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2018. gada septembris

„Auseklis” piedzīvo renesansi
Sveiciens jaunajā mācību gadā skolotājiem,
skolēniem un vecākiem!
Ja dzīvi salīdzinām ar kāpnēm, tad pirmklasniekiem tas ir
pirmais solis, devītklasniekiem –pusceļš, bet 12. klases skolēniem – jau izveidoti dzīves pamati. Izglītība ir stūrakmens
visam turpmākajam mūžam, ar kādu atdevi kāpsim pa šīm
kāpnēm, ar tādiem rezultātiem arī dzīvosim turpmāko laiku!
Kāpnēm ir laba īpašība – pa tām var pārvietoties, galvenokārt, ar skatu uz priekšu. Tādu novēlu arī jauno mācību
gadu – ar virzību tālāk un augstāk!
Normunds Tropiņš,
Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Jaunā 2018./2019. mācību gada
aktualitātes Talsu novadā
3. septembrī skolas gaitas 1. klasē uzsāks 251 skolēns. Izglītojamo skaits (pēc 23. augustā apkopotajiem datiem), salīdzinot ar iepriekšējo gadu, norāda Talsu novada Izglītības
pārvalde, turpina samazināties, tomēr aktualitāšu šajā jomā
netrūkst.
2018./2019. mācību gadā nav paredzētas izmaiņas izglītības
iestāžu skaita ziņā, tomēr jau no 2019. gada 1. septembra vairs
nestrādās Talsu 2. vidusskolas filiāle „Laidzes pamatskola”. Savukārt šogad 1. septembrī durvis bērniņiem, kuriem nav nepieciešama speciālās programmas apguve, vērs arī Talsu
pirmsskolas izglītības iestāde (PII) „Kastanītis” – tiks atvērta
papildu grupa.
Pēc 23. augustā apkopotajiem datiem, Talsu novada izglītības iestādēs šogad 5–6 gadus veco izglītojamo skaits ir 529; 1.
klasē mācības uzsāks 251 skolēns, 9. klasē – 283 audzēkņi, bet
10. klasē – 149 un 12. klasē – 163 izglītojamie.
Arī šogad mācību iestādes neiztiek bez ikgadējās apsekošanas. Tajā izvērtē izglītības iestāžu gatavību jaunajam darba cēlienam, kā arī pārrunā aktualitātes. Būtiskas pārvērtības šobrīd
notiek Talsu Valsts ģimnāzijā, kur tiek atjaunots stadions.
Talsu novada dome šogad plāno paplašināt apmaksātas ēdināšanas pakalpojuma saņēmēju skaitu, nodrošinot brokastis,
pusdienas un launagu sešgadniekiem un pusdienas 7. klašu
audzēkņiem.
Pieņemts lēmums ieviest skolēnu kartes braukšanai sabiedriskajā transportā. Tās paredzēts sākt lietot oktobrī, bet septembrī, pēc a/s „Talsu autotransports” sniegtās informācijas,
izglītojamie turpinās izmantot sabiedrisko transportu pēc iepriekšējā mācību gadā noteiktās kārtības.
Talsu Galvenās bibliotēkas celtniecības dēļ Talsu novada
Bērnu un jauniešu centra pulciņu nodarbības notiks Talsu novada izglītības iestādēs. Precīza informācija par nodarbību norises vietu būs pieejama centra mājaslapā: www.talsubjc.lv.
Talsu novada izglītības iestādes īsteno vairākus Eiropas Sociālā fonda projektus: „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, „Kompetenču pieeja mācību saturā”,
„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”,
„Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”.
Jau septembrī Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novada
izglītības iestādes uzsāks dalību projektā „Latvijas skolas soma”.
Tā mērķis ir nodrošināt skolēniem iespēju iepazīt Latvijas kultūras vērtības. Finansējums paredzēts gan skolēnu ekskursijām,
gan pasākumu organizēšanai skolās, tāpat arī jaunu kultūras
piedāvājumu radīšanai un sadarbības sekmēšanai starp skolām
un kultūras institūcijām. Pašlaik projektam piešķirtā finansējuma pietiek, lai iniciatīvu īstenotu trīs gadu garumā.
Inita Fedko

Kino tradīcijas Talsos atgriežas ar mūsdienīgu
tehnisko aprīkojumu un repertuāru
Ja pirms pāris gadiem Talsus pāršalca nepatīkamas ziņas saistībā ar digitālo tehnoloģiju ieviešanu
un saskaršanos ar negatīvajām sekām – nespēju nodrošināt pilnvērtīgu kinoteātra „Auseklis” darbu
un jaunāko filmu demonstrēšanu, tagad gaidāma
kinoteātra renesanse. Iegūts ne tikai tehniskais aprīkojums, bet arī daļēji sakārtotas tā iekštelpas.
Pilnvērtīga kino sezona kinoteātrī „Auseklis” ir atsākusies 1. un 2. septembrī, kad skatītājiem jau bijusi iespēja novērtēt aizejošās vasaras lielo filmu retrospekciju
kinomaratonu. Mūsdienīgs un tendencēm atbilstošs
repertuārs skatītājiem būs pieejams arī turpmāk: trešdienu, ceturtdienu un piektdienu vakaros un sestdienās, un svētdienās arī dienā. Iedzīvotājiem plānots
vienlaicīgi piedāvāt trīs līdz četras dažādas aktuālās filmas, lai katrs varētu atrast ko savai gaumei atbilstošu.
Pateicoties Eiropas Reģionālā attīstības fonda fi-

nansētajam projektam „Audiovizuālā satura izplatīšanas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana reģionu kultūras centros”, kinoteātrī uzstādīts jauns digitālais
projektors, par pašvaldības finansējumu izremontēta
viena kino vestibila daļa, bet jau 2017. gadā sakārtota
kinoteātra zāle.
„Vēl ir daudz darba priekšā, tādēļ ceram uz iedzīvotāju
atsaucību un sapratni, lai kopīgi iedzīvinātu „Ausekli” un
pārvērstu to par neatņemamu Talsu pilsētas kultūrvides
objektu,” aicinot izbaudīt pirmo kinomaratonu, teica
Māra Cēbere, Talsu tautas nama kino daļas vadītāja.
Biļetes iespējams iegādāties iepriekšpārdošanaā
„Biļešu servisa” tīklā un internetā www.bilesuserviss.
lv. Kinoteātra kase atvērta 30 minūtes pirms katra seansa sākuma. Ar jaunāko filmu repertuāru aicinām
iepazīties 11. lpp.
Inita Fedko; foto: Marta Rake-Lasmane

Jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem
Raiņa ielā Talsos
Septembra sākumā uzsākti Raiņa ielas pārbūves darbi, tādēļ iedzīvotājiem jārēķinās ar satiksmes
ierobežojumiem. Plānots, ka šogad darbi notiks posmā no Darba
ielas līdz Pļavu ielai. Ir uzstādītas
satiksmes organizācijas ceļa zīmes
un divi luksofora posmi, kur notiks reversā transporta kustība.
Transporta dalībniekiem jārēķinās: lai šo posmu šķērsotu, papildu
vajadzēs 10-15 minūtes. Aicinām
iedzīvotājus būt saprotošiem!
Pēc būvprojekta paredzēts nomainīt vai pārbūvēt visas inženierkomunikācijas, tāpēc Raiņa ielas
pieguļošo māju iedzīvotājiem jārēķinās ar neērtībām, lai mājās nokļūtu ar automašīnu. Tiks izbūvēts ierakums konkrētās mājas tuvumā,
un darba dienas vidū piebraukšana
pie mājas nebūs iespējama, bet tiks

nodrošināts, lai no rīta un vakarā
būtu iespējams piebraukt pie īpašuma pa smilts grants segumu. Gājējiem jārēķinās ar neērtībām, šķērsojot objekta robežas, jo būs izraktas
tranšejas. Tiks uzstādītas gājēju
barjeras vai norobežojošās lentes,
kas norādīs vietu, kur būs aizliegts
pārvietoties.
Lai konkrētajā posmā nebūtu
jāgaida pie luksoforiem, iesakām
Pastendes iedzīvotājiem no Talsiem uz Pastendi braukt nevis pa
Raiņa ielu, bet gan pa A. LerhaPuškaiša ielu un tad tālāk pa a/c
V1395 caur Turkmuižu vai arī piebraukt no a/c A10 Rīga-Ventspils.
Novembrī, kad iestāsies ceļu
būvdarbiem nelabvēlīgi laika apstākļi, darbi tiks pārtraukti, un tie
atkal atsāksies 2019. gada pavasarī.
Jau esam informējuši, ka, īsteno-

jot projektus „Transporta infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā” un
„Publiskās infrastruktūras attīstība
Talsos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai”, tiks pārbūvēta Raiņa, Celtnieku un Laukmuižas iela Talsos. Būvdarbus veiks SIA
„Talce”. Projektā plānots pārbūvēt
Raiņa ielu no Darba ielas krustojuma līdz pat pilsētas robežai ceļā uz
Pastendi. Tiks atjaunotas 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.
Marta Rake-Lasmane

RUNĀ PAŠVALDĪBA								 		

Soli pa solim!

Pirmo skolas dienu jaunajā mācību gadā mūsu novads šogad sagaida 3. septembrī. Zināšanas ir unikāls
resurss, kas lietojot nevis samazinās, bet gluži pretēji
pieaug. Arī mēs pēdējo mēnešu laikā esam soli pa solim
ar pārliecību virzījušies uz priekšu un pieņēmuši būtiskus lēmumus. Šajā laikā esam darījuši visu iespējamo,
lai sekmīgi virzītu iesāktos darbus un sasniegtu novadam maksimāli labvēlīgāko rezultātu. Un atsevišķos gadījumos esam izkustējušies no nulles punkta.
Viens no pirmajiem ierosinājumiem domes darba
caurspīdīguma nodrošināšanai bija 26. jūlija domes
sēdē pieņemtais lēmums turpmāk audio formātā ierakstīt visas domes komiteju sēdes. Ja līdz šim to pašvaldības protokolos, atreferējot būtiskos jautājumus, varējām
bieži lasīt, ka „notiek diskusija”, tagad šo diskusiju būs
iespējams arī dzirdēt ikvienam novada iedzīvotājam.
Virzīsimies vēl soli tālāk un jau šobrīd izskatām iespēju
filmēt domes sēdes.
Pēc ieilgušām debatēm un šķēpu laušanas 6. augustā
beidzot ir iesākusies Talsu Galvenās bibliotēkas būvniecība. Šis ir bijis vairāk nekā desmit gadu garumā lolots
novada kultūras cilvēku sapnis, kas, rodot iespēju piesaistīt projektu finansējumu, jau nākamā gada otrajā
pusē iegūs reālus apveidus. Būs ne tikai grāmatām atbilstoši glabāšanas apstākļi, bet arī bibliotēkas darbiniekiem un apmeklētājiem mūsdienīgi aprīkotas un modernas telpas. Turklāt, bibliotēkai atbrīvojot pirmsskolas
izglītības iestādes „Pīlādzītis” telpas, samazināsies kopējā rinda uz bērnudārziem. Būsim spēruši vēl vienu
soli tuvāk bērnudārzu rindu likvidēšanai novadā.
Esam izkustējušies arī pilsētas satiksmes infrastruktūras sakārtošanā – tūdaļ iesāksies teju 2,5 miljonus eiro
vērtā Raiņa ielas pārbūve projektā „Transporta infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā”, ko veiks mūsu novada
uzņēmējs SIA „Talce”. Lai arī iedzīvotājiem jārēķinās ar
satiksmes ierobežojumiem, esmu pārliecināts, ka sakārtotais un atjaunotais ielas posms būs tā vērts. Savukārt
mainot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas nolikumu, esam to padarījuši vietējiem uzņēmējiem draudzīgāku. Tas ir veids, kā pašvaldība var netieši atbalstīt vietējos maizes devējus. Šos soļus novērtēs
gan uzņēmēji, gan novada iedzīvotāji.
Jaunajā mācību gadā esam padomājuši arī par skolēnu ērtībām. Turpmāk bērniem, kuri ceļu uz izglītības
iestādi mēro ar a/s „Talsu autotransports” autobusiem,
būs atvieglota transporta izdevumu apmaksa – pietiks
uzrādīt pašvaldības sarūpēto skolēna karti. Šis ir pirmais solis, lai karti nākotnē izmantotu ne tikai transporta, bet arī skolā pieejamajiem pakalpojumiem.
Augusta pēdējā domes sēdē lēmām par brīvpusdienu
nodrošināšanu sešus gadus vecajiem bērniem (brokastis, pusdienas, launags), apgūstot pirmsskolas programmu, un katram Talsu novada 7. klašu skolēnam, kas līdz
šim nebija iespējams. Kopā ar kolēģiem Talsu novada
pašvaldībā turpināsim pakāpeniski palielināt pašvaldības atbalstu audzēkņu ēdināšanai izglītības iestādēs, lai
mazinātu finanšu nastu, kas gulstas uz skolēnu vecāku
ģimenēm. Šis ir liels solis pretī skolēnu vecākiem.
Katrs no mums zina, cik svarīgi ir pirmie soļi, uzsākot
dzīves gājumu un skolas gaitas, un vēlamies, lai mūsu mīļie tos spertu sakārtotā un drošā vidē. Tā ir jāstrādā arī
novadam – ar pārliecību, droši, soli pa solim virzoties uz
priekšu. Esmu guvis pārliecību, ka ir iespējams uz priekšu virzīt arī to, kas šķietami reizēm ir iestidzis runu purva
dūksnājā, jo tikai reāls darbs – ieguldījums mūsu pašu
novadā, mūsu bērnos – mūs vedīs uz priekšu.
Dainis Karols, Talsu novada domes priekšsēdētājs
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Sabiedriskajā transportā ievieš skolēnu kartes
Jaunajā mācību gadā daļa Talsu
novada skolēnu sāks izmantot
braukšanas kartes. Tās ieviestas, lai
atvieglotu braukšanas izdevumu
segšanas kārtību tiem skolēniem,
kuri līdz mācību iestādei nokļūst ar
sabiedrisko transportu, ko piedāvā
a/s „Talsu autotransports”.
Talsu novada domes saistošie noteikumi „Kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība sedz transporta izdevumus pašvaldības izglītības iestāžu
izglītojamajiem” paredz, ka „pašvaldība sedz izglītojamajiem braukšanas izdevumus, kas radušies, izmantojot sabiedrisko transportu, un
saistīti ar braucienu mācību gada
laikā no dzīvesvietas līdz Talsu novada pašvaldības izglītības iestādei
un/vai atpakaļ, ja netiek nodrošināts
pašvaldības transports: Talsu novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamiem 100%
apmērā, ja izmanto sabiedrisko
transportu, kas pārvadā pasažierus
pilsētas vai reģionālās nozīmes maršrutā; Talsu novadā deklarētajiem
izglītojamajiem vienam braucienam
dienā līdz Talsu novada pašvaldības
profesionālās ievirzes izglītības iestādei vai atpakaļ.” Noteikumi nosa-

ka, ka transporta izdevumu apmaksu var organizēt, izmantojot
sabiedriskā pārvadātāja izsniegtās
braukšanas kartes.
Skolēna karti izsniegs bērniem,
kuri nokļūšanai mācību iestādē izmanto sabiedrisko transportu, jo attiecīgajā maršrutā un laikā nav iespējams izmantot skolēnu pārvadājuma
maršruta piedāvājumu. Tā tiks nodrošināta arī mūsdienīga un precīza
pārvadājamo skolēnu uzskaite. Patlaban apzināts aptuveni 800 bērnu, kuriem izsniegs braukšanas kartes.
Skolēnu kartes patlaban vēl tiek
izgatavotas – tās pasūtītas Ķīnā, turklāt pēc pasūtījuma saņemšanas tās
būs atbilstoši jāaizpilda. Paredzēts, ka
skolēni tās varēs izmantot oktobrī.
Tiem skolēniem, kuri uz izglītības
iestādi dodas, izmantojot a/s „Talsu
autotransports” pakalpojumus, septembrī transporta izdevumus kom-

pensēs līdzšinējā kārtībā.
„Sākotnēji kartes derēs a/s „Talsu
autotransports” apkalpotajiem maršrutiem, bet pēc to ieviešanas tiks turpinātas sarunas arī ar pārējiem pārvadātājiem.
Ja bērns izmantos cita pārvadātāja
pakalpojumus, kas kartes lietošanu vēl
nav akceptējis (piemēram, a/s „Nordeka”, a/s „Liepājas autobusu parks”,
pašvaldības SIA „Ventspils reiss” vai
citus), tad viņam karte netiks izsniegta, bet tiks apmaksātas biļetes līdz šim
noteiktajā kārtībā,” informēja Vineta
Ozola, Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece.
Karšu vizuālajā noformējumā
dominē sarkanā krāsa, lai tās būtu
bērniem pamanāmākas, bet kopējās
izmaksas to ieviešanai, kas tiks segtas no budžeta līdzekļu atlikuma
gada beigās, sastādīs līdz 5000 eiro.
Šajā summā ietilpst ne tikai karšu
izgatavošana, bet arī nepieciešamā
aprīkojuma iegāde, lai nodrošinātu
nepieciešamās informācijas ievadi.
Ar laiku braukšanas kartes funkcijas plānots paplašināt, iespējams,
pievienojot norēķināšanās iespēju
par ēdināšanas pakalpojumiem.
Inita Fedko

Turpmāk domes komiteju sēdes ierakstīs
audio formātā
26. jūlija Talsu novada domes
sēdē deputāti apstiprināja lēmumu
par komiteju sēžu ierakstīšanu audio formātā. Jau augusta sākumā
pārbaudes režīmā tika ierakstītas
pirmās domes komiteju sēdes, bet
tagad veiktas attiecīgās izmaiņas
Talsu novada pašvaldības nolikumā.
Lēmumu par domes komiteju
sēžu ierakstīšanu audio formātā deputāti pieņēma, lai veicinātu Talsu

novada domes komiteju darba un
pieņemto lēmumu atklātību un sabiedrības uzticību domes darbam
kopumā. Ierakstus paredzēts ievietot
pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv,
sadaļā Pašvaldība/Komiteju sēdes pie
attiecīgās komitejas protokoliem.
16. augustā domes deputāti atbalstīja grozījumus Talsu novada
domes saistošajos noteikumos „Talsu novada pašvaldības nolikums”.

Tie papildināti ar punktu, kas paredz, ka sēdes vadītājs informēs
klātesošos par audio ieraksta veikšanu un brīdinās par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Izmaiņas attiecas arī
uz komiteju sēžu norises vietu –
turpmāk tās notiks Talsu novada administratīvā centra lielajā zālē.
Inita Fedko

Aicinām izvirzīt pretendentus
pašvaldības apbalvojumu piešķiršanai
Šī gada novembrī, Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai
veltītajos svinīgajos pasākumos Talsu
novada pilsētās un pagastos, ar Talsu
novada pašvaldības apbalvojumiem
godināsim Talsu novada iedzīvotājus
un uzņēmumus.
Pretendentus apbalvošanai ar
Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem „Talsu novada Izcilības balva”, „Talsu novada Atzinības balva”
un „Talsu novada Goda balva” var
izvirzīt Talsu novada pašvaldības
amatpersonas, pašvaldības iestādes,
Talsu novadā reģistrētās juridiskās
personas, personas, kuru dzīvesvieta
ir deklarēta Talsu novadā vai kurām
Talsu novadā pieder nekustamais
īpašums, fiziskas personas, kuras
Talsu novada teritorijā veic uzņēmējdarbību vai strādā algotu darbu un
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Talsu novada iedzīvotāju grupas.
• Apbalvojumu „Talsu novada Izcilības balva” piešķir par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem, kas nesuši
Talsu novada vārdu valstī un pasaulē.
• Apbalvojumu „Talsu novada Atzinības balva” piešķir par būtiskiem
nopelniem Talsu novada attīstībā,
saimnieciskajā darbībā, veselības
aizsardzībā, kultūras, sporta, izglītības, sabiedriskajā un starptautiskajā
darbībā vai citās novadam nozīmīgās jomās.
• Apbalvojumu „Talsu novada
Goda balva” piešķir par augsti profesionālu, godprātīgu, brīvprātīgu
darbu kādā atsevišķā nozarē, novada
vides vizuālā vai pozitīva tēla veidošanā, vai mūža ieguldījumu novadam nozīmīgās jomās.
Iesniegumi par pretendentu iz-

virzīšanu apbalvojumu „Talsu novada Izcilības balva” un „Talsu novada
Atzinības balva” piešķiršanai ir
adresējami Talsu novada pašvaldības
Apbalvojumu izvērtēšanas komisijai,
savukārt iesniegumi par pretendentu
izvirzīšanu apbalvojuma „Talsu novada Goda balva” piešķiršanai ir adresējami pilsētu un pagastu pārvalžu Apbalvojumu komisijām un līdz 1.
oktobrim ir iesniedzami personīgi
pašvaldības
Apmeklētāju
pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7,
Talsos, vai pilsētu un pagastu pārvaldēs, vai nosūtāmi pa pastu.
Plašāka informācija par apbalvojumiem ir pieejama www.talsi.lv/
Pašvaldība/ Publiskie dokumenti/
Nolikumi nolikumā „Par Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem un to
piešķiršanas kārtību”.

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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Uzsāk būvdarbus, lai novads
iegūtu jaunu bibliotēku
6. augustā ir uzsākti
būvdarbi projektā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu
Galvenās
bibliotēkas
ēkā Brīvības ielā 17a,
Talsos”. Lai arī projekta
realizācija ir iekavējusies, tomēr būvnieki paredz iekļauties projekta
realizēšanas termiņā.
„Esmu gandarīts, ka
beidzot ir uzsākušies būvdarbi, kas ļaus Talsu novadam iegūt modernu un
prasībām atbilstošu bibliotēku. Projekta realizēšana dažādu apsvērumu dēļ ir aizkavējusies, bet esam pārliecināti, ka mums izdosies
sasniegt plānoto rezultātu. Protams, tik apjomīga objekta atjaunošana nekad nerit raiti, bet, domāju, nevienam nav šaubu par tā
nepieciešamību,” uzskata Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols.
Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļa informē, ka sākumā tika sagatavots būvlaukums un uzsākti demontāžas
darbi ap ēku un tās iekšpusē. Būvdarbu pabeigšana plānota nākamā gada vasaras sākumā, bet projekta realizācijas termiņš ir
nākamā gada 29. septembris. Kopējā līguma

Valdgales pagastā ugunsgrēka
aktīvā fāze ir noslēgusies

cena ir 2 421 125 eiro (bez PVN).
Darbus veic SIA „Stats”, SIA „Talsu
spriegums” un SIA „Vīgantes”, bet būvuzraudzību nodrošina SIA „Firma L4”.
„Paveicot plānoto, ne tikai bibliotēkas
darbinieki un tās apmeklētāji būs ieguvēji,
bet atbrīvosies arī PII „Pīlādzītis” ēka, kur,
ieguldot finansējumu, varēsim samazināt
rindas uz bērnudārziem. Šis ir Talsu novadam un Talsu pilsētai nozīmīgs attīstības
projekts, vērienīgs solis mūsu kultūras jomas augšupejā,” uzsvēra D. Karols.
Inita Fedko
Foto: Marta Rake-Lasmane

3. augustā notika Talsu sadarbības
teritoriju civilās aizsardzības komisijas
izvirzīto pārstāvju un pieaicināto amatpersonu sanāksme par paaugstinātās
bīstamības ugunsgrēku Valdgales pagasta Lielsalās. Šobrīd ugunsgrēka aktīvā fāze ir noslēgusies, bet notikušais ir
apliecinājis – nepieciešams uzlabot dienestu tehnisko nodrošinājumu, tostarp
pilnveidot arī Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta (VUGD) Sabiles
posteņa apstākļus.
Komisijas sēdi, līdztekus tieši iesaistītajiem – VUGD, valsts a/s „Valsts
meža dienests”, valsts a/s „Latvijas
Valsts meži”, Talsu novada pašvaldības
policijas, Valsts policijas pārstāvjiem,
Valdgales un Ģibuļu pagasta pārvalžu
vadītājiem – apmeklēja arī finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola.
Fiksēts, ka ugunsgrēks skāris 1354,9
hektārus, savukārt uguns līnijas perimetrs mērāms 25,8 kilometros.
Šobrīd teritorijā uzturēties nedrīkst,
par to liecina arī teritorijā izvietotās ierobežojošās ceļu zīmes. Tā kā izdegušo
teritoriju skar liegums, tad meža atjaunošana tajā nav paredzēta.
„Jādomā par iesaistīto dienestu tehnisko līdzekļu nodrošinājumu, nepie-

ciešami sakaru līdzekļu uzlabojumi,
savstarpējās koordinācijas attīstība. Izveidojusies laba sadarbība ar Ventspils
novadu, savukārt ārvalstu palīdzība bija
neatsverama. Bez šādas palīdzības tāda
mēroga ugunsgrēka ierobežošana un lokalizācija nav iespējama. Varu uzteikt
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pilotu
darbu, viņu zināšanas un pieredzi šādu
ugunsgrēku dzēšanā,” sacīja Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols.
Iesaistītie piekrita, ka nepieciešams
stiprināt dienestu kapacitāti, ietverot
gan cilvēku, gan tehniskos resursus, un
būtiski uzlabot sakaru nodrošinājumu.
Veiksmīgākai koordinācijai pietrūka
gan sakaru līdzekļu, gan arī traucēja to
darbošanās atšķirīgās frekvencēs.
D. Reizniece-Ozola ieteica fiksēt nepieciešamos uzlabojumus un darīt tos
zināmus dienestu vadītājiem, lai nākamā gada budžeta plānošanā par tiem
tiktu informēta arī valdība.
„Ir svarīga objektīvā situācija par
nepieciešamajiem resursiem, šī informācija jānodrošina atbildīgajiem ministriem. Tagad arī finanšu ministrs
būs daudz gatavāks dzirdēt un atbalstīt!” piebilda D. Reizniece-Ozola.
Inita Fedko

Atjauno un restaurē Firksu – Pedvāles muižu
Šovasar ir sākusies vērienīga
atjaunošana un restaurācija
Firksu – Pedvāles muižā Sabilē.
Tā noslēgsies ar starptautiskas
mākslinieku rezidences izveidi.
Ilze Indriksone, Talsu novada
domes deputāte un pārstāve
biedrībā „Pedvāle” no pašvaldības puses, uzsver, ka jau tagad jādomā, kā iegūto ēku piepildīt ar kvalitatīvu saturu.
Talsu novada pašvaldība un
biedrība „Pedvāle” ir Kuldīgas
novada pašvaldības projekta „Jēkaba ceļa kultūras mantojuma
un mākslas jaunrades magnēti”
partneri. Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī veicināt ar to
saistītos pakalpojumus, tam
biedrībai „Pedvāle” no ERAF

piešķirti 750 000 eiro, bet līguma
kopsumma ir 1 297 098,02 eiro.
Projektā paredzēts atjaunot arī
Sabiles sinagogu, kur taps Mūsdienu mākslas un kultūras tūrisma centrs un tiks atjaunots Sabiles pilsētas laukums.
„Ar projekta partneriem
esam tikušies Pedvālē, kur bija
iespēja attālināti apskatīt darbu
norisi. Būvniecība tiek dokumentēta, ir interesanti, jo atklājas daudz detaļu – cik kārtās un
kādi materiāli bijuši, kādas krāsas un kuru gadu avīzes uz tām ir
redzamas. Vēl ir iespēja šīm detaļām pielāgot darbus,” informēja I. Indriksone. Viņa pastāstīja,
ka vienā no telpām, kur paredzēta bibliotēka, agrāk bijušas koši
zilas sienas – vai tās saglabāt, vai
pielāgot telpas mērķiem – tas

būs būvprojekta autoru lēmums.
Savukārt komunikāciju izbūvi
apgrūtina lielie akmeņi pamatos.
„Būvdarbu galvenā būtība –
pēc iespējas vairāk saglabāt vēsturiskās un oriģinālās substances, nepieciešamības gadījumā
tās atjaunot ar vēsturiskajiem
materiāliem. Citās telpās, kur to
pieļauj būvprojekts, viss tiek veidots no jauna ar mūsdienu materiāliem. Katrs risinājums tiek
rūpīgi izvērtēts,” teica I. Indriksone. Dienu dienā notiekošo uzrauga arī biedrības „Pedvāle”
valdes priekšsēdētājs un mākslinieks Ojārs Feldbergs.
„Ja iespējams, tad vēsturiskās
detaļas ir jāsaglabā, bet es atbalstu arhitektu risinājumus mūsdienīgu telpu funkciju nodrošināšanai,” bilst I. Indriksone.

Būvdarbi norit pēc grafika,
labvēlīgu laikapstākļu gadījumā
izdosies nomainīt visu ēkas jumtu. Tomēr finansējuma trūkuma
dēļ nācies atteikties no sākotnējās ieceres uzbūvēt vēsturiska izskata verandas. Biedrībai izdevies piesaistīt LEADER Lauku
atbalsta dienesta projekta finansējumu iekšpagalma labiekārtošanai.
„Jau tagad ir jāveido darba
grupa, ko esmu izrunājusi ar domes vadību, kopprojekta tālākai
virzībai. Tur jābūt gan biedrības,
gan pašvaldības pārstāvjiem, lai
plānotu pasākumus 2019. gada
sezonai. Kultūrā un starptautiskajā sadarbībā neko nevar izdarīt
dažu mēnešu laikā. Lai izveidotās
ēkas iedzīvinātu un piepildītu ar
saturu, tas jādara jau no pirmās

dienas. Mums ir ļoti daudz sadraudzības pašvaldību, ko iesaistīt kvalitatīva satura veidošanā, jo
šiem objektiem ir jāspēj sevi uzturēt,” paskaidroja deputāte.
Septembrī Saeimā plānots apstiprināt Pedvāles mākslas parka
likumu, kas paredzēs atbalsta iespējamību no valsts un atļaus to
arī pašvaldībai.
Firksu – Pedvāles muižas
Būvniecību veic vietējais uzņēmums SIA „Pretpils”, kas pienākumus veic ar lielu atbildību un
ir ieinteresēti sasniegt labāko rezultātu. Turklāt restaurācijas
joma būvniekam ir jauns izaicinājums, kur svarīgi sevi apliecināt. Savukārt būvuzraudzību nodrošina SIA „Warss +”.
Inita Fedko

Apstiprina Vandzenes pagasta pārvaldes vadītāju
16. augusta Talsu novada
domes sēdē ar balsu vairākumu
tika apstiprināta jaunā Vandzenes pagasta pārvaldes vadītāja.
Iegūstot lielāko punktu skaitu
izsludinātajā atklātajā konkursā, amatam tika virzīta Marika
Grohjacka.
M. Grohjackai ir desmit gadu
darba pieredze Talsu novada
pašvaldībā, pēdējā laikā pildījusi
Sociālā dienesta vadītāja vietnieces pienākumus. Redzējumā par
darbu Vandzenes pagastā M.
Grohjacka uzsver, ka vēlas mazināt iedzīvotāju neizpratni par
pieņemtajiem domes lēmumiem, tos detalizētāk skaidrot
2018. gada septembris

un rīkot informatīvas tikšanās
un diskusijas par pagastā būtiskākajiem jautājumiem. Viņa vēlas attīstīt starpnieka lomu starp
pašvaldību un sabiedrību, uzlabojot abpusēju komunikāciju.
Iedzīvotāju aktīvākai iesaistei M.
Grohjacka plāno veidot brīvprātīgās iniciatīvas interešu grupas
dažādās jomās, piemēram, sportā, kultūrā un vides attīstībā.
„Viena no aktuālajām jomām
Vandzenē šobrīd ir izglītības
iestādes saglabāšana. Būtiskākais arguments skolas saglabāšanai ir ne tikai tās izglītības
funkcija, bet arī sociālā nozīme.
Turpinot iesākto izglītības iestā-

žu labiekārtošanu un modernizāciju, veicināšu interesi par
pagastā esošajām izglītības iestādēm. Šī uzdevuma izpildē būtiska loma ir sadarbības modeļa
veidošanā starp pagastā esošajām izglītības iestādēm. Pagasta
teritorijā jāaktualizē vairāki būtiski vides un infrastruktūras
jautājumi, piemēram, gājēju
drošība, pagasta centra un teritorijas vides objektu labiekārtošana, vides pieejamības nodrošināšana,” ir pārliecināta M.
Grohjacka. Tikpat būtiskas viņai šķiet regulāras tikšanās ar
pārvaldes un struktūrvienību
darbiniekiem un viņu darba iz-

		

vērtēšana reizi gadā.
„Cieņa un atbildība – tie ir vārdi, ar kuriem dodos strādāt uz
Vandzeni. Ir jāizveido komanda,
lai cieņpilnās un atbildīgās attiecībās mēs redzētu vienotu mērķi
pagasta attīstībai un visu iedzīvotāju labklājībai. Tāpēc vēlos iesaistīt Vandzenes sabiedriski aktīvos iedzīvotājus pagasta attīstībā.
Paldies visiem Vandzenes pagasta
iedzīvotājiem, kuri atbalstīja
manu kandidatūru!” piebilda
Marika Grohjacka.

				

Inita Fedko
Foto: Marta Rake-Lasmane

		

Vandzenes pagasta pārvaldes
vadītāja Marika Grohjacka
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Izvērtēs iespēju būvēt
jaunu bērnudārzu
Vandzenē
Pirmsskolas izglītības
iestāde (PII) „Zīlīte” Vandzenes pagastā jau kopš
2015. gada gaida iespēju,
piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, sakārtot
ēku. Tagad ir daļēji izstrādāta tehniskā dokumentācija, bet izstrādes procesā
ir secināts, ka uzbūvēt jaunu bērnudārzu, iespējams,
būtu finansiāli un ekonomiski izdevīgāk, nekā ieguldīt naudu pašreizējās
ēkas atjaunošanā.
Tehniskās dokumentācijas izstrādātāji iesaka septembrī veikt tehnisko apsekošanu, jo pastāv iespēja
atjaunošanas laikā atklāties
neparedzētiem darbiem, kas
nozīmētu papildu izmaksas.
Līdz šim par projekta izstrādi samaksāti 20 317 eiro (ar
PVN). Tomēr speciālisti brīdina: pastāv risks, ka sākotnēji paredzētie darbi neatrisinās visas PII „Zīlīte”
problēmas.
Iespējamais risinājums,
ko, izvērtējot apstākļus, ieteikusi Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas
un projektu vadības nodaļa,
ir izstrādāto Sabiles bērnudārza „Vīnodziņa” projektu
adaptēt Vandzenes apstākļiem un celt jaunu pirmsskolas izglītības iestādi. Šim risinājumam par labu runā
vairāki apstākļi: pēc normatīvu stāšanās spēkā 2020.
gadā esošajā ēkā būs jāsamazina bērnu skaits; patlaban

ēka atrodas uz privātīpašnieka zemes, tai nav drošas
piekļuves un arī rotaļu zona
ir novecojusi; pēc pirmajām
aplēsēm izmaksas esošās
ēkas atjaunošanai sastāda
1478 eiro kvadrātmetrā, bet
jaunas ēkas izmaksas, ņemot
vērā kontroltāmju informāciju, varētu būt ap 1277 eiro
kvadrātmetrā.
Lai izvērtētu Talsu novadam ekonomiski izdevīgāko
risinājumu, saglabājot Vandzenes pagasta bērniem iespēju izglītoties sakoptā un
drošā vidē, pēc Talsu novada
domes priekšsēdētāja Daiņa
Karola rīkojuma 8. augustā
tika izveidota darba grupa,
kuras vadītājs ir pašvaldības
izpilddirektors.
Darba grupai jāsalīdzina
un jāizvērtē izmaksas esošās
ēkas pārbūvei un jaunas
ēkas būvniecībai, jāizvērtē
laika grafiks abiem risinājumiem, jāizskata tehniskās
iespējas jaunas ēkas būvniecībai, jāsagatavo galvenie rādītāji iespējamajam projektēšanas uzdevumam un
jāveic risinājumu salīdzinošais izvērtējums.
Darba grupai līdz 3. septembra tautsaimniecības komitejas sēdei jāsagatavo ziņojums
un
izvēlētā
risinājuma īstenošanai nepieciešamais domes lēmuma
projekts.
Inita Fedko

Uzņēmējus informē par projektu
īstenošanu un plānotajiem valsts
autoceļu remontdarbiem
10. augustā Talsu novada pašvaldība tikās ar Talsu Komersantu klubu. Tika pārrunātas novadā īstenoto un īstenojamo
projektu aktualitātes un uzklausīta Satiksmes ministrijas pārstāvja informācija par plānotajiem valsts ceļu remontdarbiem.
„Lai arī iedzīvotāju skaits samazinās, tomēr satiksmes intensitāte pieaug,” uz vienu no paradoksiem norādīja Satiksmes ministra
Ulda Auguļa padomnieks ceļa infrastruktūras un pašvaldību jautājumos Reinis Uzulnieks. Viņš piebilda, ka ik gadu palielinās labā
stāvoklī esošo ceļu īpatsvars un
aizvien mazāk naudas jāatvēl bedrīšu labošanai. 2018. gada valsts
autoceļu finansējums sasniedzis
307 miljonus eiro, kas ir viens no
lielākajiem finansējuma apjomiem
pēdējo gadu laikā. Tomēr pabērna
lomā joprojām ir tieši reģionālie
ceļi, jo lielākais finansējuma īpatsvars tiek ieguldīts valsts ceļos. Šogad viena no Satiksmes ministrijas
prioritātēm ir kvalitātes uzraudzība. Lai arī šajā jomā ir manāma
uzlabošanās, tomēr no 135 novērtētajiem objektiem 27 ir atklātas
neatbilstības.
2018. gadā asfaltbetona seguma
izbūve paredzēta autoceļa posmā
„Stende–Lauciene–Mērsrags”
(0,64 kilometru apjomā), grants
seguma atjaunošana – posmā
„Valdemārpils–Pļavas–Sviķi”
(6,97 kilometru apjomā), vienkārtas virsmas atjaunošana posmā
„Valdemārpils–Pope” (kopumā 4,6
kilometru apjomā). 2019. un 2020.
gadā paredzēta ceļa „Talsi–Upesgrīva” posma pārbūve (5,76 kilometru apjomā), „Ģibzde–Dunda-

ga” posma grants seguma
atjaunošana (6,05 kilometru apjomā) un divkārtu virsmas apstrāde
posmā „Talsi–Lībagi” (2,6 kilometru apjomā).
Informāciju par Talsu novada
attīstības projektiem, to gaitu, kā
arī nākotnes iecerēm sniedza Attīstības plānošanas un projektu
vadības nodaļas vadītāja Jolanta
Skujeniece. Viņa iepazīstināja ar
projektiem, ko šajā plānošanas
periodā Talsu novadā paredzēts
īstenot ar Eiropas Savienības un
valsts finansējumu. Lielākie no
tiem: siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17a, Talsos; publiskās infrastruktūras attīstība
Talsos
rūpnieciskās
teritorijas darbības nodrošināšanai (Jaunās celtnieku, Celtnieku
un Laukmuižas ielas izbūve); Talsu tirgus pārbūve; transporta infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā
(Raiņa ielas pārbūve); Jēkaba ceļa
kultūras mantojuma un mākslas
jaunrades magnētu izveide (Sabiles sinagoga un pilsētas laukums,
Firksu-Pedvāles muižas ēkas pārbūve un rekonstrukcija); mācību
vides uzlabošana Talsu novada
vispārējās izglītības iestādēs (Talsu
2. vidusskola, Talsu Valsts ģimnāzija, Talsu pamatskola, Sabiles pamatskola).
Darbs notiek arī pie citu projektu realizēšanas, piemēram, tiks
uzstādīti divi informatīvie āra
stendi, sadarbojoties ar Talsu Biznesa inkubatoru, kinoteātra „Auseklis” telpās plānoti semināri, paredzēts
uzstādīt
jaunas
videonovērošanas kameras. Neapstājas arī „Leader” projektu ievie-

šana, kā arī turpinās grants ceļu
pārbūve Talsu novadā.
„Šajā plānošanas periodā ir īstenoti seši projekti par vairāk nekā
700 000 eiro, no tiem pašvaldības
finansējums ir nedaudz virs
570 000 eiro,” informēja J. Skujeniece. Viņa uzsvēra, ka liela daļa
šobrīd iesākto projektu tiks pabeigti jau jaunajā plānošanas periodā.
Aktuāli ir arī ar pašvaldības finansējumu īstenojamie darbi. Paredzēts labiekārtot Ķēniņkalnu, jau
uzstādīts vides mākslas objekts
„Latvijas saule”, iesākta diskusija
par veloparka un aktīvās atpūtas
parka izveidi un ledus halles un
peldbaseina izbūvi, izbūvēs tualetes
pie Talsu ezera, Rīgas ielas posmā
Talsos plānots projektēt gājēju un
veloceliņu, paredzot arī brauktuves
seguma virskārtas atjaunošanu.
Turpinās darbs pie iespējas ierīkot
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru
piemiņas vietu. Šobrīd ir izstrādāts
būvprojekts minimālā sastāvā
pirmsskolas izglītības iestādes (PII)
„Vīnodziņa” būvniecībai Sabilē, un
uzsākta diskusija par PII „Zīlīte”
iespējamo būvniecības vai pārbūves risinājumu Vandzenē.
Arī Talsu novada pašvaldība,
domājot par iedzīvotāju iesaisti, ir
iniciatore vairākiem projektu konkursiem: „Dari Talsu novadam”
(atbalsts nelielām uzņēmējdarbības
iniciatīvām), „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošana”, „Pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijas ēku atjaunošana”,
„Līdzfinansējums daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”.
Inita Fedko

„Sociālajā jomā jāstrādā cilvēkiem ar misijas apziņu”
Sāk risināt pašvaldībai piederošo dzīvokļu jautājumu
Pašvaldībai piederošā dzīvojamā
fonda uzturēšana – tas ir sarežģīts jautājums teju visā Latvijā. Talsu novada Sociālo un veselības jautājumu komitejā
nolemts, ka tā risināšanu vairs nedrīkst
atlikt un jāķeras vērsim pie ragiem.
Talsu novada pašvaldības pārziņā ir
aptuveni 800 dzīvokļu – īpašumi, kas teorētiski atrodas tās valdījumā, lai gan pārsvarā tajos konkrētie īrnieki dzīvo desmit,
pat 20 gadus. Liela daļa dzīvojamā fonda
ir sliktā tehniskā stāvoklī, bet nopietnu
uzlabojumu veikšanai pašvaldībai naudas
nav. Arī īres maksa šajos īpašumos ir ļoti
zema, nesedzot nepieciešamos ilgtermiņa
izdevumus, turklāt īrnieku attieksme to
uzturēšanā nereti ir paģēroša – pašvaldībai tiek prasīta pat vienkāršāko darbu
veikšana. Savukārt tiesvedības par ielaistajiem īres un komunālo maksājumu parādiem ir ilgas un dārgas.
„Nepietiekams finansējums un nevēlēšanās to gādāt,” pašvaldības īpašumu nesakārtotības būtību definē Inga Gluzda,
Sociālo un veselības jautājumu komitejas
priekšsēdētāja. „Mani priecē, ka, ķeroties

pie šī jautājuma risināšanas, redzēju
dzirksteli Dzīvokļu komisijas vadītājas
Aijas Staškovas-Ciemītes acīs, tāpat redzu, ka labi strādā Sociālais dienests. Tomēr trūkst sadarbības ar citiem dienestiem un nodaļām, piemēram, Bāriņtiesu
un Komunālo nodaļu tieši tehnisko apsekojumu jomā. To esmu dzirdējusi vairākkārt. Nenoliedzami, līdz šim arī domes
vadība nav bijusi ieinteresēta šī jautājuma
risināšanā,” norādīja I. Gluzda, uzsverot,
ka šobrīd situācija ir kardināli mainījusies. Arī Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja A. Staškova-Ciemīte atklāja, ka jau
2017. gada decembrī ar nesakārtoto īpašumu jautājumu viņa vērsusies pie toreizējā domes priekšsēdētāja Edgara Zeldera, tomēr, lai arī solīts tam pievērsties, tas
atstāts bez ievērības. Viens no jautājumiem skar arī Dzīvokļa komisijas iedzīvotāju pieņemšanu. Līdz šim klientus nav
iespējams uzklausīt atsevišķā telpā, kas
sagādā datu aizsardzības problēmas, kā
arī apgrūtina pilnvērtīgu situācijas izklāstu bez nepiederošu personu klātbūtnes.
Pašvaldībai ar dzīvojamo platību jāno-

drošina atsevišķas iedzīvotāju grupas. Lai
šo funkciju īstenotu, nepieciešami aptuveni 130 dzīvokļi, bet pārējie kļuvuši par apgrūtinājumu. Piemēram, dzīvojamās platības rindā 1. augustā bija reģistrēti 52
cilvēki, bet īpašumu maiņas rindā – 20.
„Ir mehānismi, kā varam ieinteresēt iedzīvotājus privatizēt dzīvokļus. Esam izpētījuši citu pašvaldību pieredzi šajā jautājumā, redzam, ka sistēma darbojas un
ka nav nekas no jauna jāizdomā. Varam to
izvērtēt un pārdomāti pielāgot situācijai
Talsu novadā,” bilda I. Gluzda.
Jelgavas novada pašvaldība šo jautājumu risinājusi, attīstot tai piederošus sociālos namus, ko uztur pašvaldības deleģēts pārvaldnieks. Tajos ir samazināta īres
maksa un līgums tiek slēgts maksimāli
līdz vienam gadam. Savukārt pārējiem
īpašumiem īres maksa tiek noteikta atbilstoši tirgus situācijai vai arī dzīvokļi pēc
īrnieku ierosinājuma tiek nodoti atsavināšanai, paredzot pakāpenisku nomaksu.
Ieviešot šādu sistēmu, Jelgavas novada
pašvaldība būtiski palielinājusi dzīvokļu
atsavināšanas ierosinājumus (no 13 dzī-

vokļiem 2013. gadā līdz jau 193 dzīvokļiem 2016. gadā).
Jautājuma risināšanai Sociālo un veselības jautājumu komiteja 6. augustā uzdeva domes priekšsēdētāja vietniekam Normundam Tropiņam sešu mēnešu laikā
izstrādāt mājokļu politikas vadlīnijas, kurās tiktu definēti konkrēti priekšlikumi,
kā sakārtot pašvaldībai piederošo dzīvojamo fondu.
Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja uzsver, ka novadā ir arī
citi aktuāli jautājumi. Viens no tiem ir trūcīgo cilvēku īpatsvars atsevišķās novada
vietās, ko, iespējams, varētu mazināt, problēmās iedziļinoties. I. Gluzda skaidro, ka ir
ieinteresēta arī pansionāta „Lauciene” darbības uzlabošanā, un daudz varētu panākt
ar cilvēcīgu attieksmi. „Ar matemātisku un
formālu pieeju ir daudz par maz! Ceru, ka
izsludinātajai pansionāta „Lauciene” direktora vakancei atradīsim piemērotāko un
spējīgāko kandidātu,” bilda I. Gluzda. „Sociālajā jomā jāstrādā cilvēkiem ar misijas
apziņu,” viņa uzsvēra.
Inita Fedko
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„Sliktāk nebūs, būs labāk!”
Valdemārpilī nosiltināta pirmā
daudzdzīvokļu ēka
7. augustā Parka ielā 3 Valdemārpilī tika svinīgi atklāta pirmā šajā pilsētā renovētā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Darbi
veiksmīgi paveikti, sadarbojoties dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Parks 3”, apsaimniekotājam SIA „Adax 2” un attīstības
finanšu institūcijai „Altum”.
„Šīs mājas iedzīvotājas ir kā
trešās tēva meitas – nebaidījās
uzņemties iniciatīvu, lai dzīve
pēc tam paliktu labāka. Iedzīvotāji sameklēja uzņēmumu, tika
sākta projekta izstrāde, Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde palīdzēja ar nepieciešamās īpašumu tiesību
dokumentācijas nokārtošanu,
saņēmām pašvaldības, bankas
un attīstības finanšu institūcijas
„Altum” atbalstu – izveidojās saskanīga ķēde, lai būtu rezultāts.
Paveiktais ļaus iedzīvotājiem
dzīvot siltumā, maksāt mazāk un
baudīt ērtības, ko dod renovēta
un labi aprīkota māja,” teica SIA
„Adax 2” valdes priekšsēdētājs
Aivars Maķevics.
Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols uzsvēra, ka
tieši Parka ielas 3 iedzīvotāji ir
ziņneši energoefektivitātes paaugstināšanas nepieciešamībai
Valdemārpilī. „Jūs iegūstat ilgtermiņa ekonomiju, dzīvojot sakoptā vidē,” viņš bilda. Laba vēlējumiem
pievienojās
arī
priekšsēdētāja 1. vietnieks Ģirts
Kalnbirze un vietnieks Normunds Tropiņš.

Nosiltinātā ēka Valdemārpilī, Parka ielā 3
Mājas vecākā Biruta Jansone
pastāstīja, ka lēmumu par ēkas
siltināšanu nebūt nebija viegli
pieņemt, bet aktīvie iedzīvotāji
to ierosināja un nebaidījās līdzdarboties. Rezultāts ir manāms,
it īpaši to izjūt to dzīvokļu iemītnieki, kuriem iepriekš bija problēmas ar siltumapgādes tīkliem.
„Sliktāk nebūs, būs labāk!” pasmaidīja B. Jansone.
Projekts, kam piesaistīts Eiropas Reģionālā attīstības fonda
līdzfinansējums, realizēts no pagājušā gada oktobra līdz šī gada
jūnijam. Nepieciešamie energoefektivitātes
paaugstināšanas
darbi iedzīvotājiem izmaksājuši
72 978,39 eiro (kopējā projekta
summa ar „Altum” atbalstu: 145
956,77 eiro), bet jau tagad ir
skaidrs, ka ieguvums būs daudz
lielāks.
SIA „Adax 2” aprēķinājis, ka,

ja mājas iedzīvotāji pirms renovācijas par enerģiju maksājuši
vidēji 909 eiro mēnesī, tagad šī
summa būs teju trīs reizes mazāka – aptuveni 329 eiro mēnesī.
Ņemot vērā ikmēneša aizdevuma atmaksu, kas iedzīvotājiem
sastāda 484 eiro, reālais ietaupījums ir aptuveni 95 eiro.
Projekta laikā tika atjaunotas
lodžijas, ēkas apmales un cokoli,
nosiltināta fasāde un gala sienas,
kā arī pagraba pārsegumi un bēniņi, nomainīts jumta segums,
logi dzīvokļos un kāpņu telpās,
nomainītas ārdurvis, izveidota lokālās apkures sistēma, izbūvēti
jauni apkures cauruļvadi un ierīkoti jauni sildķermeņi ar termoregulāciju, kā arī izbūvēta centralizētā siltā ūdens sagatavošanas
sistēma.
Teksts un foto: Inita Fedko

Talsu novadu apmeklēja Moldovas
Republikas vēstnieks
2. augustā Talsu novada pašvaldībā darba vizītē ieradās
Moldovas Republikas vēstnieks
Latvijā Jeudžens Revenko
(Eugen Revenco). Viņš Talsu
novadu oficiālā vizītē apciemoja otro reizi.
Vēstnieks apmeklēja vietējo
uzņēmumu „Sabiles sidrs”, kur
detalizētāk uzzināja par tā darbību un ražošanas procesu. „Sabiles sidrs” atklāja, ka patlaban tā
ražotā produkcija pieejama Latvijas tirgū, bet uzņēmums cerīgi
raugās arī uz eksporta iespējām.
Kopš ražotnes darbības pirmsākumiem 2012. gadā ievērojami
audzis piedāvāto produktu
klāsts, kā arī attīstījusies rūpnīca.
J. Revenko, salīdzinot nišas attīstību Latvijā un Moldovā, izteica
ideju izveidot karti, atzīmējot
nelielās sidra un alus rūpnīciņas
tuvākajā apkaimē, kas būtu gatavas uzņemt tūristus.
Moldovas Republikas vēstnieku Latvijā interesēja Talsu novada dabas resursi, pašvaldības
darbs un arī paredzētās izglītības
sistēmas pārmaiņas. Arī Moldo2018. gada septembris

vā notiek pāreja uz kompetencēs
balstītu izglītību.
„Moldovā arī ar Latvijas atbalstu ir īstenotas administratīvās pārvaldes reformas, samazinot ministriju skaitu no 16 līdz
deviņām. Gaidāms darbs banku
sektora stabilizēšanā un sistēmas
uzlabošanā, padarot to caurspīdīgāku,” atklāja J. Revenko.
Vēstnieks iepazinās arī ar Talsu
novada muzeja piedāvājumu, apskatot tajā izvietotās ekspozīcijas.
Jau 2016. gadā Talsu novada
pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Orhejas pašvaldību Moldovā.

Talsu novada dome attīsta tiešās sadarbības saites ar vairāku
valstu pilsētām – ar Sāres novadu Igaunijā, Prieņu rajonu Lietuvā, Alānijas pilsētu Turcijā, Lejres pašvaldību Dānijā, Telavi
pašvaldību Gruzijā, Sederčēpingas pašvaldību Zviedrijā, Ščolkovas rajonu Krievijā, kā arī ar Orhejas pašvaldību Moldovā. Starp
valstīm izveidojusies ilgstoša un
auglīga sadarbība kultūras, nevalstisko organizāciju un biznesa
saišu stiprināšanā.
Teksts un foto: Inita Fedko
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Izsludināta atkārtota
kultūras un tūrisma
projektu finansēšanas
konkursa kārta
Talsu novada pašvaldība
aicina līdz 14. septembrim
17.00 iesniegt projektu pieteikumus, kā ietvaros iecerēts
īstenot aktivitātes periodā
līdz 31. decembrim.
Konkursa mērķis ir veicināt
Talsu novadam nozīmīgu kultūras, mākslas, tūrisma, kultūrtūrisma, kultūrizglītības projektu
īstenošanu, kas sekmē visu kultūras un mākslu nozaru jaunrades attīstību, kultūras mantojuma
saglabāšanu;
sekmēt
kultūras un tūrisma produktu,
pakalpojumu piedāvājuma paplašināšanu un dažādošanu,
profesionālās mākslas pieejamību Talsu novada iedzīvotājiem.
Konkursa prioritāte ir Latvijas valsts simtgadei veltīti materiālā un nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšanas, aizsardzības un atpazīstamības veidošanas pasākumi un norises.
Projektu aktivitāšu finansēšanai pieejamā summa ir 3439

EUR, savukārt maksimāli pieejamais finansējums vienam
projektam ir 1000 EUR, ar noteikumu, ka projekta iesniedzējam jānodrošina vismaz 20%
no pieprasītā finansējuma apjoma.
Konkursā piedalīties var
kultūras un tūrisma nozares
nevalstiskās
organizācijas
(biedrības un nodibinājumi),
reliģiskās organizācijas, uzņēmējsabiedrības un fiziskas personas – Latvijas Amatniecības
kameras meistari, tautas daiļamata meistari vai radošo apvienību biedri, kuru juridiskā
adrese vai deklarētā dzīves vieta ir Talsu novadā.
Konkursa pieteikuma sagatavošanai nepieciešamā dokumentācija pieejama www.talsi.
lv sadaļā Kultūra/ Kultūras un
tūrisma finansēšanas konkurss.
Sanita Arciševska, vecākā
kultūras speciāliste

Sabiles „Vīnodziņa”
iekārtojusies plašās
pagaidu telpās
No 24. augusta Sabiles
pirmsskolas izglītības iestāde
(PII) „Vīnodziņa” atrodas
plašākās un gaišākās telpās –
Sabiles bijušajā skolā, Abavas
ielā 5, kas gandrīz četrus gadus praktiski nav izmantota.
Līdz šim daudzus gadus
„Vīnodziņa” atradās ēkā
Ventspils ielā 10, taču tā, kā
jau tas vairākkārt ir izskanējis, bija bērnu skaitam un iestādes darbiniekiem nepiemērota, ar pārāk šaurām telpām
un drošībai neatbilstoša.
Iestādes vadītāja Zane Cīrule pastāstīja, ka remontdarbi ir
pabeigti un, ienākot ēkā, ir ļoti
laba sajūta – it kā visu sākot no
baltas lapas, te ir jūtama senā
skolas aura.
No šodienas – 3. septembra
– „Vīnodziņā” darbību atsākušas visas četras grupas, jo vasarā darbojās dežūrgrupas. Šobrīd iestādi apmeklē 85 bērni,
kas ir par deviņiem bērniem
vairāk nekā pagājušajā gadā,
taču, lai arī telpas ir plašas, vairāk bērnu uzņemt nav iespējams. 2020. gadā stāsies spēkā
jauni normatīvi, kas paredz, ka
vienam bērnam būs nepieciešami 3m2, tad arī šīs telpas būs
par šauru, taču līdz 2020. gada
30. martam pēc plāna būtu jābūt gatavam jaunajam Sabiles
bērnudārzam. Šī iemesla dēļ
pagaidām netiek pirktas arī

jaunas mēbeles – iestāde iztiek
ar tām, kas bija iepriekšējā ēkā
un arī ēkā Abavas ielā 5.
Jaunajās telpās ir centrālapkure – tas ievērojami atvieglo
darbu, jo iepriekšējā ēkā bija
jākurina 15 krāsnis. Tā kā Abavas ielā 5 ūdens atrodas vienā
ēkas galā un bija sarežģīti to
pārvilkt uz otru ēkas pusi, tad
ļoti bija jāpiedomā, kā atrisināt
ēdināšanas jautājumu, taču tas
tika sakārtots – ēdiens tiek sagatavots bijušajā bērnudārza
ēkā un tad pārvests uz jauno
ēku, kurā notiek ēdiena sadale.
Abavas ielā 5 ir vairāki jaunumi, kas ievērojami uzlabo
darbu kvalitāti – ir atsevišķs
metodiskais kabinets materiālu
novietnei, būs interaktīvā tāfele
un notiks sapulces, ir arī atsevišķs kabinets muzikālajām
nodarbībām, kabinets logopēdam un medicīnas māsai, veļas
žāvēšanas telpa, te ir tualetes
arī pieaugušajiem un katrā stāvā ir duša. Ap ēku atrodas neliela pieguļošā teritorija, kas
tiks pamazām iekārtota, tā tagad ir arī iežogota, domājot par
bērnu drošību. Te ir plaši un
gaiši, te ir vieta, kura augt un
attīstīties.
Sanda Poriņa,
Sabiles pilsētas un Abavas
pagasta pārvaldes tūrisma
organizatore
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Eiropas Mobilitātes
nedēļa arī Talsos

No 16. līdz 22. septembrim
norisināsies Eiropas Mobilitātes
nedēļa. Tās laikā iedzīvotājus
rosina automašīnu vietā izmantot ilgtspējīgus pārvietošanās
veidus – pastaigu ar kājām, riteņbraukšanu un sabiedrisko
transportu.
Šī gada Eiropas Mobilitātes
nedēļas vadmotīvs ir „multimodalitāte” – dažādu transporta veidu izmantošana un kombinēšana, kas ļauj pasažieriem
pilnvērtīgi izmantot visas priekšrocības: naudas ietaupīšanu, ātrumu, elastīgumu, ērtības, punktualitāti un citas.
19. septembris tiek atzīmēts,

kā „Ar velo uz darbu diena”, tādēļ
Talsu novada pašvaldība aicina
ikvienu uz darbu doties ar velosipēdu un sociālajos tīklos dalīties
ar foto mirkļiem no šīs dienas,
izmantojot tēmturi #arvelouzdarbu #Talsunovads.
22. septembrī Talsos tiks atzīmēta „Diena bez auto”, kā ietvaros
plānots tūrisma velobrauciens
Talsu apkārtnē un pasākums bērniem.
Plašāka informācija par aktivitātēm būs atrodama pašvaldības
mājaslapā un sociālajos tīklos. Aicinām sekot līdzi un piedalīties!
Dana Vecmane

Pašvaldība rīko izsoles
nekustamajiem īpašumiem:
▶▶ Dzīvoklim Nr.1, Baznīcas laukumā 2, Talsos, (kadastra Nr.
8801 900 3292) – pilnībā izdedzis dzīvoklis Nr.1, bijis 1 istabas dzīvoklis ar kopējo platību 18,4 m², kopīpašuma 184/4335 domājamās
daļas no būvēm un zemes. Īpašums tiek pārdots ar nosacījumiem, ka
pircējs ievēro nosacījumus un ierobežojumus, kas attiecas uz Valsts
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Talsu pilsētas vēsturiskais
centrs” teritoriju un veic īpašuma atjaunošanu saskaņā ar Nacionālā
kultūras mantojuma pārvaldes nosacījumiem trīs gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Sākumcena 80 EUR, solis – 20
EUR, drošības nauda 8 EUR, dalības maksa 30 EUR. Samaksa veicama viena mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Izsole notiks 24. septembrī 14.30.
▶▶ Dzīvoklim Nr.2, Baznīcas laukumā 2, Talsos, (kadastra Nr.
8801 900 3291) – pilnībā izdedzis dzīvoklis Nr.2, bijis 1 istabas dzīvoklis ar kopējo platību 18,5 m², kopīpašuma 185/4335 domājamās
daļas no būvēm un zemes. Īpašums tiek pārdots ar nosacījumiem, ka
pircējs ievēro nosacījumus un ierobežojumus, kas attiecas uz Valsts
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Talsu pilsētas vēsturiskais
centrs” teritoriju un veic īpašuma atjaunošanu saskaņā ar Nacionālā
kultūras mantojuma pārvaldes nosacījumiem trīs gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Sākumcena 80 EUR, solis – 20
EUR, drošības nauda 8 EUR, dalības maksa 30 EUR. Samaksa veicama viena) mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Izsole notiks 24. septembrī 14.00.
Izsolēm pretendenti var pieteikties līdz 21. septembrim 12.00.
Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS „SEB banka” līdz 21.
septembrim 12.00. Izsoles notiks Talsu novada administratīvā centra
mazajā zāle, Kareivju ielā 7, Talsos.
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. Tālrunis uzziņām 27841840, 25430273.

Paldies!
Talsu novada pašvaldība izsaka pateicību biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komitejai, īpaši tās izpilddirektorei Anitai
Boitmanei un SIA „Talsu namsaimnieks” valdes priekšsēdētājam
Egilam Barisam par tehniskā palīglīdzekļa un vajadzīgā transporta
nodrošināšanu, lai palīdzētu autobusa vadītājam, kurš cieta avārijā,
gādājot par XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku
dalībnieku atgriešanos mājup no Rīgas.
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Pieņem pieteikumus uzņemšanai
LIAA Talsu biznesa inkubatorā
LIAA Talsu biznesa inkubators informē, ka nākamā kārta
komersantu uzņemšanai inkubācijā norisināsies oktobrī.
Pieteikumi iesniedzami LIAA
Talsu biznesa inkubatorā klātienē vai elektroniski parakstīti uz e-pastu liaa@liaa.gov.lv,
no 3. līdz 19. septembrim. Pieteikuma forma pieejama www.
liaa.gov.lv/lv/inkubatori.
Atgādinām, ka LIAA Talsu
biznesa inkubatorā inkubācijā
var iestāties komersanti, kas ir
jaunāki par trīs gadiem, un gūt
atbalstu – gan finansiālu (50%
līdzfinansējumu dažādām izmaksām, kas uzņēmumam rodas), gan nefinansiālu (bezmaksas apmācības un konsultācijas,
t.sk. individuālas 1-1 konsultācijas ar jomas ekspertiem par biznesa stratēģiju, mārketingu, finansēm).
Komersantiem, kas pretendē
uz dalību inkubācijā, jābūt reģistrētiem vai faktiski jādarbojas Talsu, Dundagas, Rojas vai

Mērsraga novadā, kā arī to darbības nozarei ir jābūt atbalstāmai. Neatbalstāmās nozares ir:
primārā lauksaimniecība, zvejniecība/akvakultūra, tirdzniecība, nekustamie īpašumi, azartspēles, transports un loģistika.
Savukārt
uzņemšana
pirmsinkubācijā norit nepārtraukti. Pirmsinkubācijā var iesaistīties arī fiziskas personas ar
biznesa ideju. Fiziskām personām inkubatorā pieejamas bezmaksas konsultācijas un apmācības par biznesa tēmām, kā arī
strādāšana koprades telpās Kalna ielā 4, Talsos.
Dalība gan pirmsinkubācijā,
gan inkubācijā ir bez maksas.
LIAA inkubatoru programmas mērķis ir atbalstīt jaunu,
dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīs-

tību Latvijas reģionos, nodrošināt fiziskas personas un
komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi, konsultācijām,
apmācībām un pasākumiem
par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu. Sīkāk par inkubatoru
programmu var lasīt www.liaa.
gov.lv/lv/inkubatori. Par LIAA
Talsu biznesa inkubatoru var
uzzināt facebook lapā @LIAATalsi, kā arī zvanot 62400904
vai rakstot uz talsi@liaa.gov.lv.

6. oktobrī notiks 13. Saeimas vēlēšanas
6. oktobrī, sestdienā, notiks
13. Saeimas vēlēšanas. Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi vēlētājiem būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00.
Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā
nevarēs piedalīties vēlēšanās, aicināti to izdarīt trīs dienas pirms
vēlēšanām: 3. oktobrī 17.00–
20.00, 4. oktobrī 9.00–12.00, 5.
oktobrī 10.00–16.00.
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs ierasties vēlēšanu iecirknī, varēs balsot savā
atrašanās vietā, to piesakot no 1.
līdz 6. oktobra plkst. 12.00 tuvākajā vēlēšanu iecirknī.
Balsošanas dokumenti 13.
Saeimas vēlēšanās ir: derīga Latvijas pilsoņa pase vai derīga Latvijas pilsoņa personas apliecība
(eID) kopā ar vēlētāja apliecību.
Kāpēc Saeimas vēlēšanās pase
ir svarīga?
Saeimas vēlēšanās netiek lietoti iepriekš izveidoti vēlētāju
saraksti. Vēlēšanu dienā vēlētājs
drīkst doties balsot uz jebkuru
vēlēšanu iecirkni, bet, lai nebūtu
iespējas nobalsot vairākkārt, vēlētāja pasē iespiež spiedogu par

dalību vēlēšanās.
Ja pasei beidzies derīguma termiņš
Ar pasi, kurai beidzies derīguma termiņš, piedalīties vēlēšanās nevar. Atjaunot pasi iespējams jebkurā Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā neatkarīgi no
deklarētās dzīvesvietas. Pasi izsniedz 10 darba dienu laikā vai
paātrinātā kārtībā – divu darba
dienu laikā. Valsts nodeva par
pases izsniegšanu 10 darba dienu laikā ir 28,46 eiro, par izsniegšanu divu darbdienu laikā
56,91 eiro.
Kad nepieciešama vēlētāja apliecība?
Vēlētāja apliecība nepieciešama tikai tiem vēlētājiem, ku-

riem nav Latvijas pilsoņa pases,
bet ir Latvijas pilsoņa personas
apliecība.
Kur saņemt vēlētāja apliecību?
Vēlētāju apliecību dalībai 13.
Saeimas vēlēšanās varēs saņemt
no 24. septembra līdz 5. oktobrim tajā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā
nodaļā, kur izsniegta personas
apliecība. Vēlētāja apliecību iespējams saņemt arī citā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, par šo
vēlmi rakstiski informējot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi līdz 24. septembrim.
Vai par vēlētāja apliecības izgatavošanu jāmaksā?
Nē, vēlētāja apliecības izsniedz bez maksas.

Palīdz ugunsgrēkā cietušajiem
9. augusta rītā ugunsnelaime piemeklēja Ķūļciema pagastu. Tur nodega dzīvojamā
māja „Finķi”, atstājot tās iemītniekus bez pajumtes.
Ugunsgrēkā cietušo nav.
10. augustā Talsu novada domes priekšsēdētājs sasauca ārkārtas sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdi, lai lemtu
par atbalsta piešķiršanu ārkārtas

gadījumos. Tās laikā, informēja
Talsu novada Sociālais dienests,
ģimenei piešķirta dzīvojamā
platība, kā arī pabalsts krīzes
situācijā no personas gribas neatkarīgu apstākļu gadījumā.
Ģimene klātienē iepazīstināta
ar ierādīto mājvietu, tam nepieciešami tehniski uzlabojumi, ko
nodrošinās SIA „Talsu namsaimnieks”. Savukārt Sociālais die-

							

nests apkopo informāciju par
pieejamajiem
priekšmetiem,
mēbelēm un sadzīves tehniku,
lai pēc iespējas pilnvērtīgāk iekārtotu ģimenes dzīvesvietu. Tāpat cietušajiem regulāri tiek
sniegts individuāls atbalsts un
konsultācijas par dažādiem jautājumiem. Patlaban ģimene ir
apmetusies pie radiniekiem.
Inita Fedko
2018. gada septembris
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AKTUĀLI

Viktorīnas „Meklē Rakstos” 5. 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).
5. kārtas jautājumi
1. „… tovasar „iedzersim centrā” bija nomainījis „iedzersim citā novadā”. Un bija
ļoti labi, bet trešajā dienā, kad viss bija notriekts un visi viesi aiztinušies atpakaļ uz
Rīgu, palikām mēs trīs – un joprojām gribējām, lai kaut kas notiek. (Blakusistabā
vāļājās arī bezspēkā sabrukušais dzīvokļa

saimnieks, Līnas brālēns, bet no viņa nebija nekādas jēgas). Lai kaut kas notiktu,
vajag iedzert. Lai iedzertu vajag naudu.
Lai dabūtu naudu, ir kādam jāpiezvana –
taču visi, kam mēs varējām zvanīt, nupat
bija aizbraukuši mājās.”
•
Kristīne Želve
•
Ieva Melgalve
•
Daina Tabūna
2. „Vārna savicina spārnus un uzlido uz betona bluķa netālu no smilšu kastes. Tas ir
bumbu patversmes jumts, apmēram pusotru metru virs zemes. To labi cilvēki ierīkoja kara laikā, lai iedzīvotāji no bagātajām
mājām varētu paslēpties no bumbām, ko
plastmasas zaldātiņi svieda lejā no lidmašīnām, lai cilvēki mirtu. Tie bija krievu un
vāciešu plastmasas zaldātiņi, arī jefreitori.
Zem patversmes jumta ir dziļi akmens tu-

neļi, kuru ejās mētājas pierādījumi par mīlestību un bailēm kara laikā.”
•
Kristīne Ulberga
•
Māris Bērziņš
•
Inga Ābele
3. „Šoreiz vārdi aizgāja tālu. Pašā tīreļpurva
malā kāds guļošais uzrāvās sēdus. Viņš vēl
bija līdz pusei zem zemes, un viņa pierē
bija liels caurums, bet viņš ieklausījās. Jelgavas pusē bija dzirdama kanonāde. „Jau
pie Jelgavas!” noteica mirušais strēlnieks
un kārpījās ārā no zemes. Viņš vēl iegremdēja rokas vecajā purvā un pēc mirkļa
meklēšanas izcēla Mosina šauteni. Uzmeta
to plecā, aizpogāja šineli un ašā karavīra
gaitā devās trokšņa virzienā. Mēs tikmēr
jau mētājām pa gaisu galvas. Savējās.”
•
Jānis Joņevs
•
Augusts Saulietis

Šīs vasaras aktualitātes
Sabiles tūrisma jomā
Sabiles pilsētā un tās apkārtnē turpinās aktīvā tūrisma sezona. Tajā šogad skaistus pārsteigumus sagādājis
Sabiles populārākais apskates objekts – Vīna kalns.
Kalnā 4. augustā notika
pirmā laulību ceremonija,
kurā gredzenus mija Dīna un
Toms. Līdz ar šo notikumu ir
palielinājusies interese gan
par kāzu iespējām Sabiles
pusē, gan arī par vīnogulāju
stādīšanu Vīna kalnā – to dara
gan jaunlaulātie, gan citi interesenti, lai pēc vīnogulāja stādīšanas arī fotografētos, izmantojot šeit redzamās, plašās
Sabiles ainavas.
Abavas pagastā šovasar tūrisma apritē ir ienākušas divas
jaunas naktsmītnes: brīvdienu
māja „Bungas” un brīvdienu
māja „Ružēni”. Naktsmītne
„Bungas” atrodas Valgales–
Rendas ceļa sākumposmā un
ir izveidota senā laukakmeņu
ēkā – bijušajā dārē (graudu
kaltē). Šeit tiek piedāvātas četras gultasvietas. Brīvdienu
māja atrodas pie hektāra liela,
ūdensrozēm rotāta dīķa, sniedzot iespēju gan veldzējošām
peldēm, gan izbraucieniem ar
šeit pieejamo laivu.
Otra naktsmītne – „Ružēni” atrodas netālu no atpūtas
bāzes „Zviedru cepure”. Brīvdienu māja „Ružēni” ir celta
90. gadu sākumā, bet šī vieta ir
ar senu vēsturi – šeit bijušas
norādītas mājas jau 17. gs. kartēs. „Ružēni” kļuva īpaši 1997.
gadā, kad pēc Jāņa Klīdzēja romāna „Sniegi” motīviem te
tika uzņemti režisora Jāņa
Streiča melodrāmas „Likteņdzirnas” kadri. No „Ružēniem”
paveras burvīga ainava uz
Abavas ieleju un tiek piedāvātas nakšņošanas vietas divām
personām romantiskām izjūtām.
Romantisku laiku un sirsnīgu gaisotni iespējams sajust arī Sabiles sidra namā, kas
atrodas pašā Sabiles centrā un

kur no šī gada tiek piedāvāta
ne tikai sidra un vīna degustācija, bet arī mūsdienīgs un lieliski pagatavots ēdiens. Te pieejami
arī
bukleti
ar
informāciju par atpūtas iespējām Sabilē un tās apkārtnē.
Šovasar Sabiles uzņēmēji
dāvājuši pienesumu arī aktīvās
atpūtas jomā: Abavā tiek piedāvāta ne tikai kajaku, kanoe
un motorizētā plosta noma,
bet arī SUP dēļu noma. SUP
dēļi arī Latvijā ir diezgan jauns
piedāvājums. Angļu valodā
SUP nozīmē stand up paddle,
kas būtībā ir airēšana stāvus ar
vienu airi – tā ļoti labi veicina
līdzsvara sajūtas attīstību un
nostiprina muskuļus. Šobrīd
Sabilē ir pieejami divi SUP
dēļi, uz kuriem var izbaudīt
Abavas upes plūdumu, kā arī
citas ūdenstilpnes, jo dēļi ir
viegli transportējami.
Sabiles iedzīvotāji un viesi
noteikti ir ievērojuši jauku
pilsētvides papildinājumu –
dažādās vietās ir parādījušies
krāsaini soliņi – katrs ar savu
raksturu, aicinot gan atpūsties, gan fotografēties. Soliņu
izvietošana un krāsošana ir
radošās personības Ievas Lāces ideja – maijā viņa aicināja
sabilniekus izrotāt sava pagalma vai mājas priekšpusi ar
krāsainiem soliņiem, daudzi
šim aicinājumam atsaucās.
Ventspils ielā 2 (blakus
avotam Līkais Krodzinieks)
kopš augusta ir vieta, kurā uz
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dažādām aktivitātēm aicināti
pulcēties bērni un ģimenes.
Šobrīd telpās jau darbojas
pirmsskolas vecuma bērnu
pieskatīšanas grupiņa. Tā ir
iespēja mammām, kuras ar
saviem bērniņiem ikdienu pavada mājās, uz stundu, divām,
trim vai četrām atstāt mazuli
šeit auklītes uzraudzībā. Vēlamo dienu un laiku lūgums iepriekš pieteikt pa tālr.
29728348 vai 29932803. Bērniem pieejamas arī audiologopēda konsultācijas, piesakoties pa tālr. 22389445.
Aktivitāšu un pakalpojumu
klāsts ar laiku tiks paplašināts.
Lūdzam arī vecākus būt aktīviem un iesaistīties plānošanā, izsakot vēlmes un idejas
par pakalpojumiem un aktivitātēm, kas mūsu pilsētā atvieglotu un uzlabotu ikdienu
gan bērniem, gan vecākiem.
Sabile piedāvā atraktīvus
piedzīvojumus gan pieaugušajiem, gan bērniem, kā arī tūristu iecienītās vīnu un sidru degustācijas – par to varat
interesēties Sabiles tūrisma informācijas centrā, rakstot pa epastu uz adresi tic_sabile@inbox.lv, sazinoties pa tālruni
27841827 vai ieskatoties Sabiles
tūrisma lapā: www.visit.sabile.
lv.
Sanda Poriņa, Sabiles pilsētas
un Abavas pagasta pārvaldes
tūrisma organizatore
Foto: Kaspars Poriņš

•

Aleksandrs Grīns
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 30. septembrim
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

Sākas pieteikšanās ES
fondu finansētajām
mācībām pieaugušajiem
Uzsākta trešā pieteikšanās kārta pieaugušo izglītības programmā, kurā ikviens strādājošais un
pašnodarbinātais no 25 gadu vecuma var pieteikties mācībām,
līdz 17. septembrim iesniedzot
pieteikumu kādā no 70 izglītības
iestādēm visā Latvijā.
Kopš pirmās pieteikšanās kārtas
izsludināšanas pērn rudenī šajā
projektā iesaistījušies jau vairāk
nekā 8000 strādājošo. Līdz šim pieprasītākās tautsaimniecības nozares, kurās arī ir visvairāk mācību
dalībnieku, ir elektronisko un optisko iekārtu ražošana un IKT, kā arī
būvniecība. Trešā pieprasītākā ir
transporta un loģistikas nozare, kas
strauji attīstās. Šīs ir Latvijas ekonomikai prioritāras nozares, kurās
kvalificēta darbaspēka trūkums ir
visaktuālākais.
Talsu novada teritorijā iespējams
apgūt 10 šādas programmas:
• Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi
• Autokrāvēja vadītājs
• C kategorijas autovadītāju apmācība
• Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel
• Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā
• Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā
• Punktveida metināšana
• Šūto un dekoratīvo izstrādājumu ražošanas tehnoloģija
• Transportlīdzekļu vadītāju periodiskā apmācība (95. kods)
Plašāku informāciju par mācību
programmām, izglītības iestādēm,
pieteikšanās kārtību un citiem
praktiskiem jautājumiem iespējams
atrast vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.
Ieteikums apskatīt arī
kaimiņu novadu piedāvātās iespējas.
Lai pieteiktos mācībām,
iedzīvotājiem jābūt sasniegušiem 25 gadu vecumu,
strādājošiem vai pašnodar-

		

binātiem. Pieteikties var arī jaunie vecāki, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.
Mācību dalībniekiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, ko var finansēt arī darba devējs. Strādājošajiem ar maznodrošinātā vai trūcīgā
statusu mācību maksu pilnā apmērā
sedz ES fondi un valsts, kā arī ir iespēja saņemt transporta izmaksu
kompensāciju, ja šādas izmaksas
rodas mācību laikā. Savukārt nodarbinātie ar invaliditāti var saņemt
kompensāciju asistenta vai surdotulka pakalpojumiem, kas radušies
mācību laikā.
Tā kā projekta laikā jaunu profesiju vai zināšanas strādājošie var apgūt tikai vienu reizi, NVA Talsu filiālē ir iespēja saņemt karjeras
konsultāciju, savukārt Talsu novada
Pieaugušo izglītības centrā ir pieejamas pieaugušo izglītības koordinatora konsultācijas, kas var sniegt
informatīvu atbalstu. Pieteikšanās
notiek izglītības iestādēs, iesniedzot
mācību pieteikumu klātienē vai
elektroniski, nosūtot to e-pastā.
ES fondu pieaugušo izglītības
projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo
kompetenci, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba
tirgus pieprasījumam un veicinātu
gan strādājošo konkurētspēju, gan
darba produktivitātes pieaugumu.
Projektu finansē Eiropas Sociālais
fonds un Latvijas valsts. Līdz 2022.
gada 31. decembrim tajā tiks ieguldīti vairāk nekā 25 miljoni eiro.
Inga Sokolova,
Talsu novada Pieaugušo izglītības
centra vadītāja, projekta
koordinatore, tālr. 26518464;
e-pasts: inga.sokolova@talsi.lv
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Domes sēdēs lemtais
26. jūlija Talsu novada domes sēdē
deputāti lēma par 12 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt noteikumus Nr.2 „Iekšējā
audita veikšanas kārtība Talsu novada
pašvaldībā”.
• Atbrīvot Ivaru Kolodu no Talsu novada Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieka pienākumu pildīšanas.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes 17.08.2017. lēmumā Nr.345 „Par Talsu novada objektu privatizācijas un īpašumu atsavināšanas komisiju”.
Finanšu jautājumi:
• Piešķirt biedrībai „Latvijas Sarkanais
Krusts” Kurzemes komiteja līdzfinansējumu projekta „Sajūtu dārza ierīkošana
Leprozorija parkā, Stūrīšciemā” īstenošanai 4968,42 EUR.
• Piešķirt finansējumu līdz 39 800 EUR
Laidzes pagasta pārvaldei ielu apgaismojuma pārbūvei Paugurciemā Laidzes pagastā.
• Apstiprināt Talsu novada konkursa
„Par Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu valsts nozīmes pilsētbūvniecības
pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko
ēku restaurācijai un konservācijai Talsu
novadā” vērtēšanas komisijas lēmumu, atbalstīt iesniegto pieteikumu, piešķirot finansējumu par kopējo summu 2795 EUR.
• Apstiprināt SIA „ADAX 2” iesniegto
projektu „Dzīvojamās mājas Rīgas ielā 3,
Talsos pagalma labiekārtošana” un piešķirt
līdzfinansējumu 4000 EUR projekta īstenošanai. Apstiprināt biedrības „Dundagas
5” iesniegto projekta pieteikumu „Dzīvojamās mājas Dundagas ielā 5, Talsos pagalma labiekārtošana”. Piešķirt līdzfinansējumu 3434,29 EUR projekta īstenošanai.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē
26 300,33 EUR projekta „Dupurkalna
brīvdabas estrādes būvniecība un teritorijas labiekārtošana” finansēšanai.
Citi jautājumi:
• Nodot pašvaldības autonomās funkcijas – organizēt komunālos pakalpojumus (siltumapgāde) – nodrošināšanai
pansionātam „Lauciene” – SIA „Talsu
namsaimnieks” bezatlīdzības lietošanā un
apsaimniekošanā līdz trīs gadiem.
• Nodrošināt Talsu novada domes komiteju sēžu ierakstīšanu audio formātā
un ierakstus ievietot pašvaldības domes
tīmekļvietnē www.talsi.lv.
16. augusta Talsu novada domes sēdē
deputāti lēma par 60 darba kārtības jau-

tājumiem:
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.28 „Grozījumi Talsu novada domes
2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos
Nr.2 „Talsu novada pašvaldības nolikums””.
• Slēgt sadarbības līgumu ar Profesionālās izglītības kompetences centru „Rīgas Valsts tehnikums” uz trīs gadiem.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr.274
„Par Talsu novada domes deputātu un
pašvaldības darbinieku dalību Latvijas
Pašvaldību savienības komitejās un
apakškomitejās”.
• Pilnvarot Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieku Ģirtu Kalnbirzi pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā
„Talsu rajona partnerība” padomē.
• Pilnvarot Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieku Ģirtu Kalnbirzi pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā
„Talsu rajona partnerība”.
• Pilnvarot Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieku Ģirtu Kalnbirzi pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrībā
„Engures ezers”.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes
2016. gada 25. februāra lēmumā Nr.140
• „Par Talsu novada pašvaldības Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu”.
• Apstiprināt Talsu novada domes
priekšsēdētāju Daini Karolu par Talsu novada pašvaldības pārstāvi Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē. Apstiprināt
Talsu
novada
domes
priekšsēdētāja 1. vietnieku Ģirtu Kalnbirzi par Talsu novada pašvaldības pārstāvja
aizvietotāju Kurzemes plānošanas reģiona
Attīstības padomē.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes 2016. gada 27. oktobra lēmumā Nr.
541 „Par Talsu reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvās komisijas izveidi”.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes nolikumā „Talsu novada pašvaldības
apbalvojumi sportā”.
• Pilnvarot Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieku Ģirtu Kalnbirzi pārstāvēt pašvaldību Nodarbinātības valsts aģentūras Talsu filiāles konsultatīvajā padomē.
• Pilnvarot Talsu novada domes priekšsēdētāju Daini Karolu pārstāvēt pašvaldību biedrībā un valdē „Latvijas Pašvaldību
mācību centrs”.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes 2015. gada 12. marta lēmumā Nr.126
„Par Talsu novada pašvaldības līdzdalību
biedrības „Reģionālo attīstības centru ap-

vienība” dibināšanā”.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes 2018. gada 1. marta lēmumā Nr.78
„Par pieteikumu nometņu organizēšanai
izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu”.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr.287
„Par pārstāvi nodibinājuma „Talsu novada krīžu centrs” padomē”.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes 2016. gada 11. februāra lēmumā
Nr.96 „Par Talsu novada pašvaldības dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā”.
• Veikt grozījumus Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvās padomes sastāvā.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes
interešu izglītības programmu vērtēšanas
un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvā.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes 2016. gada 28. janvāra lēmumā Nr.28
„Par Talsu novada pašvaldības dalību
biedrībā „Pedvāle””.
• Veikt grozījumus nolikumā „Par finansiāla atbalsta sniegšanu sporta attīstībai Talsu novadā”.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes 2013. gada 15. augusta lēmumā
Nr.494 „Par Talsu novada pašvaldības dalību biedrībās”.
• Veikt grozījumus 2016. gada 15. decembra lēmumā Nr.604 „Par pašvaldības
dalību biedrībā „Usmas krasts””.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes
2016. gada 28. janvāra lēmumā Nr.34 „Par
Talsu novada pašvaldības dalību biedrībā
„Ziemeļkurzemes biznesa asociācija””.
• Atļaut Dainim Karolam savienot Talsu novada domes priekšsēdētāja amatu ar
Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības
padomes dalībnieka amatu.
• Atļaut Ģirtam Kalnbirzem savienot
Talsu novada domes priekšsēdētāja
1. vietnieka amatu ar Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes dalībnieka aizvietotāja amatu.
• Apstiprināt Mariku Grohjacku par
Vandzenes pagasta pārvaldes vadītāju ar
2018. gada 3. septembri.
Finanšu jautājumi:
• Piešķirt Latvijas Riteņbraukšanas federācijai finansējumu 1500 EUR Kristera
Ansona sagatavošanās procesam un dalībai Pasaules čempionātā.
• Piešķirt biedrībai „Spēka sporta
centrs” finansējumu 1750 EUR Daiņa Zāģera sagatavošanās procesam un dalībai
„Strongman Champions League”.
• Piešķirt veterānu hokeja komandai
„Talsi” līdz 2700 EUR braucienam uz
starptautisko amatieru veterānu hokeja

4. septembrī 11. septembrī
Talsos

Datums
5. septembris
5. septembris
5. septembris
6. septembris
13. septembris
17. septembris
17. septembris
17. septembris
20. septembris
27. septembris

Sēdes nosaukums
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
Tautsaimniecības komitejas sēde
Finanšu komitejas sēde
Domes sēde
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
Tautsaimniecības komitejas sēde
Finanšu komitejas sēde
Domes sēde

Laiks
10.00
13.00
15.00
15.00
15.00
10.00
13.00
15.00
15.00
15.00

Marta Rake-Lasmane

Deputātu pieņemšanas septembrī

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

Domes un komiteju sēdes septembrī

turnīru Čehijas pilsētā Litvinovā no 30.
augusta līdz 3. septembrim.
• Dzēst Jānim Briedim nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 23,24 eiro
par dzīvokli Celtnieku ielā 3–10, Talsos.
• Piešķirt finansējumu skolēna karšu
izgatavošanai līdz 5000 EUR.
• Piešķirt papildu finansējumu līdz
3310 EUR Lībagu sākumskolai pirmsskolas grupas telpu vienkāršotai atjaunošanai
jaunas grupas atvēršanai.
• Piešķirt Talsu Mūzikas skolas absolventa N. Mūrnieka dalībai Latvijas Jauniešu pūtēju orķestrī 300 EUR.
• Piešķirt finansējumu Valdemārpils
pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldei
8862,00 EUR: daudzfunkcionālās tualetes
kabīnes uzstādīšanai Lielajā ielā 4, Valdemārpilī 2577,30 EUR; logu daļējai nomaiņai pārvaldes ēkā Raiņa ielā 16, 1767,27
EUR; informācijas stendu izgatavošanai
un uzstādīšanai Valdemārpilī 2601,50
EUR; bērnu rotaļu laukuma konstrukcijām un uzstādīšanai īpašumā „Ezermala”,
Ūdens ielā 1, Valdemārpilī, 1377,69 EUR;
logu daļējai nomaiņai ēkā Raiņa ielā 14-2,
Valdemārpilī, 538,24 EUR.
Nekustamais īpašums:
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo zemes vienību „Birzes” Strazdes
pagastā. Noteikt cenu – 1507,44 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.1,
Baznīcas laukumā 2, Talsos. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. Noteikt brīvo cenu – 80 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.2,
Baznīcas laukumā 2, Talsos. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. Noteikt brīvo cenu – 80 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo automašīnu PEUGEOT 407,
valsts reģistrācijas numurs FM 9200. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. Izsoles sākumcenu noteikt 500 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošo automašīnu OPEL ZAFIRA, ar
valsts reģistrācijas numuru GE 5775. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. Izsoles sākumcenu noteikt 500 EUR.
• Apstiprināt noteikumus Nr.3 „Talsu
novada pašvaldības budžeta plānošanas,
izstrādes, apstiprināšanas un izpildes kārtība, uzraudzība un kontrole”.
• Nenoteikt Talsu novada domes deputātei Ilzei Indriksonei atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu ar 2018. gada
16. augustu.

Ģ. Kalnbirze* N. Tropiņš*
D. Feldmane E. Demiters
I. Indriksone
G. Sebris

Valdemārpilī
Stendē
Balgalē
Īvē
Ķūļciemā
Laucienē
Vandzenē

I. Gluzda
N. Tropiņš

18. septembrī

25. septembrī
N. Tropiņš*
I. Norenberga
L. Pīlēģis, E. Zelderis

D. Karols*

A. Astrātovs, Ģ. Kalnbirze
O. Solovjovs, G. Zeberiņa
I. Norenberga, L. Pīlēģis,
E. Zelderis
N. Tropiņš

I. Norenberga
L. Pīlēģis
E. Zelderis

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

Pieņemšanas notiek pilsētu un pagastu pārvaldēs 17.00–18.00
*Talsos domes priekšsēdētāja un vietnieku pieņemšanas 17.00–19.00
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„Mums ir mazie dimantiņi, kas spoži mirdz”
Jūlija sākumā aizvadīti XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētki. Tajos mūsu novadu pārstāvēja vairāk nekā 800 amatiermākslas dalībnieku. Tagad ir pienācis
svētku izvērtēšanas brīdis, ko apzinīgi veic Kultūras, sporta un tūrisma
centra amatiermākslas kolektīvu metodiķe Ina Jurkeviča.
Latvijas simtgades Dziesmu un deju
svētki ir noslēgušies. Kāda ir to pēcgarša?
Fantastiska, ir milzīgs emocionāls
pacēlums, kad jūties stiprs savā zemē,
jūti plecu un esi bijis kopā ar tiem, kurus izproti un kuri izprot tevi. Pirmajā
mēnesī pēc svētkiem staigāju vairākus metrus virs zemes.
Svarīgi, lai gūtās emocijas dotu spēku, enerģiju un prieku
par šo gadu laikā padarīto. Lai tās ļautu apzināties ieguldītā darba jēgpilnumu. Kultūru nevar nosvērt un izmērīt,
kas ļautu izdarīt racionālus secinājumus, bet šādos brīžos
var saprast, vai darbs ir bijis tā vērts.
Nozīmīgs ir process līdz svētkiem, kā aizej līdz tiem,
cik darba esi ieguldījis gatavojoties. Nepilnā tūkstoša cilvēku, kuri mūsu novadā darbojas amatiermākslā, darbs,
katru nedēļu apmeklējot mēģinājumus, ir ļoti jānovērtē.
Svētki ir tikai gala produkts, bet būtiska ir ikdiena.
Rezultāts, prieks un pacēlums ir devis spārnus, lai turpinātu dejot, dziedāt, spēlēt teātri un visu ko citu darīt.
Katrs savā nozarē ieguldīt sevi.
Kā pašvaldība finansiāli atbalstīja amatiermākslas kolektīvu dalībniekus?
Pašvaldība kolektīviem ir devusi milzīgu ieguldījumu
tieši sagatavošanās laikā. 130 000 eiro atbalsts ir materializējies tautastērpos. Protams, visi tautastērpi vēl nav sašūti,
jo par finansējumu bija jālemj vismaz gadu ātrāk. Neskatoties uz to, ļoti daudzus paspējām satērpt jaunajos tērpos.
Pilnīgi visi tērpi, plānojam, būs gatavi līdz valsts svētkiem
18. novembrī. Latvijas simtgadē mūsu kolektīvi būs jaunos
tautastērpos.
Ļoti jauks paldies mirklis bija pēc svētkiem kopā ar
visiem kolektīvu un pārvalžu vadītājiem un novada vadību. Tur izjutu ārkārtīgi lielu prieku par atkalsatikšanos.
Kas palīdzēja organizēt praktiskos jautājumus mūsu
amatiermākslas kolektīvu dalībai svētkos?
Veiksmīgai norisei tika izveidota darba grupa astoņu
cilvēku sastāvā, kas nopietni strādāja gan laikā līdz svētkiem, gan arī pašā svētku nedēļā. Svētku laikā varējām
redzēt, vai visu esam plānojuši veiksmīgi un vai kārtīgi
padarīts pamata darbs. Šajā gadā bija vairāki jaunināju-

mi tieši svētku sagatavošanās posmā. Viens no tiem bija
elektroniskā reģistrācija, kas notika jau februārī. Jau no
pagājušā gada rudens bijām vienojušies par kolektīvu
dzīves vietu Rīgā – Rīgas Doma kora skolā. Janvārī pirmo reizi devāmies turp un apskatījām telpas. Tas kādam var šķist visai nenozīmīgi, bet tālāk darba grupa
sagrupēja kolektīvus atbilstošās telpās, lai dalībnieki
šajās mītnes vietās justos ērti un gaidīti. Svarīga ir salāgota transportu koordinēšana un to novietošanas vietu
uzrādīšana. Nepārtraukti sazinājāmies ar galveno svētku koordinatoru, lai, aizbraucot uz svētkiem, dalībniekiem viss būtu gatavs un nevajadzētu uzraukties par
sadzīviskām lietām. Tajā brīdī lielu jautājumu un neskaidrību vairs nevar būt. Šogad būtiski tika uzsvērts
drošības jautājums, bija jāsakārto caurlaižu jautājums.
Tikpat svarīga bija ēdināšanas plānošana, jo tā tika organizēta ne tikai mītnes vietā, bet arī atsevišķās pasākumu norises vietās. Lietišķās mākslas kolektīviem valsts
nebija plānojusi nodrošināt ēdināšanu, to uzņēmās pašvaldība.
Šajā reizē bija iespēja arī izmazgāt atsevišķas tautastērpa daļas, piemēram, kreklus un blūzes. Palīdzējām kolektīviem, reizēm tikai piecos no rīta devāmies gulēt.
Izjutām lielu gandarījumu, kad kolektīvi atrādīja savus nupat uzšūtos tautastērpus, kad novērtēja mazgātās
blūzes un viņiem rīkotos saviesīgos vakarus.
No malas, protams, varam skatīties, ko tur viens vai
otrs dara, bet tas lai paliek uz katra sirdsapziņas.
Darba grupai netika segti komandējuma izdevumi,
tādēļ tika lemts par prēmiju izmaksu pēc svētkiem. Svētku laiks bija deviņas dienas, no kurām četras bija brīvdienas, bet pirms tam ilgas vakara stundas tika veltītas organizatoriskajiem jautājumiem. Gatavojām arī Dziesmu
svētku ieskaņu koncertu „Treji vārti atverami” un vides
objekta „Latvijas saule” atklāšanu Talsu pilsētas svētkos.
Ir jautājums: vai tiešām neko neesam pelnījuši?

IT kompetencēs balstīta izglītība –
pamats veiksmīgai integrācijai darba tirgū
No 2017. gada 18. septembra līdz šī gada 17. septembrim Valdemārpils vidusskola
realizē „Erasmus + KA1 Mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam” projektu „IT kompetencēs balstīta
izglītība - pamats veiksmīgai
integrācijai darba tirgū”
Projektā veikta darba vērošana un darba asistēšana Valdemārpils vidusskolas sadarbības
partnerorganizācijā „IES AzZAIT” Spānijā, kas pašlaik ir
viena no attīstītākajām Dienvidspānijas provinces skolām
inovatīvu un tehnoloģisku risinājumu jomā. „IES Az-ZAIT”
ir integrēta bilingvāla mācību
metodika, attīstīta robotikas zinātne, tā mudinot skolēnus nākotnē kļūt par zinātniekiem un

		

2018. gada septembris

inženieriem. Minētā izglītības
iestāde ir izstrādājusi inovatīvas
pieejas izglītības procesā – IT
integrēto izglītību. Sadarbības
partneri izmanto modernas un
inovatīvas mobilās ierīces un
dažādas pedagoģiskā atbalsta
un metodoliģiskās platformas,
kuru mērķis ir sekmēt pedagoģiskā darba organizāciju, optimizāciju un inovāciju.
Projektā Valdemārpils pedagogi guva iespēju pilnveidot
profesionālās zināšanas IT
jomā, inovatīvu mobilo ierīču
lietošanā, kā arī iepriekšminēto platformu pielietojumā. Latvijas un Spānijas kolēģi diskutēja par abu valstu izglītības
sistēmas iespējām IT un bilingvālās izglītības jomā, tā veidojot plašāku izpratni par izglītī-

bas sistēmu potenciālu Eiropā.
Ir veikts informatīvs darbs pie
apgūto platformu un metožu
popularizēšanas pedagogiem
Talsu novadā, Zviedrijas kolēģiem izglītības iestādē „Järnåkraskolan” un kolēģiem
Igaunijā „Tallinna Mustamäe
Gümnaasium”. Ikdienas darbā
Valdemārpils
vidusskolā
pedgoģiskā procesa optimizācijai tiek ieviestas jaunas tehnoloģijas un realizēts apmācību process platformu lietošanā.
Projekta Nr. 2017-1-LV01KA101-035375.
Inga Fabriciusa, Aiga Bērziņa

Tagad noteikti ir grūtākais
darbs – izvērtēšana.
Tā ir statiskā izvērtēšana,
kur saņemam atskaites un
pēc tām vērtējam kolektīvus.
Tas nepieciešams amatiermākslas kolektīvu vadītāju
algu noteikšanai, jo nolikums
paredz vairākus kritērijus
algu maiņai.
Ļoti labi rezultāti mūsu
amatiermākslas kolektīviem
bija ne tikai skatēs. Koris „Vaiva” bija izvirzīts uz koru kariem, godam sevi parādīja
pusfinālā. Pūtēju orķestris
„Talsi” finālskatē starp desmit
līdzvērtīgiem kolektīviem saņēma 2. vietu. Vīru vokālais
ansamblis „Stende” braši turējās skatēs un piedalījās konkursos, iegūstot 2. vietu.
Veiksme darbojoties ir uzsmaidījusi Balgales amatierteātrim, kas spēlēja Rīgā starp desmit labākajiem Latvijas
amatierteātriem. Tas ir ārkārtīgi augsts novērtējums, kas
apliecina, ka šajā nozarē viss rit veiksmīgi.
Divi deju kolektīvi tika uzaicināti piedalīties otrajā
deju programmā „Vēl simts gadu dejai”. Uz to pretendēja
pieci mūsu kolektīvi, bet šo iespēju ieguva „Talsu kurši”
un „Spriganis”. Tas prasīja lielu atbildību un darbu.
Līdztekus Dziesmu un deju svētkiem notika arī
folkloras festivāls „Baltika 2018”. Tur piedalījās mūsu
folkloras kopa „Talsi” un „Trejteka”.
Svarīgi, ka mākslinieciskais līmenis tiek noturēts ilglaicīgi, nevis tikai vienreiz iegūts.
Mums ir mazie dimantiņi, kas spoži mirdz.
Vai jau notiek darbs pie nākamajiem Dziesmu un deju
svētkiem?
Jā, šis process ir nepārtraukts. Šobrīd jau zinām, ka dažviet objektīvu iemeslu dēļ mainīsies kolektīvu vadītāji, bet
darbs turpināsies, un tas vedīs uz nākamajiem svētkiem.
Šie ir mani devītie svētki, kur esmu piedalījusies dažādos statusos – esmu bijusi dalībniece, kultūras nama vadītāja, pagasta priekšsēdētāja un nu jau divus svētkus
esmu aizvadījusi kā koordinatore.
Kurš statuss ir bijis pateicīgākais?
Katrā ir sava garoziņa un savs gandarījums. Protams,
īpašā kopība vispilnīgāk izjūtama kā dalībniekam. Tad var
smelties spēku no virsdiriģentu un virsvadītāju harizmas.
Arī tagad, klausoties „Piena ceļu”, patiešām šķiet, ka debesis ir mazliet augstāk nekā parasti un ka ir jāspēj saredzēt
zvaigznes virs galvas, ne tikai skatīties ar degunu dubļos.
Inita Fedko; Foto: Marta Rake-Lasmane

„Vispārīgā datu aizsardzības regula
un datu izmantošana pārdošanas
mērķu sasniegšanai”
20. septembrī 11.00–17.00 Talsu novada pašvaldība sadarbībā
ar LIAA Talsu biznesa inkubatoru organizē semināru „Vispārīgā
datu aizsardzības regula (GDPR)
un datu izmantošana pārdošanas
mērķu sasniegšanai”.
Seminārā būs iespēja iepazīties ar
GDPR būtību un saturu no jurista
Rolanda Žīgura skatu punkta, kurš ir
BDO Law zvērinātu advokātu biroja
jurists un specializējies intelektuālā
īpašuma jautājumos. Semināra praktiskajā daļā uzņēmuma Newblack izpilddirektore un stratēģe Kristīne
Rasnača pastāstīs par praktisko pusi,
kā visveiksmīgāk izmantot GDPR
uzņēmējdarbības mārketinga mērķu
sasniegšanai –
digitālais mārketings – e-pasti
un datu izman-

					

tošana auditoriju veidošanai digitālajos kanālos, klientu pasākumi un
datu izmantošana tajos.
Pasākumu būs iespējams vērot
arī tiešsaistē. Dalība seminārā bez
maksas. Par dalību pasākumā
lūgums informēt pa tālr. 22018236,
vai e-pastu: janis.znotins@talsi.lv.

Seminārs tiek īstenots Interreg Latvijas
– Lietuvas programmas 2. prioritātes „Atbalsts darbaspēka mobilitātei un
nodarbinātībai” projekta Nr. LLI-157
“Veicināt uzņēmējdarbību reģionos attīstot
pārrobežas sadarbību”. Par šīs ziņas saturu
pilnībā atbild Talsu novada pašvaldība, un
tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par
Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
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Sports septembrī
Kad? Cikos?

15.09.

12.00

16.09.

10.00

21.09.

9.00

Olimpiskā diena Talsu novada PII audzēkņiem

14.00

01.09.

17.30

01.09.

19.00

02.09.

15.00

02.09.

17.00

05.09.

9.00

08.09.

17.30

08.09.

19.00

09.09.

17.30

09.09.

19.00

15.–16.09.

Sporta halle

14.09. 15.00
21.09.

Latvijas sieviešu futbola 1. līga. FK Laidze/Tal- Talsu 2. vsk. futbola
su NSS – Rēzeknes novada BJSS
laukums
Latvijas jaunatnes čempionāts Talsu novada
Hokeja halle
Sporta skolas U11 un U15 vecumu grupai.
Latvijas kausa izcīņa futbolā 7 pret 7 amatie- Talsu 2. vsk. futbola
riem, Kurzemes reģions
laukums
Talsu novada pensionāru un invalīdu zolītes
Talsu sporta nams
spēle
Badmintons. VIKTOR LATVIA GP 2019 1.
Sporta halle
posms
LAUCIENES PAGASTĀ
„Laucienes kauss 2018/2019” 3+1 volejbolā
Laucienes sporta centrs
1. posms
Pļavu muižas galda spēļu Nakts turnīrs 2018.
Maksa: 2 EUR; pensionāriem, invalīdiem, stu- Pļavmuižas saieta nams
dentiem 1 EUR, pamatskolēniem bez maksas.
SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ
Futbola diena
Sporta laukums
Olimpiskā diena
Sabiles sporta centrs

22.09.

Spēka diena

22.09.

14.00

23.09.
26.09.

11.00

26.09.

9.00

29.–
18.00
30.09.
27.09.

19.00

28.09.

19.00

11.00

16.09.
30.09.

11.00
9.00

29.09.

11.00

08.09.

10.00

22.09.

12.00

01.09.

10.00

14.09.

Sabiles sporta centrs

ĢIBUĻU PAGASTĀ
Ģibuļu kausa izcīņa futbolā un mini futbolā
Ģibuļu kausa izcīņa zolītes spēlē – 1. posms
STENDĒ
Stendes SC turnīrs mini florbolā 3 pret 3
VIRBU PAGASTĀ
Spēka diena
VALDEMĀRPILĪ
Street futbols
LAIDZES PAGASTĀ
Pludmales volejbola izslēgšanas turnīrs
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
Zolītes turnīrs – vasaras posms

Talsu Novada Ziņas

DZĪVESZIŅAS

Pasākuma nosaukums
Norises vieta
TALSOS
Latvijas sieviešu futbola 1. līga. FK Laidze/Tal- Talsu 2. vsk. futbola
su NSS – SK Imanta
laukums
Talsu novada čempionāts futbolā 7:7, Autopilots – Sabile
Talsu 2. vsk. sintētiskais
futbola laukums
Talsu novada čempionāts futbolā 7:7, Vandzene – Valdemārpils
Latvijas futbola 2. līga 2018 Kurzeme/Zemgale, Talsu 2. vsk. futbola
FK Talsi/ FK Laidze – FK Karosta
laukums
Talsu novada čempionāts futbolā 7:7, Autopi- Talsu 2. vsk. sintētiskais
lots - Artiuss
futbola laukums
Talsu novada pensionāru un invalīdu zolītes
Talsu sporta nams
spēle
Talsu novada čempionāts futbolā 7:7, FK Laidze II – Autopilots
Talsu novada čempionāts futbolā 7:7, Autopilots – FK Laidze/TNSS
Talsu 2. vsk. sintētiskais
futbola laukums
Talsu novada čempionāts futbolā 7:7, FK Mērsrags – Autopilots
Talsu novada čempionāts futbolā 7:7, FK Laidze/TNSS – Vandzene
Latvijas jaunatnes basketbola līga.
Talsu sporta nams
Talsu novada Sporta skolas U13 vecumu grupa.
Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā. Talsu
Talsu 2. vsk. futbola
NSS U14
laukums
Talsu novada kausa izcīņa futbolā 7:7

01.09.

			

Pastendes sporta laukums
Pastendes sporta centrs
Stendes sporta centrs
Virbu pamatsk. stadions
Hokeja laukums
Laidzes BLPC volejbola
laukums
Ķūļciema BLPC estrādē

Sagatavoja: Andris Krišjānis

ES fondu finansētās mācības pieaugušajiem Laidzē

Pieteikšanās līdz 17. septembrim katru darba dienu 9.00–16.00
Rīgas Valsts tehnikuma Laidzes struktūrvienībā.
Plašāka informācija 7. lpp, kā arī www.rvt.lv, tālr. 22320599, 28664996

Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2018. gada 28. jūlija līdz 28. augustam
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 28 jaundzimušie: 11 zēni un 17 meitenes, kuriem doti vārdi:
Nadīne, Karlīna, Ellena Amēlija (2), Agate, Leonards, Alise (2), Kristiāns, Marko
Martins, Reičela, Nensija, Dāvis, Karloss Reinis, Ralfs, Anna, Anete, Rolands,
Dārta, Katrīna, Daniels, Gustavs, Reinis Rodrigo, Melisa, Artis, Liene, Elīna,
Vika
Laulību noslēguši 23 pāri
Miruši (atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai):
Talsi
Frīda Elizabete Dīķe
Rūta Freimane
Agrita Alma Šteine
Ilmārs Sniķers
Roberts Miervaldis
Jankovskis
Sabile
Alvis Sproģis
Stende
Antons Uplejs
Abavas pagasts
Visvaldis Jānis Štrāls
Berta Dzintare
Svetlana Fjodorova
Balgales pagasts
Anna Freiberga
Ģibuļu pagasts
Anna Ķīviča

Ruta Ausma Zaķe
Dzidra Ladigina
Anna Krūmiņa
Ilga Alīda Ķivule
Īves pagasts
Helga Marija Vizuma
Laidzes pagasts
Vasilijs Ivanovs
Egons Jēkabsons
Aivars Kārkliņš
Laucienes pagasts
Juta Megi
Rita Meisane
Valija Balode
Ruta Čoka
Agris Šulcs
Valdis Dreimanis
Lībagu pagasts
Brigita Pile

Genovefa Timule
Arturs Štulbergs
Lubes pagasts
Zinaida Ķiršakmene
Valdgales pagasts
Jadviga Barkāne
Vandzenes pagasts
Edgars Tālbergs
Virbu pagasts
Zoja Mihailova
Dundagas novads
Imants Gancmanis
Valija Pileniece
Ventspils novads
Aleksandrs Jagodkins
Lielvārdes novads
Uldis Vagulis

„Talsu autotransports” informē
Ar 1. septembri ir grozījumi reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā.
Mainīts atiešanas laiks maršrutā TalsiVandzene-Nogale 6.55 uz 6.45 no AO, (15) skolēnu mācību laikā, Ārsti 7.08, Jaunciems 7.27, Vandzenes sk. 7.38, Vandzene
7.43, Laidzes tehn. 7.57, 2.vsk. 8.09.
Mainīts atiešanas laiks maršrutā TalsiLubezere-Talsi 7.05 uz 6.55 no AO, (1-5)
skolēnu mācību laikā, Vandzenes sk. 7.22,
Jaunciems 7.37, Lube 7.56, Lubezere 8.02,
Valdemārpils sk. 8.12, Poprags 8.18, Lai-

dzes b/d 8.22, Laidzes sk. 8.32, 2.vsk. 8.36.
Tiks atvērts jauns maršruts Talsi-Vandzenes sk. 6.27 no AO, (1-5) skolēnu mācību laikā, Vandzenes sk. 6.51, Vandzene
6.54, Laidzes tehn. 7.03.
Mainīts atiešanas laiks maršrutā TalsiTiņģere (Sārkaste) 7.30 uz 7.20 no AO, (15) skolēnu mācību laikā, Sārkaste 7.53,
Tiņģere 7.56, Valdemārpils 8.11.
Sekojiet līdzi informācijai pieturās!
Sīkāka informācija pie dispečeriem pa
tālr. 63222105, kā arī www.1188.lv.

Aicinām piedalīties aptaujā!
Aicinām piedalīties aptaujā par Talsu novada pašvaldības informatīvo izdevumu „Talsu Novada Ziņas”. Iegūtie
dati tiks izmantoti izdevuma satura uzlabošanai. Anketu aiespējams aizpildīt
elektroniski www.talsi.lv, kā arī brīvā
formā, atbildot uz jautājumiem un tos
nosūtot pa pastu Talsu novada pašvaldībai, Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201, vai
iesniedzot pilsētu un pagasta pārvaldēs:
• Jūsu vecums.
• Dzimums.
• Dzīves vieta.
1. Kur iegūstat Jums nepieciešamo informāciju par notikumiem novadā?
• Pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Talsu Novada Ziņas”
• Interneta vietnē www.talsi.lv
• Pašvaldības Facebook kontā
• Reģionālajā laikrakstā „Talsu Vēstis”
• Interneta vietnē www.talsuvestis.lv
• Talsu televīzijas veidotajos sižetos

• Citur
2. Vai „Talsu Novada Ziņās” publicētā
informācija ir aktuāla?
3. Vai Jūs apmierina „Talsu Novada
Ziņu” lappušu skaits?
4. Kāda veida informāciju Jūs vēlētos lasīt „Talsu Novada Ziņās”?
• Domes lēmumu un normatīvo aktu
(saistošie noteikumi, nolikumi u.c.)
skaidrojumus
• Saimniecisko darbu pilsētu un pagastu pārvaldēs atspoguļojumu
• Kultūras, sporta un izglītības pasākumu apskatus
• Deputātu viedokļrakstus
• Intervijas ar pašvaldības amatpersonām un speciālistiem
• Uzņēmēju/saimnieciskās darbības
veicēju aprakstus
5. Vai „Talsu Novada Ziņas” iegūtā informācija Jums ir kādreiz praktiski noderējusi?
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Kinoteātra „Auseklis” repertuārs
Bille

Ģimenes filma 1h 40

05.09. 18.00
08.09. 13.30

09.09. 11.00
13.09. 18.00

Dzīvi apliecinošs, cerību pilns un arī smeldzīgs stāsts par kāda cilvēkbērna pieaugšanu un attiecībām ar pasauli Latvijā pagājušā gadsimta
trīsdesmito gadu nogalē. Septiņgadīgā Bille dzīvo pasaulē, kur bagātiem ir savas ielas un nabagiem – savas. Ar nabadzību Bille ir iemācījusies sadzīvot, taču mātes mīlestība meitenei liegta.

Blēži

Komēdija 1h 28

06.09. 20.00
08.09. 20.30

09.09. 18.00
16.09. 18.00

19.09. 20.00

Intars Rešetins raudās, Rēzija Kalniņa dominēs, Ralfs Eilands pakļausies,
bet Ieva Florence izģērbsies jaunajā Andreja Ēķa komēdijā! Negodīga ierēdņa, ārštata aktrises, dedzīga alūksnieša un ietekmīgas biznesa sievietes
mīlas četrstūris – tas varētu būt nopietni, ja vien nebūtu tik smieklīgi.

Lieliskie 2

Piedzīvojumu filma, animācija, asa sižeta filma 2h 06

08.09. 11.00
09.09. 13.00

12.09. 18.00
15.09. 13.00

15.09. 13.00

Pēc varoņdarbiem, ko Lieliskie paveica pirmajā sērijā, viņiem ir pievērsta paaugstināta uzmanība no žurnālistu puses un ikdienas rutīna, kurā
ir iestigusi ģimene, aizvien biežāk liek būt neapmierinātiem ar superspējām, ar kurām viņus ir apveltījusi daba.

Mamma Mia! Mēs atkal esam klāt
07.09. 20.00
08.09. 18.00

14.09. 18.00
15.09. 20.00

Mūzikls 1h 54

20.09. 20.00

Muzikālās komēdijas autori aicina atkal atgriezties saulainajā Grieķijas
salā, lai atklātu, kā aizsākās filmas varoņu stāsts un to, kā jauniņā Donna
satika trīs svarīgākos savas dzīves vīriešus.

Neiespējamā misija: Sekas

Trilleris, piedzīvojumu filma, asa sižeta filma 2h 27
05.09. 20.00

09.09. 20.00

13.09. 20.00

Izstādes septembrī

Toms Krūzs atgriežas aģenta Ītena Hanta lomā slavenās piedzīvojumu
franšīzes „Neiespējamā misija” jaunajā filmā! Pēc tam, kad Ītena Hanta un
viņa IMF komandas jaunais uzdevums cieš pilnīgu fiasko, viņam kopā ar
komandas biedriem un citiem sabiedrotajiem ir jādara viss, lai labotu
kāda pagātnē pieņemta nepareiza lēmuma tālejošās sekas.

Talsu novada muzejā
✳✳Septiņu mākslinieču gleznu un zīmējumu izstāde „Paralēles”
✳✳No 13.09. Ingemāras Treijas gleznu izstāde „Renesanses modināšana”
✳✳21.–23.09. Sēņu izstāde

Iemesti pasaulē

Talsu tautas namā un Radošajā sētā
✳✳Raita Vulfa gleznas „Sarkanais vējš”
✳✳Guntas Mellupes gleznu izstāde „Ziedi”

07.09. 18.00

Dokumentāla filma 1h 24

16.09. 13.30

19.09 18.00

„Iemesti pasaulē” ir krāsains ceļojums, kas atklāj unikāla latviešu izcelsmes Austrālijas mākslinieka Imanta Tillera dzīvi un darbus, kuros parādās cilvēka būtības visdziļākie jautājumi. Atbildes uz tiem meklējām gan
Austrālijas tuksnesī, gan Karostā Latvijā.

Laika tilti
12.09. 20.30

Vēsturiska, dokumentāla filma 1h 18

15.09. 11.00

22.09 18.00

Šai filmā tiek parādīti izcili darbi, kā arī to režisori – personības, kas izklāsta savas domas un uzskatus laikā, kad apritējušas vairākas desmitgades
kopš viņu meistardarbu uzņemšanas: Hercs Franks, Uldis Brauns, Ivars
Seleckis, Marks Sosārs, Andress Sēts, Roberts Verba, Henriks Šablevičus un
Aivars Freimanis.

Biļešu iepriekšpārdošana „Biļešu servisa” tīklā un internetā www.bilesuserviss.lv
Kase atvērta 30 minūtes pirms katra seansa sākuma.
Biļešu cenas: pieaugušajiem – 3 EUR; bērniem, skolēniem, studentiem –
2 EUR; senioriem – 1,50 EUR; ģimenei (viens vai divi pieaugušie un viens vai
vairāki bērni līdz 12 gadu vecumam) – 1,50 EUR katram.

REPERTUĀRAM SEKOJIET LĪDZI:
talsi.lv/kino-repertuars
/KinoTalsiAuseklis/
26424290

Talsu Galvenajā bibliotēkā
✳✳Vilim Veldrem 110
✳✳1.–15.09. Ļevam Tolstojam 190
✳✳1.–20.09. Dzejas dienas
✳✳17.–30.09. Inesei Zanderei 60
✳✳17.–30.09. Eiropas Valodu diena
Abavas bibliotēkā
✳✳Inesei Zanderei 60
✳✳No novadpētniecības krājuma „Skola
cauri gadiem”
Balgales bibliotēkā
✳✳Dzejniecei Inesei Zanderei 60
Laidzes bibliotēkā
✳✳Laidzenieces Aivas Lindenbergas fotogrāfiju izstāde „Puķu lauki un puķu mīļi”
✳✳Inesei Zanderei 60
✳✳26. septembris – Eiropas Valodu diena
Laucienes kultūras namā
✳✳Brigitas Gulbes fotoizstāde „Kustībā”
Lubes bibliotēkā
✳✳3.–16.09. Inesei Zanderei 60
✳✳17.–30.09. Vilim Veldrem 110
Lībagu bibliotēkā
✳✳Inesei Zanderei 60
✳✳Rudens raža burciņās
✳✳Baltvācu gleznotāja Edvīna Volfeila
zīmētas gleznas „Latvijas ainavas” pastkartēs, no A. Cimmermaņa personīgās
kolekcijas
Uguņu bibliotēkā
✳✳11.–29.09. Dzejniecei Inesei Zanderei 60
✳✳18.–30.09. Rakstniekam Vilim Veldrem 110
Stendes tautas namā
✳✳1.–15.09. Gunas Oškalnes-Vējiņas fo-
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togrāfiju izstāde „Gunas sešdesmit foto
spēles ar aktieriem”
Stendes bibliotēkā
✳✳„Nāk rudens apgleznot Latviju…”
✳✳Andra Kalniņa gleznas „Var arī tā ...”
✳✳3.–17.09. Sēņošanas prieks
✳✳17.–29.09. Miķeļi – rudens saulgrieži
Stendes bibliotēkas bērnu nodaļā
✳✳1.–07.09. Zinību diena klāt!
✳✳10.–28.09. Eiropas Valodu diena
✳✳24.–29.09.Nāc, Miķeli, istabā, sēsties
galda galiņā!
Spāres bibliotēkā
✳✳Talsu novada muzeja ceļojošā izstāde
„Sendienu šiks”
✳✳Mode cauri gadsimtiem
Strazdes bibliotēkā
✳✳Vitas Daugates darinātie kāzu dekori
Pļavmuižas saieta namā
✳✳Metālmākslinieka Miervalža Zibens
darbu kolekcija
✳✳„Liktens lietas”
Īves bibliotēkā
✳✳1.–10.09. Dzeja par skolu „Sauc atkal
skolas zvans”
✳✳11.–19.09. Inesei Zanderei 60
✳✳20.–27.09. Vilim Veldrem 110
✳✳22.–30.09. Pie mums ciemos I. Šteinberga
Valdemārpils bibliotēkā
✳✳1.–16.09. Rudens noskaņas dzejā un
mākslā
✳✳1.–20.09. Dzejoļu virpulī
✳✳17.–30.09. Vilim Veldrem 110
✳✳17.–30.09. „Miķelītis bagāts vīrs”
Valdemārpils tūrisma inform. centrā
✳✳Keramiķes Katrīnas Vīnertes darbi
Vandzenes bibliotēkā
✳✳Vilim Veldrem 110
✳✳Inesei Zanderei 60
Virbu kultūras namā
✳✳Pūres mākslas studijas „Pindzeles un
Co” izstāde
Sagatavoja: Sanita Arciševska
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Talsu Novada Ziņas

Kultūras pasākumi septembrī
Kad? Cikos?
3.09.
3.09.
3.09.
12.09.
13.09
14.09.
16.09.
18.09.
18.09.
18.09.
20.09.
21.09.
21.09.
22.09.
22.09.
28.09.
1.10.
7.09.

17.00

19.09. 14.00
29.09. 12.00
22.09. 15.00
8.09.
15.30

12.09. 10.00
24.09.

19.00

7.09.

13.00

8.09.

14.00

14.09. 19.00
1.10.

13.00

5.09.

9.00

15.09. 13.00
17.09. 13.30
11.09. 14.00
25.09. 14.00
15.00
17.30
19.00
12.09. 15.00
8.09.

20.09. 12.30
21.09. 18.00
29.09. 18.00

28.09. 16.00
7.09.

Kur?

10.00 Zinību diena. Aktivitātes ģimenei. Ieeja: bez maksas Talsu novada muzejā
Vara Klausītāja „Zīmējumu teātris 10” izrāde bēr14.00
Radošajā sēta
niem „Muzikālā darbnīca”. Ieeja: bez maksas
Alternatīvās roka grupas „Sudden Lights” koncerts.
17.00
Radošajā sēta
Ieeja: bez maksas
9.00 Dzejas dienu izbraukums: Talsi-Laidze-Vandzene-Kaltene
17.30 Dzejas dienas „Latvija, Kurzeme, Talsi vārdos”
Radošajā sēta
Tikšanās ar māksliniecēm izstāžu „Renesanses mo18.00
Talsu novada muzejā
dināšana” un „Paralēles” atklāšanās
Roberto Meloni koncertprogramma „Cik laba dzī15.00
Talsu tautas namā
ve!”. Biļešu cena: 8; 10; 12 EUR
12.00 Vecrīgas nami dzejnieka Andra Akmentiņa skatījumā
Talsu bērnu
bibliotēkā
14.00 Dzejas stunda jauniešiem ar Andri Akmentiņu
18.00 Tikšanās ar dzejnieku, literātu Andri Akmentiņu
Galvenajā bibliotēkā
17.00 Tikšanās ar literatūrzinātnieci Gundegu Grīnumu
Talsu novada muzejā
Tikšanās ar mākslinieci Ingemāru Treiju izstādē
15.30
Talsu novada muzejā
„Renesanses modināšana”
10.00 - Tikšanās sēņu izstādē ar Dabas muzeja botānikas
Talsu novada muzejā
17.00 nodaļas vadītāju, mikoloģi Initu Dānieli
Radošās apvienības „Pasaku nams” 15 gadu jubile17.00
Talsu tautas namā
jas koncertprogramma „Zelta brīnumputekļi”
Rudens saulstāvji un Baltu vienības diena,
18.00
Talsu Pilskalnā
lielā ugunskura iedegšana. Ieeja: bez maksas
Rikardiona koncerts „10 gadi uz skatuves”
19.00
Talsu tautas namā
Biļešu cena: 6; 8; 10; 12 EUR
19.00 Starptautiskā senioru diena ar aktrisi Ditu Lūriņu
Talsu tautas namā

15.09. 10.00
19.09. 13.00

4.09.

Kas?
TALSOS

19.00

13.09. 15.00

ĢIBUĻU PAGASTĀ
Pastendes Radošās terases atklāšanas pasākums/tēva
Radošajā terasē
dienas svinības „Tētis mans – pasaulē vislabākais!”
(pie BLPJAC)
Spāres baznīcas 360 gadu jubilejas pasākums
Spāres baznīcā
Tabitas Kalniņas mirkļu dāvinātās vārsmas
Spāres bibliotēkā
Dzejas dienu pasākums ar Maiju Laukmani
Radošajā terasē
„Pulkā pulcējas prieks”
(pie BLPJAC)
Miķeļdienas lustes „Kas Miķelim vezumā?”
Spāres estrādē
ĪVES PAGASTĀ
Dzejas un mūzikas stunda ar Ināru Šteinbergu un
Īves bibliotēkā
Olitu un Rolandu Kleinbergiem
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
Senioru rudens balle „Satiekas kaimiņi”
Ķūļciema BLPC
LAIDZES PAGASTĀ
Tikšanās ar starptautiskās kristiešu organizācijas
Laidzes bibliotēkā
„Jaunatne ar Misiju” pārstāvjiem no Norvēģijas
Dzejas dienu pasākums „Māte mani auklējusi”
kopā ar Kuldīgas amatierteātra režisori Daci Priedi Pie „Dzejas kokiem”
un mūziķi Kristīni Afanasjevu
Leprazorijas evaņģēliski luteriskās baznīcas
Leprazorijas ev. lut.
80 gadu jubilejas koncerts „Laiks”. Ieeja: 2 EUR
baznīcā
LAUCIENES PAGASTĀ
Leļļu teātra „Tims” izrāde bērniem „Draudzības
skola”. Ieeja: 2 EUR
Brigitas Gulbes personālās foto izstādes „Kustībā”
Laucienes
atklāšana, muzicē Baiba Bite
kultūras namā
Kinoseanss: režisora Andreja Ēķa komēdija „Blēži”.
Ieeja: 3 EUR
Senioru dienas pasākums
LĪBAGU PAGASTĀ
Grāmatu draugu tikšanās ar novadnieku M. Kviti
Lībagu skolā
Lībagu pagasta jaundzimušo bērnu un viņu vecāku
Lībagu pagasta
sumināšana „Esmu lībadznieks!”
pārvaldē
Lībagu sākumskolas audzēkņu pirmā tikšanās bibLībagu bibliotēkā
liotēkā „Dzejas dienu pasākumā”
LUBES PAGASTĀ
Lasītāju klubiņa pirmā tikšanās
Lubes bibliotēkā
Rokdarbnieču pulciņa tikšanās
SABILES PILSĒTĀ UN ABAVAS PAGASTĀ
Pietura Brīvības ielā: Gājiens un izdarības
Sabilē, Brīvības ielā
Sabiles AT izrāde „Mucenieks un muceniece”
„Kalmes” sētā
Tradicionālā pasēdēšana tējnīcā
Kuldīgas 1 sētā
Dzejas dienas „Cik labi, ar tevi var neizlikties…”
Abavas bibliotēkā
STENDES PILSĒTĀ
Tematisks pasākums „Dzeja Latvijai”
Bibliotēkas bērnu nod.
Dzejas diena „Noticēt sev un laikam!”
Tikšanās ar gleznu izstādes „Var arī tā…” autoru, Stendes bibliotēkā
dzejnieku un dziesminieku Andri Kalniņu
Stand Up komēdija „Humors pa latviski”. Autors un
Stendes tautas namā
izpildītājs Maksims Trivaškevičs. Ieeja: 2 EUR
STRAZDES PAGASTĀ
„Vakarēšana muižā jeb vakars ar ēšanu – MiķeļdieStrazdes BLPC
nas galds”
VALDGALES PAGASTĀ
Andreja Ēķa komēdija „Blēži”. Ieeja: 3 EUR
Tautas namā
Dzejas pēcpusdiena „Bērnības zeme”
Valdgales pagasta
Tikšanās ar dzejnieku Arnoldu Auziņu
„Vecjunkuros”

29.09. 11.00 Miķeļtirgus
6.09. 9.30
14.09. 19.00
6.09.

12.30

20.09. 18.00
28.09. 19.00

Pie tautas nama
VANDZENES PAGASTĀ
Leļļu teātra izrāde „Draudzības skola”. Ieeja: 2 EUR
Vandzenes
tautas namā
Dziesmu un dzejas vakars
VIRBU PAGASTĀ
Leļļu teātris „Tims” ar izrādi „Draudzības skola”
Ieeja: 2 EUR
Pasākumu cikls „Seno gadu stāsti”
Virbu kultūras namā
Saldus senioru akordeonistu ansambļa „Akords”
koncerts. Ieeja: 1 EUR

Sagatavoja: Sanita Arciševska

Spāres evaņģēliski
luteriskajai baznīcai

360

Gaidām ciemos
2018. gada
15. septembrī!

Svinību norise:
10:00 – Dievkalpojums
un viesu sveicieni
12:00 – svētku cienasts
13:30 – dziedātājas
ALEKSANDRAS ŠPICBERGAS
un ģitārista VLADIMIRA KUDRINA
koncerts
Ieeja koncertā - par ziedojumiem.
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