūpinātu zivju atgriezumi, kas rūpnīcā
tiek tvaicēti un vārīti, lai no tiem varētu izspiest eļļu.
Svaigās reņģes, kas nepieciešamas ražošanai, piegādā
biedrības biedri. Ražošanas ēkā atrodas arī laboratorija,
kur tiek veiktas notekūdeņu kvalitātes pārbaudes. Piemēram, darbinieki var apliecināt, ka smago metālu klātbūtne ūdeņos, kas pēc ražošanas procesa caur attīrīšanas iekārtām atgriežas vidē, ir normas robežās.

Turpinājums 7. lpp.
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Turpinām atskatīties uz konkursa „Talsu bruncī ieaustie” nominantiem
Turpinājums no 6. lpp.

Lubes pagasts
Kā „Radošākā novadniece” konkursā pieteikta Melānija Jansone-Leja. Kundze ir Lubes senioru kluba „Labākie gadi” vadītāja, kā arī izslavēta rokdarbniece. Īpaši
apbrīnas vērti ir Melānijas darinātie tautastērpi. Vēl dzīvojot un strādājot Talsos, sanācis šūt tautastērpus deju
kolektīviem. Kundze gan uzsver, ka šūšanu nav mācījusies nevienā skolā, taču tā vienmēr interesējusi, arī vecāmamma esot bijusi liela audēja un šuvēja. 1977. gadā
Melānija pārcēlusies uz Lubi, kur turpinājusi rokdarbnie-

ces gaitas. Pateicoties kundzes radošumam un meistarībai, tapis tik daudz tautastērpu, ka skaitu vairs nevar atcerēties. Tostarp viņas šūtajos tērpos uz skatuves kāpuši
kolektīvu „Draudzība”, „Krišjānis” un „Krepliņi” dejotāji.
Reiz mēneša laikā vajadzējis uzšūt 10 tautastērpus, ko
kundze godam paveikusi. Tagad, skatoties tautas deju
priekšnesumus, gribot negribot viņa pieķer sevi vērtējam
tērpus – kas par īsu, kas par garu, kā vēl pietrūkst. Taču
pašas darinātos tautastērpus viņa vienmēr atšķirs un atpazīs. Arī pašai dejošana nav sveša – Melānija kā dejotāja
piedalījusies trīs Dziesmu un deju svētkos! Viņas pēdējais darinājums ir Talsu tautastērpa villaine, veste un blūze, taču vismīļākais aizvien esot Lubes tautastērps ar rūtainajiem brunčiem.
Lubes pagasta „Skaistāko dārzu” šogad atrodam pie
„Jaunmājas”. Mājai ir sena vēsture – tā uzcelta pirms
130 gadiem, par sirmo vēsturi liecina arī pagalmā esošā
liepa, kam piešķirts dižkoka statuss. Liela ainaviskā vērtība ir arī iespaidīgajām lapeglēm, kas slejas priekšpagalmā. Saimnieki Jānis Gruntiņš un Kristīne Sīpola par īpašumu sākuši rūpēties pavisam nesen, un tikai šopavasar
apmetušies „Jaunmājā” uz dzīvi. Īsajā laikā veikti pirmie
teritorijas labiekārtošanas darbi, vecajam īpašumam atkal piešķirot glītu un sakoptu seju. Lielākā daļa pagalmā
izveidoto vides objektu, piemēram, dekoratīvie puķu

podi, aka ar jumtiņu, ir Jāņa roku darbs. Viņam esot
galdnieka izglītība, taču ikdienā darbs ar koku esot sirdslieta, nevis pamatdarbs. Saimnieki paguvuši vecajam namam izveidot nelielu piebūvi, un nākamā darāmo darbu
sarakstā esot pamatu siltināšana. Jānis un Kristīne teic,
ka, īpašumu soli pa solim sakopjot un atjaunojot, vēlas
saglabāt pēc iespējas vairāk oriģinālo elementu, nepazaudēt „Jaunmājas” vēsturi un īpašo noskaņu.
Teksts un foto: Anna Ķīviča

Īves pagasts
Pasts” domā par to, lai papildu tiešajiem pasta pakalpojumiem būtu pieejamas ikdienā nepieciešamas preces, jo
ne visi lauku teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji var nokļūt
pilsētā. Kad Tiņģerē likvidēja skolu, pilī nokļuva ne tikai
pasts, bet arī amatierkolektīvi un bibliotēka.

„Draudzīgākā tirgotava vai kafejnīca” – Tiņģeres
pasta nodaļa, kur smaidīga komisiju sagaida pasta
nodaļas priekšniece Dzintra Derkevica. A/s „Latvijas
Pasts” Kurzemes reģiona Tiņģeres pasta nodaļa kopš
2009. gada atrodas Tiņģeres pilī un ir nozīmīgs pakalpojumu sniedzējs Īves pagasta iedzīvotājiem. Pasta nodaļā
var ne tikai saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus,
bet arī iegādāties žurnālus, kartītes, kā arī dažādas saimniecības un rūpniecības preces. Valsts a/s „Latvijas

„Gada jaunums” Īves pagastā ir ozolu birzs jeb
mantojums nākamajām paaudzēm. Pagājušā gada pavasarī ikvienam tika dota iespēja piedalīties projektu
konkursā „LMT Latvijai”. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrisko dzīvi Latvijas novados, īpaši sekmējot vides
uzlabošanas projektus, kā arī projektus ar plašu sabiedrības iesaisti un aktīva dzīvesveida popularizēšanu.
Īves pagasta idejas autora Aigara Mauriša projekta
mērķis bija par godu Latvijas simtgadei izveidot ozolu
birzi Tiņģeres pils parkā, kas tiktu saglabāta kā mantojums nākamajām paaudzēm. Diemžēl pieteikums neiekļuva četru laimīgo uzvarētāju vidū, kam piešķīra nepieciešamo finansējumu, tāpēc tika nolemts parku
paplašināt pašu spēkiem. Iecerei atsaucās gan pagasta
iedzīvotāji, gan Ķurbes evaņģēliski luteriskā draudze, kas
ziedoja līdzekļus stādu iegādei un transportam. Ozolu
stādīšanā piedalījās iedzīvotāji no visa Īves pagasta – to
atbalstīt tika aicināti ļaudis no tuvākas un tālākas apkaimes, neaizmirstot pagasta vecāko vīru, kuram apritējuši
90 gadi, arī ģimeni, kurā ienācis jaunākais pagasta iedzīvotājs, lielāko daudzbērnu ģimeni un kuplāko pagasta

dzimtu, kā arī ģimeni, kura uz Īves pagastu pārcēlusies
vien divas dienas pirms ozolu stādīšanas. Lai sagatavotu
ozoliem pienācīgu vietu, apstrādātu zemi, nolasītu koku
un krūmu saknes un iesētu zālienu, tika piesaistīti vietējie zemnieki un iedzīvotāji. Kopumā stādīšanā piedalījās
60 cilvēki. Ozolu birzs ir pierādījums, ka ideja ir īstenojama arī pašu spēkiem, tikai ļoti tas jāvēlas un jāuzrunā
līdzcilvēki.
Teksts: Dana Vecmane;
Foto: Anna Ķīviča

Vieglatlētikas treniņu procesam un sacensību nodrošināšanai
Talsos iegādāts jauns aprīkojums
Biedrība „M. Štrobindera šķēpmetēju klubs” īsteno projektu „Vieglatlētikas
aprīkojuma iegāde treniņu procesa un
sacensību nodrošināšanai Talsos”.
Projekta mērķis ir veicināt kvalitatīvas
dzīves vides attīstību, popularizēt veselīga
dzīvesveida nepieciešamību jauniešu
vidū, piesaistot vieglatlētikas nodarbībām
aizvien vairāk bērnu un jauniešu, sekmēt
Talsu novada vārda izskanēšanu pasaules
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mērogā sporta jomā.
Biedrība iegādājusies barjeras, sektoru
konusus, sektoru lentes, augstlēkšanas paklājus ar pārklāju, statīvu, latiņu un mēru,
starta paliktņus un rezultātu tablo.
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauk-

saimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
ietvaros.

Projekta
kopējās
izmaksas
ir
23 624,91 EUR, t.sk. publiskais finansējums 17 999,99 EUR un privātais finansējums 5624,92 EUR. Projekta Nr.
18-08-AL35-A019.2201-000019.
Mārcis Štrobinders,
biedrības valdes loceklis
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Domes sēdēs lemtais
28. jūnija Talsu novada domes sēdē
deputāti lēma par 25 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Atbrīvot Edgaru Zelderi no Talsu novada domes priekšsēdētāja amata.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.20 „Par pašvaldības līdzfinansējumu
privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam Talsu novadā”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.21 „Pabalsti bārenim vai bez vecāku
gādības palikušam bērnam”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.22 „Par vienreizēju pabalstu krīzes situācijā”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.23 „Pabalsti bērnu izglītības procesa
nodrošināšanai”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.24 „Par licencēto makšķerēšanu Laidzes ezerā”.
• Veikt grozījumus 2017. gada 27. jūlija
Talsu novada domes lēmumā Nr.314 „Par
līdzfinansējuma SIA „Talsu ūdens” projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Stendē, II kārta”.
• Veikt grozījumus Talsu novada bāriņtiesas nolikumā.
• Veikt grozījumus 28.12.2013. lēmuma Nr. 850 „Par Talsu novada pašvaldības
sociālo iestāžu amatu klasifikācijas kopsavilkuma apstiprināšanu” pielikumā.
• Atbrīvot Agritu Kamļevu no Talsu
novada Dzīvokļu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2018. gada 28. jūniju.
Finanšu jautājumi:
• Apstiprināt pieciem Talsu novada
kultūras un tūrisma projektiem piešķirto
finansējumu par kopējo summu 4737
EUR. Uzdot Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centram līdz 2018. gada
septembrim izsludināt atkārtotu projektu
finansēšanas konkursa kārtu par kopējo
finansējuma apjomu 3439 EUR.
• Noteikt dalības maksu vienam dalībniekam 40 EUR floristu plenērā „Dārzs.
Vides objektu veidošana pilsētvidē” 2018.
gada 28.–29. jūnijā Talsu tautas nams Radošajā sētā.
• Apstiprināt SIA „Talsu namsaimnieks” iesniegto projektu „Dzīvojamās
mājas 1905. gada ielā 1, Talsos pagalma
labiekārtošana”. Piešķirt SIA „Talsu namsaimnieks” līdzfinansējumu 4000 EUR
īstenošanai.
• Piešķirt finansējumu Ģibuļu pagasta
pārvaldei 4633,26 EUR ēnu nojumes celtniecībai pirmsskolas izglītības iestādē
„Ķipars” Pastendē.
Nekustamais īpašums:
• Iznomāt SIA „Talsciems” Talsu novada pašvaldībai piederošā īpašuma „Eglaine” daļu 3 ha apmērā lauksaimniecības
vajadzībām uz diviem gadiem. Noteikt
nomas maksu 100 EUR (neieskaitot
PVN) par 1 ha gadā.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
dzīvokli Nr.9 „Poprags” Ārlavas pagastā.
Noteikt nekustamā īpašuma cenu 690,75
EUR, samaksu veicot viena gada laikā no
pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
dzīvokli Nr.10 „Poprags” Ārlavas pagastā.
Noteikt nekustamā īpašuma cenu 510,75
EUR, samaksu veicot viena gada laikā no
pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.17 „Saulkrasti” Tiņģerē.
Noteikt nekustamā īpašuma cenu 1890,75
EUR, samaksu veicot viena gada laikā no
pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo zemes gabalu Aveņu ielā 7, Talsos. Noteikt nekustamā īpašuma zemes gabala cenu 4040 EUR, samaksu veicot viena mēneša laikā no
pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Citi jautājumi:
• Apstiprināt Talsu novada pašvaldības
2017. gada publisko pārskatu.
• Uzsākt tematiskā plānojuma „Talsu
pakalnu loka dzīvināšanas plāns 2019.–
2025. gadam” izstrādi.
• Apstiprināt Virbu pamatskolas attīstības plānu 2017./2018.–2019./2020. mācību gadam.
• Veikt Talsu 2. vidusskolas iekšējo reorganizāciju, slēdzot tās struktūrvienību
(filiāli) „Laidzes pamatskola” ar 2019.
gada 31. augustu.
28. jūnija Talsu novada domes ārkārtas sēdē deputāti lēma par trīs darba
kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Par Talsu novada domes priekšsēdētāju ievēlēt deputātu Daini Karolu.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.25 „Grozījumi Talsu novada domes
2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 „Talsu novada pašvaldības nolikums””.
• Atbrīvot Ilzi Indriksoni no Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka
amata attīstības, kultūras un sporta jautājumos. Atbrīvot Normundu Tropiņu no
Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka amata tautsaimniecības, sociālajos
un veselības jautājumos. Ievēlēt deputātu
Ģirtu Kalnbirzi par Talsu novada domes
priekšsēdētāja 1. vietnieku; ievēlēt deputātu Normundu Tropiņu par Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieku.
12. jūlija Talsu novada domes sēdē
deputāti lēma par 22 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.26 „Kārtība, kādā tiek segti braukšanas
izdevumi izglītojamajiem Talsu novadā”.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes 15.06.2017. lēmumā Nr.241 „Par Talsu novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu”.
• Organizēt ielu tirdzniecību Dižmāras
gadatirgus programmas ietvaros 2018.
gada 11. augustā laikā no 9.00 līdz 16.00.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.27 „Talsu novada pašvaldības palīdzība audžuģimenei”.
Finanšu jautājumi:
• Apstiprināt dalības maksu vienam
dalībniekam 15 eiro Talsu pamatskolas
dienas tematiskajā nometnē „Nāc pulkā”,
kas norisināsies 20.08.2018.–22.08.2018.
• Apstiprināt dalības maksu vienam
dalībniekam 15 eiro Talsu pamatskolas
dienas tematiskajā nometnē „Spēlē, dziedi, dejo, veido”, kas norisināsies
20.08.2018.–22.08.2018.
• Noteikt vienas gultas vietas nomas
maksu Upesgrīvas internātpamatskolas

internātā) 5,31 eiro diennaktī, neieskaitot
PVN.
• Grozīt
Talsu
novada
domes
16.10.2014. lēmuma Nr. 464 „Par Talsu
novada Bērnu un jauniešu centra dalības
maksu” 1. punktu un izteikt to šādā redakcijā: „1. Par piedalīšanos Talsu novada
Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības pulciņos, kuros izmanto Talsu novada
Bērnu un jauniešu centra materiāli tehnisko nodrošinājumu, no 2014. gada 1.
septembra līdz 2018. gada 1. septembrim
noteikt dalības maksu 0,50 eiro par katru
pulciņu mēnesī”.
• Piešķirt
papildu
finansējumu
27 170 EUR Talsu novada Sociālajam dienestam ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai.
• Atbrīvot Talsu invalīdu biedrību no
Spāres tautas nama sporta laukuma un
zāles nomas maksas invalīdu vasaras
sporta spēļu laikā 08.08.2018.
• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē
509 010 EUR SIA „Talsu ūdens” pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi nodrošināt
pašvaldības līdzfinansējumu projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta”. Sniegt galvojumu
SIA „Talsu ūdens” aizņēmumam
218 148 EUR.
• Apstiprināt dalības maksu vienam
dalībniekam 5 EUR Laidzes brīvā laika
pavadīšanas centra organizētajā pasākumā „Radošās dienas Laidzē” 25.07.2018.–
27.07.2018.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Pilnvarot Talsu novada Sociālā dienesta vadītāju Daci Zeļģi pārstāvēt Talsu
novada pašvaldību projekta „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”
realizēšanas laikā.
• Apstiprināt SIA „ADAX2” iesniegto
projektu „Dzīvojamās mājas Laukmuižas
ielā 10, Talsos pagalma labiekārtošana”.
Piešķirt līdzfinansējumu 4000 EUR projekta īstenošanai no pašvaldības
2018. gada budžeta līdzekļiem daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmu labiekārtošanai. Apstiprināt Dzīvokļu īpašnieku
biedrības „Dižstendes Vītoli” iesniegto
projekta pieteikumu „Dzīvojamās mājas
„Vītoli”, Dižstende, Lībagu pag. pagalma
labiekārtošana”. Piešķirt līdzfinansējumu
3946,80 EUR projekta īstenošanai no paš-

valdības 2018. gada budžeta līdzekļiem
daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmu
labiekārtošanai.
• Atbalstīt projekta „Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17a, Talsos”
kopējās
projekta
izmaksas
3 012 632,64 EUR ieskaitot PVN. Nodrošināt
projekta
priekšfinansējumu
2 534 962,78 EUR, ieskaitot PVN, tai
skaitā
pašvaldības
līdzfinansējumu
1 527 404,09 EUR, ņemot aizņēmumu
Valsts kasē.
Nekustamais īpašums:
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Kalnimantu dīķis”, Valdgales pagastā. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. Noteikt nekustamā īpašuma
cenu – 28 700 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Augļudārzs 23” Laidzes pagastā. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. Noteikt nekustamā īpašuma cenu
– 952,64 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Augļudārzs 24” Laidzes pagastā. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. Noteikt nekustamā īpašuma cenu
– 872,64 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.5, Lielajā ielā 23, Valdemārpilī. Noteikt atsavināšanas veidu –
pārdošana izsolē.
• Noteikt nekustamās mantas brīvo
cenu – 1200 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli Nr. 6 „Saulkrasti” Tiņģerē.
Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana
izsolē. Noteikt nekustamās mantas brīvo
cenu – 2100 EUR.
• Apstiprināt 22.01.2015. pašvaldības
nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.8, Darba
ielā 5, Talsos izsoles rezultātus, slēdzot
pirkuma-pārdevuma līgumu ar izsoles
uzvarētāju par cenu – 13 900 EUR.
Marta Rake-Lasmane

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

Deputātu pieņemšanas augustā
Talsi
Sabile

7. augustā
N. Tropiņš*
E. Demiters

14. augustā
Ģ. Kalnbirze*
I. Gluzda

Ģibuļi

Īve
Ķūļciems

A. Spēks
D. Karols
A. Kalniņš
I. Indriksone
G. Sebris
N. Tropiņš

Lauciene
Lībagi
Strazde
Virbi

E. Zelderis
L. Pīlēģis
I. Norenberga

21. augustā
D. Karols*

28. augustā
N. Tropiņš*

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

D. Feldmane

N. Tropiņš

Pieņemšanas notiek pilsētu un pagastu pārvaldēs 17.00–18.00
Talsos domes priekšsēdētāja un vietnieku pieņemšanas 17.00–19.00
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Talsu Novada Ziņas

Makšķerēšana (plkst. 7.00)
Komandu spēles
Volejbols 3x3; futbols 5+1
Dažādas sporta aktivitātes maziem un lieliem:
pentangs, golfs, ģimeņu stafete, skriešana,
šaušana, šautriņu mešana
Gumijas atrakcijas bez maksas
Dalība: bērniem ieeja bez maksas, pieaugušajiem 2 EUR

22.00 Diskoballe Dižstendes estrādē,
ieeja: 2 EUR; sporta svētku dalībniekiem: bez maksas

Stendes pilsētas un sporta svētki
3. augustā
18.00 Stendes pilsētas labāko skolēnu godināšana (ieeja ar
ielūgumiem) Stendes tautas namā
20.00 A. Alunāns „Mūsu pokāls” - joks vienā cēlienā, Zlēku
amatierteātris, ieeja: bez maksas – Stendes brīvdabas
estrādē
22.00 Dokumentāls brīvdabas kino vakars. Deju kolektīvs
„Teika”, vīru vokālais ansamblis „Stende” dokumentālos kinokadrs – Stendes brīvdabas estrādē

4. augustā
9.00 Komandu reģistrācija sporta spēlēm – sporta laukumā
9.45 Sporta spēļu atklāšana
11.00 Veselības diena Stendē
18.00 Diskoballīte bērniem ar DJ Uvi, klaunu Pendeli un viņa
labāko draudzeni, ieeja: bez maksas – Stendes brīvdabas estrādē
20.00 Apbalvošana
21.00 Diskoballīte pieaugušajiem ar DJ Uvi, ieeja: 2 eiro;
sportaspēļu dalībniekiem ieeja brīva
Pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts un materiāli izmantoti publicitātei
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Sporta norises augustā
Kad? Cikos?
3.08.

15.00

5.08.

12.00

5.08.

13.30

5.08.

15.00

5.08.

16.30

8.08.
8.08.
10.08.
11.08.

9.00
18.00
10.00
16.00

11.08. 16.00
11.08. 17.30
11.08. 19.00
12.08. 11.00
15.08. 19.00
17.08. 19.30
18.08. 18.30
19.08. 18.30
22.08. 9.00
22.08. 18.00
23.08. 19.30
24.08.–
11.00
26.08.
25.08. 12.00
25.08. 19.00
26.08. 17.30
26.08. 19.00
28.08. 14.00
31.08. 11.00
31.08. 12.00
4.08.

10.00

12.08. 11.00
19.08. 11.00
25.08. 10.00
9.08. 18.00
10.08. 15.00
17.08. 15.00
23.08. 18.00
24.08. 15.00
27.08. 15.00
11.08. 11.00
11.08. 11.30
11.08. 16.00
4.08. 10.00
10.08. 19.00
11.08. 16.00
24.08. 19.00
18.08. 10.00
25.08. 10.00
4.08. 10.00
25.08. 10.00
4.08.

6.00

26.08. 11.00

Pasākuma nosaukums
TALSOS
Futbols LČ Talsu NSS U15
Talsu nov. čempionāts futbolā 7:7, Valdemārpils
– Laidze II
Talsu nov. čempionāts futbolā 7:7, FK Laidze/
TNSS – FK Mērsrags
Talsu nov. čempionāts futbolā 7:7, Artiuss – Sabile
Talsu nov. čempionāts futbolā 7:7, Vandzene –
Autopilots
Talsu novada pensionāru un invalīdu zolītes spēle
Talsu novada čempionāts basketbolā 3:3
Talsu novada atklātās meistarsacīkstes airēšanā
LFF 2. līga futbolā Talsi/FK Laidze – FC Nikers
Talsu nov. čempionāts futbolā 7:7, Valdemārpils
– Autopilots
Talsu nov. čempionāts futbolā 7:7, FK Mērsrags
– Artiuss
Talsu nov. čempionāts futbolā 7:7, Laidze II –
Vandzene
SEB MTB maratona 6. posms (riteņbraukšana)
Talsu nov. čempionāts futbolā 7:7, FK Laidze/
TNSS – Sabile
Talsu nov. čempionāts futbolā 7:7, Vandzene – FK
Mērsrags
Talsu nov. čempionāts futbolā 7:7, Sabile – Valdemārpils
Talsu novada čempionāts futbolā 7:7,
Autopilots – FK Laidze II
Talsu novada pensionāru un invalīdu zolītes spēle
Talsu novada čempionāts basketbolā 3:3
Talsu nov. čempionāts futbolā 7:7, Artiuss – Vandzene
Starptautisks turnīrs basketbolā „Talsu kauss
2018”, U12, U16
Futbols LČ Talsu NSS U14
Talsu nov. čempionāts futbolā 7:7, Valdemārpils
– Artiuss
Talsu nov. čempionāts futbolā 7:7, Autopilots –
FK Laidze/TNSS
Talsu nov. čempionāts futbolā 7:7, Sabile – FK
Mērsrags
Futbols LČ Talsu NSS U14
LJBL U19 pārspēles par iekļūšanu 1. divīzijā (basketbols)
Futbols LČ Talsu NSS U14
LAUCIENES PAGASTĀ
Pludmales volejbola turnīra „Latvijas pludmale”
noslēguma posms un Talsu novada čempionāts
Pludmales volejbola sacensību „Pļavu kauss
2018” 5. posms
Pludmales volejbola sacensību „Pļavu kauss
2018” noslēguma posms
Laucienes pagasta diena. Futbols, volejbols
SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ
Sabiles kausa pludmales volejbolā 5. posms
Sabiles kausa mini futbolā 2009. g. dz. 5. posms
Sabiles kausa minifutbolā 5. posms
Sabiles kausa pludmales volejbolā 6. posms, noslēgums
Sabiles kausa mini futbolā 2009. g. dz. 6. posms,
noslēgums
Sabiles kausa mini futbolā 6. posms, noslēgums
ĢIBUĻU PAGASTĀ
Ģibuļu pagasta sporta svētki
Ģibuļu kausa izcīņas 2018 pludmales volejbolā 5.
posms, noslēgums
Latvijas spēkavīru amatieru posms 2018
STENDĒ
Stendes pilsētas sporta svētki
Stendes kausa pludmales volejbolā 5. posms
Stendes strītbola turnīra 3. noslēguma posms
Stendes kausa izcīņas pludmales volejbolā 6. noslēguma posms
VIRBU PAGASTĀ
Virbu pagasta sporta spēles
VALDEMĀRPILĪ
Valdemārpils kausa izcīņas volejbolā 4. posms;
Valdemārpils kausa izcīņas strītbolā 3. posms
LAIDZES PAGASTĀ
Pludmales volejbola 3. posms
Pludmales volejbola 4. posms
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
Pagasta un sporta svētki – Ezera svētki
VALDGALES PAGASTĀ
Valdgales pagasta sporta spēles

Norises vieta

DER ZINĀT

DZĪVESZIŅAS

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

2. vsk. futbola laukums

2. vsk. sintētiskais
futbola laukums

Talsu sporta nams
Pie sporta nama
Vilkmuižas ezers
2. vsk. futbola laukums
2. vsk. sintētiskais
futbola laukums
Talsi

2. vsk. sintētiskais
futbola laukums

Talsu sporta nams
Pie sporta nama
2. vsk. sintētiskais
futbola laukums
Sporta nams, Talsu
Valsts ģimnāzija
2. vsk. futbola laukums

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 26 jaundzimušie: 11 zēni un 15 meitenes , kuriem doti vārdi:
Amēlija, Adelīna, Vanesa, Ričards, Enija, Mikaela, Gustavs, Emīlija Mia, Luīze,
Marks, Dominiks Leo, Valters, Terēza, Rūdis, Greisija, Rēzija, Paula Elizabete,
Armands, Roberts, Elza, Miks (2), Džuliana, Dārta, Emīlija, Marats
Laulību noslēguši 34 pāri.
Miruši (atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai):
Talsi
Imants Apškrūms,
Alfrids Ernests Šneiders,
Antonija Tāse, Daiga
Austrupa, Ainars Čīčis,
Ilga Jansone, Valdis
Kniploks, Ēriks Miervaldis Kniploks, Ēriks
Linejs, Brigita Skaidrīte
Ozoliņa, Aira Puķīte,
Ruta Sproģe, Akācija
Ārija Antonij Spalviņa,
Valda Vētra
Sabile
Guntis Arvids Silgals
Valdemārpils
Tamāra Matisone,
Guntis Ugriks,

Arnis Zīberts
Abavas pagasts
Aldis Alksnis
Ārlavas pagasts
Ziedonis Simansons
Ģibuļu pagasts
Velga Strēle,
Anna Andžāne
Laidzes pagasts
Valdis Kukītis,
Apolinarija Lokteva,
Ivans Podčekajevs,
Vilnis Skujenieks
Laucienes pagasts
Alfons Alfreds Erdmanis, Orisja Gīle,
Augēnijs Ločmelis,
Skaidrīte Ozoliņa,

Daila Astrīda Stradiņa
Lībagu pagasts
Maruta Žigadlo,
Gunars Bērtulis Rezevskis,
Sārtīte Reinfelde,
Juris Ormans,
Valdgales pagasts
Edgars Pavils Ticsons
Vandzenes pagasts
Judīte Baltvilka,
Normunds Zariņš
Mērsrga novads
Laima Bērziņa
Sigulda
Sofija Lisova
Jelgava
Iveta Vilciņa

2. vsk. sintētiskais
futbola laukums
2. vsk. futbola laukums
Talsu sporta nams
2. vsk. futbola laukums

Augustā kinoteātris „Auseklis” ir slēgts!

Pļavu sporta un
atpūtas bāze
Laucienes stadions
„Graviņa”
Sporta laukums
„Graviņa”
Sporta laukums

Pastendes āra sporta
laukums

Pilsētas sporta
laukums
Sporta centrs
Pilsētas sporta
laukums

Izstāžu norises jūlijā
Talsu novada muzejā
✳✳Bernāra Sordē (Francija) gleznu, instalāciju un akvareļu izstāde „Transcendence II”
✳✳No 3.08. Jāņa Bankoviča tekstiliju izstāde „Saaudumi”
✳✳„Jaunieguvumu izstāde”. Talsu novada
muzeja krājums
✳✳„Mosties ar dziesmu!”. Vispārējo latviešu Dziesmu svētku vēsturei veltīta ceļojošā izstāde. 19. gs. vidus – 1940. gads
Talsu Galvenajā bibliotēkā
✳✳Dzidrai Ritenbergai 90
✳✳1.–13.08. Annai Žīgurei 70
✳✳1.–20.08. Matīsam Kaudzītem 170
Laidzes bibliotēkā
✳✳Bibliotēkas pasākumi fotogrāfijās „Te
mēs – bibliotēkas ritmi”
✳✳Laidze literatūras avotos

✳✳Akcija „Vecākā grāmata Laidzes pagastā”
✳✳Skaņumākslas ciltstēvs – Jāzeps Vītols
✳✳15. augusts – Svētā Māra
✳✳Ziedu vainagi bērnu darbos
Pastendes bibliotēkā
✳✳Alises Pāvilsones gleznas
melnais”

„Koši

Valdemārpils bibliotēkā
✳✳1.–15.08. Ivaram Kalniņam 70
✳✳16.–31.08. Annai Žīgurei 70
✳✳Spēles un to daudzveidība
Valdemārpils tūrisma informācijas
centrā
✳✳Keramiķes Katrīnas Vīnertes darbu
izstāde
✳✳Stokholma ceļotāju acīm
Sagatavoja: Sanita Arciševska

Pamatskolas stadions
Valdemārpils
pludmale
Laidzes BLPC
volejbola laukums
BLPC estrāde
Pūņu p-sk. sporta
laukums

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola uzņem audzēkņus:
• pamatizglītībā (7.–9. klase);
• vidusskolā (klātiene, neklātiene, eksternāts).
Skola atvērta katru darba dienu no 9.30 līdz 15.00; tālrunis saziņai
63232206.

Sagatavoja: Andris Krišjānis
2018. gada augusts
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Talsu Novada Ziņas

Kultūras norises augustā
Kad? Cikos?

Kas?

Kur?

TALSOS
4.08.

17.00

4.08.

18.00

Jāņa Bankoviča tekstiliju izstādes „Saaudumi”
atklāšana
Bernāra Sordē (Francija) gleznu, instalāciju
un akvareļu izstādes „Transcendence II” atklāšana un intelektuālā meditācija „Dz.aA-3”

Talsu novada
muzejā
Talsu novada
muzejā

LĪBAGU PAGASTĀ
10.00
11.08.

22.00

Lībagu pagasta sporta svētki. Bērniem līdz
7 g. v. ieeja bez maksas, pieaugušajiem 2 EUR
Diskoballe ar Dj Edgaru. Ieeja 2 EUR, sporta
svētku dalībniekiem bez maksas

Pie Lībagu BLPC

LAUCIENES PAGASTĀ
25.08.

10.00
22.00

15.08.

17.00

26.08.

19.00

Laucienes pagasta diena 2018
Zaļumballe kopā ar grupu „Galaktika”. Ieeja:
4 EUR
LAIDZES PAGASTĀ
S. Reinbergas lekcija „Laidzes Puķu laukos”
– „Krāšņi, ilgi un bagātīgi ziedošas ziemciešu
dobes”. Izveidošana, kompozīcija, kopšana
Mazie opermūzikas svētki Laidzē
Ieeja: bez maksas

Laucienes estrādē

Pulcēšanās
Laidzes bibliotēkā
Ziedgravā

ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
4.08.

8.08.

10.00

11.08.

12.00

18.08.

13.00

25.08.

11.00

3.-4.08.
4.08.
25.08.

11.00
11.00
22.00

Ķūļciema pagasta un sporta svētki
Programmu skatīt afišā
ĢIBUĻU PAGASTĀ

Ķūļciema BLPC
estrādē

Novadu Invalīdu biedrību sporta diena
Lielo spēļu diena jauniešu kluba „Kontakts”
iniciatīvu projekta „Spēlē lieli, spēlē mazi!”
ietvaros
Novadu senioru klubiņu salidojums „… pats
starp brīnumiem Tu brīnums esi!”
Atrakcijas, radošās darbnīcas lieliem un
maziem, klauni, izrāde „Es esmu devējs”,
cienasts. Ieeja: bez maksas
STENDĒ

Spāres sporta
laukumā
Laukumā pie
Pastendes kultūras
nama
Spāres muižā
„Efatas” pļavā
(aiz DUS „Cirkle K”)

Stendes pilsētas un sporta svētki
VALDEMĀRPILĪ
„Esi aktīvs dabā” ar treneri Viesturu Saldavu,
Fitnesa ABC
Valdemārpils pludmales svētki. Komandu
sacensības volejbolā, strītbolā, netradicionālās
sporta aktivitātes
Balle ar grupu „No Boundaries”. Ieeja: 3 EUR
VALDGALES PAGASTĀ

11.08.

15.00

Pagalma svētki un brīvdabas kino

25.08.

11.00

Pagasta svētki „Kad āboli briest”

Pludmalē
Pludmalē

Cīruļos, Alejās
Laukumā pie tautas
nama

VANDZENES PAGASTĀ
18.08.

10.00

Sporta svētki Vandzenē

Laukumā pie
pagasta pārvaldes
Sagatavoja: Sanita Arciševska

Ķūļciema pagasta un sporta svētki –
Ezera svētki
4. augustā
Laivu bāzē "Mazsaliņas"
6.00 Reģistrēšanās makšķerēšanas sacensībām
6.30–9.00 Makšķerēšanas sacensības
BLPC teritorijā
9.30–10.00 Reģistrēšanās orientēšanās sacensībām
10.10 Starts orientēšanās sacensību dalībniekiem
10.15 Sporta aktivitātes
12.00–14.00 Fizisko aktivitāšu paraugdemonstrējumi –
ielu vingrotāji, krosfits
15.15 Atklāšanas parāde
15.30 Svētku atklāšana
16.00 Sveicieni no Kuldīgas novada – koncerts "Sadziedam un
skandinām"
17.00 Aktiera Andra Bērziņa koncertprogramma "Bērziņa balzāms"
18.00–19.00 Zivju zupas vārīšana ar jautrām izdarībām
21.00 Zaļumballe ar grupu "Imula" ko Kandavas
Ieeja uz koncertiem un balli: 3 EUR; bērniem ieeja brīva,
pensionāriem un skolēniem 1 EUR
10.00–16.00 būs pieejams veselīga uztura punkts
No 18.00 darbosies bufete
Pasākumi tiks fotografēti un filmēti
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