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Dainis Karols saglabā
domes priekšsēdētāja
amatu

Mērķtiecība,
neapstāšanās
pie pirmajām grūtībām un neatlaidība – tās ir īpašības, kas īpaši
raksturo tos, kuri savu sirdi atdevuši sportam.
Jūlijā mūsu jaunieši un viņu treneri
devās uz XVIII Latvijas Jaunatnes olimpiādi. Kamēr citi atzīmēja Talsu pilsētas svētkus, viņi svinēja savus neatlaidības godus un pierādīja, ka var vairāk
un vēl! Kopā mūsu jaunie sportisti ieguva sešas medaļas - badmintonā,
diska mešanā, lodes grūšanā, klasiskajā volejbolā un smaiļošanā un kanoe – vairāk nekā līdz šim esam sevi
apliecinājuši. Lieliskus panākumus
guvis arī šķēpmetējs Krišjānis Suntažs
Eiropas čempionātā U–20 grupā
Zviedrijā – sudraba godalga!
Blakus sportistiem uz pjedestāla
šomēnes stāvēja arī mūsu lieliskie
amatierteātru kolektīvi, kas piedalījās XIV Latvijas amatierteātru salidojumā Alūksnē. Tā bija ne tikai domubiedru tikšanās, bet arī labāko
izrāžu spēlēšana visiem teātra mīļiem par godu.
Kas raksturo tos, kuri spēj iegūt
vienu uzvaru pēc otras? Tas nav tikai izdošanās veiksmes formula, tās
savu reiz ir vilšanās asaras, dusmas
par neizdošanos un vājumu, tomēr
vienojošais elements ir regulārs
darbs un tiekšanās uz mērķi. Kopīgu
mērķi, izsvērtu mērķi un nenovirzīšanās no ceļa.
Šīs īpašības piedien arī mūsu novada uzņēmējiem. SIA „Pindstrup
Latvia” pagājušajā gadā šajā laikā cīnījās ar baisu nelaimi: ugunsgrēku
kūdras purvā. Tolaik nevienam nebija skaidrs, vai uzņēmums varēs
turpināt strādāt tikpat veiksmīgi kā
bija iesācis, bet tagad pārliecināmies – arī šī nelaime nav to apstādinājusi. Šīs īpašības ir arī mūsu lauksaimniekiem. Nez, vai ir vēl kādi
cilvēki, kuriem tik ļoti nozīmīgas ir
laika prognozes un to nestās sekas?
Ik gadu suminām mūsu sportistus un kultūras darbiniekus, lepojamies ar visiem, kuri savu devumu
ievijuši konkursā “Talsu bruncī ieaustie”, valsts svētkos pateicamies

par īpašu ieguldījumu vietējā sabiedrībā un nākamā gadā vēlamies
arī īpaši godināt mūsu uzņēmējus
un lauksaimniekus. Kā? To vēl rādīs
laiks un diskusijas, bet tas, ka novērtējuma nekad nevar būt par daudz,
ir skaidrs jau šobrīd.
Arī mums – domei un pašvaldībai
– svarīgs darbs ir priekšā: 2020. gada
budžeta izveide. Tā nebūs viegla, nekad nav bijusi, bet ir jāsaprot viens: ja
nespēsim vienoties par kopīgām
prioritātēm, tad diez vai sasniegsim
ilgtermiņa rezultātu. Jau šajā brīdī saskaramies ar grūtībām aizņēmumu
ņemšanā Valsts kasē un līdz ar to attīstības projektu finansēšanai iegūstamie līdzekļi ir daudz grūtāk pieejami. Tomēr tas nenozīmē, ka jāstāv uz
vietas un jānokar deguns, ir tikai jāsaprot, ko varam īstenot un ko gribam paveikt, un, kas nav mazsvarīgi,
– cik tas maksā.
Tuvojas arī jaunais mācību gads,
kas mūsu novadā sāksies ar zināmām pārmaiņām. Patlaban pašvaldības speciālisti strādā pie skolēnu
pārvadājumu precīzas maršrutu izstrādes, kas tiks publicēti augusta
vidū tīmekļvietnē www.talsi.lv.
Vienmēr esmu uzskatījis, ka, ja ir
vienoti mērķi, tad dažādībā var būt
spēks. Lēmējvarai šajā sasaukumā
ir bijis daudz izaicinājumu, tomēr
vienmēr esam meklējuši labāko sadarbības formu, kā piepildīt vēlētājiem solīto. Šobrīd deputāti ir jaunu
izaicinājumu priekšā, vairs nav spēkā iepriekšējās vienošanās, bet tiek
veidota jauna ceļa karte, lai iespējamo realizētu vēl šajā sasaukumā.
Ieklausoties, sadzirdot, strādājot tas
viss var izdoties.
Raiti nesokas: esam maratona
skrējēji, nevis sprinteri. Tomēr šad tad
pa ceļam jau samanām bāzes vietas.
Septembrī Talsu novads iegūs modernu bibliotēkas ēku, valdemārpilnieki jau dejo jaunajā Dupurkalna estrādē, šogad iegūsim atjaunotu Raiņa
ielu. Ja spēsim būt mērķtiecīgi, neatlaidīgi un konstruktīvi, tad izdosies finišēt ar gana labiem rezultātiem.
Dainis Karols,
Talsu novada domes priekšēdētājs
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11. jūlijā notika Talsu novada
domes sēde, kur bija iekļauts
jautājums par neuzticības izteikšanu domes priekšsēdētājam
Dainim Karolam. Pieprasījumu
par šī jautājuma iekļaušanu kārtējā domes sēdē iesniedza seši
domes deputāti.
Pieprasījumu par neuzticības izteikšanu D. Karolam iesnieguši partijas „Talsu novada attīstībai” deputāti
– Ģirts Kalnbirze, Andis Astrātovs,
Oļegs Solovjovs un Gerda Zeberiņa,
Daiga Feldmane no Latvijas Reģionu
apvienības un Inga Gluzda, kas domē
ievēlēta no Jaunās konservatīvās partijas, bet vairs nav tās biedre.
Pieprasījumā bija minēta sarežģītā
situācija pašvaldības kapitāldaļu uzņēmumu pārvaldībā un attīstības projektu realizēšanā.

Pēc garām diskusijām un debatēm, kur tika apspriesti pieprasījuma
tapšanas iemesli un iespējamā tālākā
rīcība, kā arī iespējamo ārkārtas vēlēšanu izmaksas un to sekas, notika
deputātu balsojums. Par D. Karola
atbrīvošanu no amata balsoja astoņi
deputāti – Andis Astrātovs, Ģirts
Kalnbirze, Oļegs Solovjovs, Gerda Zeberiņa, Inga Gluzda, Lauris Pīlēģis,
Edgars Zelderis un Ilva Norenberga.
Savukārt pret atbrīvošanu balsoja
deviņi: Gundars Sebris, Sandra Pētersone, Edmunds Demiters, Normunds Tropiņš, Dainis Karols, Miervaldis Krotovs, Alfons Spēks, Tabita
Kalniņa un Daiga Feldmane. Līdz ar
to D. Karols saglabāja novada domes
priekšsēdētāja amatu.
Inita Fedko

Amatu atstāj Talsu novada
pašvaldības izpilddirektors
Talsu novada pašvaldībā jūlija
sākumā tika saņemts izpilddirektora Modra Jaunvalka iesniegums
par atbrīvošanu no amata. 12. jūlijā bija viņa pēdējā darba diena.
M. Jaunvalks savu lēmumu pamatoja ar Talsu novada domē izveidojušos
politisko situāciju. „Atsevišķi Talsu novada domes deputāti regulāri ir apšaubījuši manu un izpildvaras darbu.
27. jūnija Talsu novada domes sēdē
man atklāti tika izteikta neuzticība.

Diemžēl vairs neredzu iespēju turpināt darbu un sasniegt nospraustos
mērķus,” sacīja M. Jaunvalks. Viņš izteica nožēlu, ka nav izdevies paveikt
visu, kas bija plānots un ir pateicīgs
pašvaldības darbiniekiem par viņu devumu ikdienas darbā.
Izpildvaras darbs netiks pārtraukts,
M. Jaunvalka pienākumus, līdz tiks
rasts risinājums, pildīs vietniece Inguna Kaļinka.
Inita Fedko

Ieguldīs
finansējumu
Valdemārpilī
un Lubezerē
Valdemārpils pilsētā un Ārlavas
pagastā tiks ieguldīti gandrīz
10 000 eiro. Par šo finansējumu
paredzēti vairāki darbi.
Par 3600 eiro Valdemārpils pilsētas
un Ārlavas pagasta pārvaldes ēkai tiks
nomainīti logi, par vairāk nekā 2300
eiro tiks izgatavoti informācijas stendi.

Savukārt par 859 eiro Lubezerē tiks
uzstādīta jauna bērnu rotaļu laukuma
konstrukcija, bet vairāk nekā 2500
eiro tiks ieguldīti daudzfunkcionālās
tualetes, kas piemērota cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, iegādei.
Inita Fedko

Jautājiet – mēs atbildēsim!
Izmantojiet iespēju un saņemiet atbildes uz sev
svarīgiem jautājumiem, kas saistīti ar pašvaldības
darbu! Sūtiet jautājumus:
- elektroniski: info@talsi.lv;
- pa pastu: Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201,
ar norādi „Talsu Novada Ziņas”.
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Talsu novadu apciemo piecu starptautiskās
sadarbības valstu delegācijas
Talsu pilsētas svētku laikā Talsu novada pašvaldība pie sevis aicināja starptautiskās sadarbības
partnerus, lai kopā atzīmētu svētkus un pārrunātu arī tālākos plānus un iespējamās iniciatīvas
starpvalstu sadarbībā.
Talsu novadu apmeklēja delegācijas no piecām sadarbības valstīm: no
Sāremā novada (Igaunija), Prieņu rajona (Lietuva), Alānijas pilsētas (Turcija),
Lejres pašvaldības (Dānija), Telavi pašvaldības (Gruzija). Svētkos Talsu novadu pagodināja arī Latvijas goda konsuls Alānijā Nurkans Šašmazs.
Šajā gadā sadarbības partneri tikās
arī ar Talsu novada pašvaldības darbiniekiem, lai diskutētu par Talsu novadam svarīgiem jautājumiem. Darba
grupās tika apspriestas iespējamās
metodes vecpilsētu iedzīvināšanā un
atjaunošanā, iedzīvotāju iesaistē pašvaldības darbā un atgriezeniskās saites nodrošināšanā un arī vietējo uzņēmēju iesaiste un tiem iespējamais
pašvaldības atbalsts.
Tā kā diskusija apvienoja dažādu
valstu pārstāvjus, bija iespēja gūt plašu ieskatu šī jautājumu loka risināšanā. Piemēram, Prieņu pašvaldība iedzīvotājus plāno iesaistīt stratēģisko
dokumentu izstrādē, kā arī budžeta
sastādīšanas procesā. Arī Prieņos regulāri tiek organizētas iedzīvotāju sapulces ar vadību, lai informētu par
aktualitātēm, tomēr iedzīvotāju atsaucība nav liela. Uzņēmēju atbalstam
Prieņu rajons piedāvā saņemt līdzfinansējumu dažādām vajadzībām, pat
kredītu atmaksai. Lai saprastu galvenās vajadzības, pašvaldība regulāri
tiekas ar vietējiem uzņēmējiem, Prieņu rajona iedzīvotājiem, uzrādot attiecīgu karti, drīzumā būs iespēja no atsevišķiem vietējiem uzņēmumiem
nodrošināt īpaši izdevīgus piedāvājumus. Tikmēr sadarbības partneri no
Telavi uzsvēra, ka pašvaldības atbalsts
uzņēmējiem praktiski nav iespējams,

jo to nosaka valsts pamatnostādnes,
tāpēc pašvaldībām ir salīdzinoši neliela iespēja ko mainīt šajos jautājumos.
Tūrisma jomā plaša un bagāta pieredze ir Alānijas pilsētai, piemēram,
par kvalitātes un augstvērtīga piedāvājuma zīmi ēdināšanas jomā ir izveidots oranžais karogs. Tā iegūšanai ir
jāizpilda noteikti kritēriji un jānodrošina pilnvērtīga kvalitāte, tos izvērtē noteikta komisija, kas pēcāk karogu uzņēmumam piešķir uz gadu. Tāpat šai
pilsētai ir izveidots kafejnīcu tīkls, kas
apvieno tradicionālās virtuves piedā-

Atvērs papildu
grupiņu Sabiles
bērnudārzā
Jaunajā mācību gadā Sabiles pirmsskolas izglītības ie
stādē (PII) „Vīnodziņa” tiks
atvērta papildu grupiņa. Tas
nepieciešams, lai visiem bērniem, kas pieteikušies apmeklēt šo bērnudārzu, šis pakalpojums tiktu nodrošināts.
Patlaban „Vīnodziņa” atrodas
Abavas ielā 5 un telpu noslogojums šobrīd ir gana liels. Nākamajā mācību gadā tieši šo bērnudārzu grib apmeklēt astoņi
bērni, kas šajās pagaidu telpās
nav iespējams. Meklējot risinājumus, konstatēts, ka pastāv iespēja līdz jaunās PII nodošanai
ekspluatācijā, obligātā izglītības
vecuma vienas grupas bērnu izglītības programmas apguves
3

vājumu. Īpašs atbalsta veids tiek piedāvāts sievietēm – pašvaldība nodrošina rokdarbu darināšanas kursus un
labprāt iegādājas rokdarbus, ko pēcāk
dāvināt kā pašvaldības oficiālās dāvanas. Telavi pārstāvji atklāja, ka kultūras mantojuma atjaunošana ir noteikta valsts līmenī un tiek īstenota par
valsts finansējumu.
6. jūlija pēcpusdienā delegāciju pārstāvji un Talsu pilsētas uzņēmēji bija
aicināti uz oficiālo pieņemšanu pie Talsu novada domes priekšsēdētāja Daiņa Karola. „Draudzība un tās uzturēša-

na prasa daudz. Tā
prasa drosmi: nezaudēt ciešas saites arī
tad, kad uzreiz saimniecisks labums nav
samanāms; tā prasa
jēgpilnumu – ikvienu
tikšanos, ikvienu sarunu aizvadīt, domājot
par ideju un mērķu ilgtspēju. Tomēr vairāk
par visu draudzība prasa cilvēcīgumu – būt
saprotošiem, līdzi jūtošiem un atbalstošiem,
būt vienkāršiem, patiesiem un tuviem.
No mūsu starptautiskās sadarbības partneriem esam
daudz mācījušies un arī turpinām to
darīt. Šo pieredzi un zināšanas nevar
izmērīt naudā, tā ir garīgā apvāršņa
paplašināšana un mūsu novada vārda
skaļāka skandēšana,” teica D. Karols.
D. Karols novērtēja iesākto sadarbību, uzsverot, ka pagājušajā gadā Talsu
novada uzņēmēju delegācija uzsākusi
pārrunas par iespējamo eksporta tirgus paplašināšanu Telavi pilsētā Gruzijā, savukārt šajā pavasarī pieci novada jaunieši devās uz Lejres pašvaldību
Dānijā, lai nospraustu tālākos sadarbības mērķus un realizācijas veidus.
Šajā brīdī uzsāktas sarunas arī ar Prieņu rajonu par iespēju kopīgi realizēt
tūrisma infrastruktūras projektu.
Tā kā Igaunija ir piedzīvojusi administratīvi teritoriālo reformu, šobrīd
Sāremā un Talsu novada pašvaldība
strādā pie līguma pārskatīšanas un
precizēšanas.
Gan Talsu novads, gan starptautiskās sadarbības valstis ir gatavas turpināt iesākto darbu, saprotot, ka iespēju mācīties citam no cita un palīdzēt
dažādu mērķu sasniegšanā nedrīkst
pazaudēt.
Inita Fedko

Piešķirts finansējums tilta pār
Stendes upi būvprojekta
izstrādei

īstenošanu var nodrošināt Sabiles pamatskolas ēkā. Tādējādi,
komplektējot grupas jaunajam
mācību gadam, PII „Vīnodziņa”
nepieciešams atvērt vienu papildu grupu. Tā izglītības programmu īstenos Sabiles pamatskolas
ēkā Ventspils ielā 17a, nodrošinot papildu pirmsskolas izglītības programmas ieguvi bērniem, kuri reģistrēti rindā uz
pirmsskolas iestādi. Lai to nodrošinātu, Talsu novada dome
PII „Vīnodziņa” piešķīrusi 9047
eiro: 8591 eiro tiks izmantots
divu pirmsskolas skolotāju un
skolotāja palīga atalgojumam,
bet 456 eiro – inventāra iegādei.
Inita Fedko

Tilts pār Stendes upi Pastendē – tas
ir šī brīža Ģibuļu pagasta rūpju bērns.
Tas savieno divas Pastendes daļas, kā
arī nodrošina nokļūšanu Pastendes
sporta centrā, tomēr pārvietošanās
par to ir ierobežota tā sliktā tehniskā
stāvokļa dēļ. Lai situāciju risinātu, Talsu novada dome Ģibuļu pagasta pārvaldei piešķīrusi 20 000 eiro.
Ģibuļu pagasta pārvalde šogad, piesaistot a/s „Ceļu projekts”, veikusi objekta tehnisko apsekošanu. Tilta konstrukciju stiprības pārbaudei veikti vairāki urbumi, bet
tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams pārliecināties par tilta pamatu stāvokli un tāpēc
nav iespējams novērtēt tilta nestspēju. Tehniskajā apsekošanā ir konstatēti tilta velves
izdrupumi, betona bloku erozija un sadalīšanās.
Tehniskās apsekošanas veicēji ir norādī-

juši, ka esošā tilta atjaunošana nebūtu ekonomiski lietderīga, jo tās izmaksas sasniegtu jauna tilta būvniecības izdevumus.
Ģibuļu pagasta pārvalde, apzinoties situācijas nopietnību, ir sašaurinājusi tilta
šķērsošanas zonu, gājēju plūsmu virzot pa
tilta vidusdaļā izveidotu 1,5 metrus platu
koridoru, ir uzstādītas brīdinājuma zīmes,
kur norādīta informācija par tilta kritisko
stāvokli un ieteikts neuzkavēties uz tilta, kā
arī ir noteikts ierobežots personu skaits,
kas vienlaicīgi drīkst šķērsot tiltu, – pieļaujamas divas personas.
Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja Kitija
Vecmane informēja, ka par domes piešķirto
finansējumu plānota laipas izbūve Stendes
upes šķērsošanai un jauna tilta būvprojekta
izstrāde.
Inita Fedko
2019. gada jūlijs
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Apspriež administratīvi teritoriālās reformas konceptu
17. jūlijā Talsu novadā notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rīkota
tikšanās ar Talsu, Rojas, Dundagas
un Mērsraga novada domes deputātiem, lai apspriestu gaidāmo administratīvi teritoriālo reformu
(ATR). Ministrs J. Pūce uzsvēra: tā
nepieciešama, lai novērstu šī brīža
neviendabīgo pašvaldību iedalījumu.
Saeima martā vienbalsīgi pieņēma
lēmumu par reformas turpināšanu,
jau maijā Ministru kabinets apstiprināja šobrīd publicēto reformas modeli.
J. Pūce uzsvēra, ka šīs ir konsultācijas ar pašvaldībām, tiks organizētas
atsevišķas tikšanās, lai reformas modeli pārrunātu ar iedzīvotājiem.
„Reforma ir ļoti ilgs darbs, tas sācies
jau 1992. gadā, kad Augstākā Padome
izveidoja ATR komisiju, 1998. gadā Saeima pieņēma ATR likumu, uzsākot reformu, kas līdz šim nav noslēgusies.
Esošās reformas izvērtējumā tiek pateikts, ka reforma netika īstenota līdz
galam, tāpēc ir svarīgi to turpināt, veidot lielākas pašvaldības, koncentrējot
tās ap attīstības centriem,” informēja
ministrs. Viena no lielākajām problēmām – pašreizējais pašvaldību iedalījums ir ļoti neviendabīgs, piemēram,
Baltinavas novadā ir vien 1000 iedzīvotāju, bet Ogres novadā – 33 083 iedzīvotāji. 39 pašvaldībās ir mazāk kā 4000
iedzīvotāju, bet 38 – 10 000 un vairāk.
60 pašvaldības no 119 pašvaldībām
neizpilda likumā noteiktos reformas
kritērijus. „Pašvaldībām ir ļoti dažāda
resursu bāze un ļoti dažādas iespējas
funkciju realizēšanā. Pastāv ļoti izteiktas atšķirības, lai gan likumā ir fiksētas
visiem vienādas funkcijas. Valstī nav
izdevies definēt vienotus kritērijus, jo
pašvaldību reālā spēja nodrošināt šīs
funkcijas atšķiras. Mazo novadu grupā
iedzīvotāju skaita samazināšanās un
sabiedrības novecošanās ir straujāka.
Ja neko nemainīsim, situācija tikai pasliktināsies,” uzsvēra J. Pūce. Tā kā pašvaldību funkciju loks tikai paplašinās,
tad arī likumsakarīgi administratīvie izdevumi tikai pieaug. Tas nozīmē, ka
aizvien mazāk līdzekļu pieejami pakalpojumiem, bet piedāvātās reformas
viens no plusiem ir tieši spēcīga publisko un privāto pakalpojumu tīkla izveide. Būtisks reformas izaicinājums ir
nākotnē radīt spēcīgas pašvaldības,
kas ir stabili un stipri valsts partneri,

kas spēj koncentrēt resursus ilgtspējīgai reģionu attīstībai.
„Ir skaidrs, ka tradicionālā nodarbinātība lauku apvidū ir mainījusies.
Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā
nodarbināto cilvēku skaits ir būtiski
sarucis. Ņemot vērā tehnoloģisko
progresu, var prognozēt, ka šī tendence turpināsies,” sacīja J. Pūce, uzsverot, ka privātās nodarbinātības
sektors attīstās nacionālo un reģionālo centru apvidū.
Pašvaldību apvienošanās, skaidro
VARAM, dos iespēju veidot vienotu
administratīvo, ekonomisko un saimniecisko vienību ar reģionālās nozīmes attīstības centru – Talsiem, iedzīvotājiem un pašvaldībai veidosies
vienota telpa, varēs racionāli un efektīvi plānot izglītības, veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu tīklus, pašvaldības kapacitāte ļaus patstāvīgi
izpildīt tai likumā noteiktās autonomās funkcijas, būs iespēja koncentrēt
finanšu līdzekļus un īstenot apjomīgus projektus teritorijas attīstībai un
investīciju piesaistei, izveidot profesionālāku un spēcīgāku pašvaldības
darbības organizāciju.
Pēc reformas īstenošanas pašvaldības var saskarties ar vairākiem izaicinājumiem: iedzīvotāju pārstāvniecības
un līdzdalības nodrošināšana, vietējās
identitātes saglabāšana un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana. „Svarīgi ir aktīvi iesaistīt iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā, jādomā par veidu, kā
to izdarīt. Vietējās identitātes saglabāšanai ir liela sociāli psiholoģiska nozīme, cilvēkiem ir jājūt piederība vietai,
kur tie dzīvo. Tas rada psiholoģisko

komfortu un vēlmi piedalīties vietējās
kopienas aktivitātēs. Svarīga ir pakalpojumu pieejamība, un te vēlamies
mainīt līdzšinējo modeli: nevis kāds
speciālists brauc pieņemt iedzīvotājus
noteiktā laikā, bet ir viens klientu apkalpošanas speciālists, kurš ir spējīgs
atrisināt lielāko daļu iedzīvotāju vajadzību. Tikpat svarīgi ir izveidot saprātīgu digitālo risinājumu modeli, ko ir iespējams izdarīt. Tas ļautu izveidot
daudz plašāku vienoto klientu apkalpošanas centru modeli, kas nodrošinātu valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamību daudz plašākā
mērogā,” minēja VARAM ministrs.
Reformas īstenošanai paredzēts finansējums novadu administratīvās
struktūras projektu izstrādei, attīstības plānošanas dokumentu projektu
izstrādei, būs pieejama vienreizēja
dotācija pašvaldībām, ko skars ATR,
un ir iesniegta izvērtēšanai reģionālo
ceļu programma.
„Ceram arī atrisināt kādu no sāpīgajiem jautājumiem, kas ir saistīti ar
reģionālo ceļu stāvokli. Esam iesnieguši programmu trīs gadiem 300 miljonu eiro apjomā, domāju, ka šis finansējums tiks novirzīts. Šis ir a/s
„Latvijas Valsts ceļi” redzējums, ko
plānojam pārrunāt arī ar pašvaldībām,” pastāstīja J. Pūce.
Jānis Turlajs, ekonomģeogrāfs, iepazīstināja ar apkopotajiem datiem,
kas apliecina būtisku tendenci – iedzīvotāju skaita samazināšanos un līdzšinējo mūsu valsts nespēju ar to tikt
galā. Piemēram, 2030. gadā prognozētais iedzīvotāju skaits pašreizējā
Talsu novada teritorijā varētu būt

22 962 cilvēki līdzšinējo 28 071 vietā.
„Tagad populāri pašvaldību vadītājiem ir teikt, ka tāpat nekas neiznāks, ja
saliks četrus nabagus kopā. Varu kā
uzņēmējs teikt, ka tad būs lielāks kapitāls, kas ļaus izdarīt vairāk, nekā to varētu četri mazi uzņēmumi atsevišķi.
Jautājums: kā mēs šo kapitālu, kas ir
mūsu rīcībā, apsaimniekojam? Talsu
novads nav izņēmums, izveidojot šo
jauno reģionu, kapacitāte un jauda
kļūs lielāka, lai realizētu ambiciozākus
projektus, tajā skaitā tādus, kas motivētu šeit ienākt investoriem,” viedokli
pauda J. Turlajs. Viņš uzsvēra, ka tikpat
nozīmīga problēma ir arī līdz šim ne
līdz galam sakārtotais skolu tīkls. Kvalitatīvas izglītības pakalpojumu izmaksas ir augstas, tāpēc nav iespējams
uzturēt esošo mācību iestāžu skaitu
pašreizējam skolēnu skaitam.
„Lai spētu konkurēt ar blakus reģioniem, jums jākļūst konkurētspējīgākiem,” aicināja J. Turlajs.
Klātesošajiem bija iespēja izteikt
viedokļus un arī noskaidrot atbildes
uz interesējošiem jautājumiem.
To, ka ATR ir nepieciešama, atzina
visu novadu pārstāvji, tomēr par gaidāmo procesu ir ļoti daudz jautājumu.
Piemēram, Mērsraga novads ir ieinteresēts iegūt izvērtējumu situācijai, ja
tas pievienotos Tukuma novadam. Savukārt Talsu novada pārstāvji vēlējās
lielāku skaidrību par dažādiem saimnieciskiem un strukturāliem jautājumiem, piemēram, par precīzu mērķdotāciju
sadali
reģionālo
ceļu
sakārtošanai, par pašvaldību kapitāldaļu uzņēmumu tālāko darbības organizāciju, par pašvaldību īres namu celšanu un šobrīd ierobežoto pašvaldību
iespēju aizņemties Valsts kasē attīstības projektu realizācijai, par valsts atbalstu vietējām reģionālajām partijām
un par iespējamo vēlēšanas sistēmas
maiņu, ļaujot pašvaldību vēlēšanās
piedalīties arī ārzemēs dzīvojošajiem
Latvijas pilsoņiem.
Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa uzsvēra, ka šajā brīdī
un arī pēc ATR ieviešanas deputātiem
jāspēj nolikt malā politiskās ambīcijas
un intrigas un jāveic mērķtiecīgs
darbs iedzīvotāju labā.
Ikviens ministrijai var iesūtīt savus
jautājumus un ieteikumus par ATR epastā reforma@varam.gov.lv.
Inita Fedko

Izņem tehniskos noteikumus, lai pieslēgtos Stendes
ūdenssaimniecībai!
Stendē drīzumā noslēgsies būvdarbi projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta”. Šobrīd centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas
tīkli izbūvēti Aspazijas, Liepu,
Ozolu, Pionieru, Rožu, Saules un
Talsu ielā, bet līdz jūlija beigām
tie tiks pabeigti arī Brīvības ielā.
Tuvākajā laikā teritoriju labiekārtos un arī atjaunos ceļu segumus.
Aicinām īpašniekus, kuri dzīvo norādītajās ielās un līdz šim nav pieprasījuši izsniegt tehniskos noteikumus,
savlaicīgi ierasties SIA „Talsu ūdens”
2019. gada augusts

birojā, Raiņa ielā 17, Talsos. Līdzi jāņem personu apliecinošus dokumentus, Zemesgrāmatu un zemes robežu
plānu, lai aizpildītu iesniegumu par
tehnisko noteikumu izsniegšanu jaunizveidotajai pieslēguma izbūvei.
Tehnisko noteikumu izsniegšana ir
bez maksas, bet jārēķinās ar maksājumu 8,60 eiro par inženiertīklu vienkāršotās tehniskās shēmas sagatavošanu.
Pieslēguma izbūve īpašniekam jāveic atbilstoši izsniegtajai shēmai un
par saviem līdzekļiem. Pirms būvniecības uzsākšanas Talsu novada Būvvaldē ir jāizņem rakšanas darbu atļauja.

Pēc pieslēguma izbūves īpašniekam jāsazinās ar SIA „Talsu ūdens” pa
tālruni 63222216, lai saskaņotu izbūvēto pieslēgumu un noslēgtu līgumu
par kanalizācijas pakalpojumu.
Īpašnieki var pretendēt arī uz Talsu
novada pašvaldības līdzfinansējumu
„Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” https://
likumi.lv/doc.php?id=292242.
Projekta būvdarbus veic
SIA „Ostas celtnieks”, būvuzraudzību nodrošina SIA
„Geo Consultants”. Satik-

smes organizācijas un ceļa zīmju izvietošanu Stendes pilsētā nodrošina
būvnieks.
Projektu finansē Eiropas Savienība, bet administratīvās, finanšu un
tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu
aģentūra.
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Starptautiskās
škēpmešanas sacensības
– jaunā līmenī

9. jūlijā Talsi uzņēma starptautisko šķēpmešanas sacensību
„Talsu šķēpi 2019” dalībniekus no
septiņām valstīm. Šāda veida sacensības ir trenera Mārča Štrobindera izauklētas, un viņš par padarīto ir gandarīts.
„Šādā formātā šķēpmešanas sacensības notiek jau otro gadu. Jau iepriekš saviem audzēkņiem biju organizējis sacensības, bet vietējā mērogā.
Kad tika atjaunots Talsu 2. vidusskolas
stadions, nolēmu, ka tām jābūt citā līmenī,” pastāstīja M. Štrobinders.
Šajā gadā sacensībās piedalījās
sportisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Beļģijas un
Islandes. Latviju pārstāvēja jaunie un
labākie sportisti, savu meistarību rādīja arī Madara Palameika, Rolands
Štrobinders un Krišjānis Suntažs.
„Šis Madarai un Rolandam bija sagatavošanās posms pasaules čempionātam, kas notiks oktobrī, savukārt
Krišjānis piedalīsies U–20 čempionātā
Zviedrijā. Sacensību laikā sasniegts
daudz personīgu rekordu.

M. Štrobinders atzina, ka ir izdevies
panākt sacensību respektēšanu arī no
ārvalstu sportistiem – viņi zina, ka šeit
viss būs ļoti labi noorganizēts. “Šajā
gadā viss ritēja raitāk, ik reizi cenšamies, lai sacensības būtu patīkamas
gan sportistiem, gan skatītājiem. Gribam, lai pasākums kļūst aizvien labāks
un kvalitatīvāks,” viņš sacīja.
„Talsu šķēpi 2019” norisi bija iespēja vērot tiešraidē, ko nodrošināja
sportacentrs.com. Sacensību organizēšanā iesaistīti ļoti daudzi: Mārcis Štrobinders ir pateicīgs ikvienam atbalstītājam un arī audzēkņu vecākiem, kas
iesaistās dažādos darbos un jūtas piederīgi procesam.
„Pavasarī labākos audzēkņus cenšos aizvest uz nometni Spānijā, lai
bērnus motivētu. Arī sacensības rīkoju
idejas vārdā, priecājos, ka tās popularizē mūsu pilsētu un parāda, cik mums
pašiem ir daudzsološu sportistu,” sacīja M. Štrobinders.

Pārbūvēs ceļa
„Talsi – Upesgrīva”
posmu
Jūlijā uzsākta valsts reģionālā autoceļa „Talsi –
Upesgrīva” (P127) posma pārbūve par 3,89 miljoniem eiro. To īstenos SIA „Saldus ceļinieks”.
Autoceļa atjaunošanu paredzēts pabeigt līdz 2020.
gada jūnijam. SIA „Saldus ceļinieks” sācis ar esošās asfaltbetona seguma kārtas noņemšanu, kam sekos zemes darbi: tiks noņemts apaugums, izbūvētas ceļa konstrukcijas.
Pārbūves laikā autoceļam plānots uzklāt asfaltbetona
segumu divās kārtās, izbūvēts lietus ūdens kanalizācijas
tīkls, atjaunots apgaismojums virzienā no Talsiem līdz
Laidzes rotācijas aplim. Kopumā darbi paredzēti sešu
kilometru garumā.
SIA „Saldus ceļinieks” labvēlīgu laikapstākļu gadījumā
sola līdz ziemai jau ieklāt asfaltbetona seguma apakškārtu. Ceļa pārbūves laikā satiksmes dalībniekiem jārēķinās
ar satiksmes ierobežojumiem. Visā ceļa posmā ir noteikti ātruma ierobežojumi, kā arī būvdarbu laikā satiksmes
plūsma tiks novirzīta pa vienu joslu, ko regulēs luksofori.
Sagatavots pēc SIA „Talsu TV” informācijas
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VIII Latvijas Jaunatnes
olimpiādē izcīna sešas
medaļas
No 5. līdz 7. jūlijam 50 jaunie
sportisti pārstāvēja Talsu novada
godu VIII Latvijas Jaunatnes olimpiādē Jelgavā. Ieguldītais darbs un
pūles nav bijušas veltas – sportisti
atgriezušies mājās ar sešām medaļām.
11. jūlijā visi sportisti un treneri bija
aicināti pieņemšanā pie Talsu novada
domes priekšsēdētāja Daiņa Karola.
Viņš izteica pateicību ikvienam dalībniekam, uzsverot katra paša mērķtiecīgo darbu un stingro disciplīnu, kā
arī uzteica treneru neatlaidību. “Aizejiet mājās un izsakiet lielu pateicību
saviem vecākiem, bez kuru atbalsta
jūsu darbs un treniņu process nav iedomājams,” teica D. Karols.
Talsu novada sporta skolas direktors Kaspars Sakniņš uzteica pašu
sportistu komandas kopību un līdzi
jušanu ikvienam sportistam visās disciplīnās. Iegūtais rezultāts ir viens no
labākajiem pēdējo gadu laikā.

Talsu novads olimpiādē tika pārstāvēts badmintonā, vieglatlētikā, volejbolā un pludmales volejbolā, smaiļošanā un kanoe airēšanā, 3x3
basketbolā un riteņbraukšanā.
Kristaps Vārna badmintona vienspēlēs izcīnīja 2. vietu, bet badmintona jauktajās dubultspēlēs – 3. vietu. 3.
vietu badmintona jauktajās dubultspēlēs ieguva arī Ieva Abigaila Valgelina. Elza Elizabete Stīpniece ieguva 2.
vietu diska mešanā un 3. vietu lodes
grūšanā. Talsu novada jaunieši izcīnīja
3. vietu klasiskajā volejbolā: komandā
cīnījās Gerda Matisone, Karīna Marta
Alkšbirze, Alise Erdmane, Paula Liepiņa, Patrīcija Palameika, Undīne Sibirceva, Anete Švēde-Grīnberga, Līva
Krista Učelniece. Savukārt Artūrs Ikšelis un Kārlis Grunte ieguva 3. vietu
smaiļošanā un kanoe (C–2 1000 m).
Inita Fedko

Inita Fedko

Izcili rezultāti mūsu šķēpmetējam
Mūsu novadnieks, jaunais škēpmetējs
Krišjānis Suntažs 21. jūlijā Eiropas U–20 grupas čempionātā Zviedrijā vieglatlētikā ievērojami pārspējis savu personīgo rekordu un
izcīnījis sudraba godalgu.
K. Suntažs fināla sacensībās pirmajā metienā
ierindojās starp labākajiem trim sportistiem, bet

otrajā mēģinājumā viņš šķēpu raidīja 79,23 metrus tālu, tā uzlabojot savu personīgo rekordu.
Pēdējos divos piegājienos jaunais sportists šķēpu aizmeta 78,20 metrus tālu.
Talsu novada pašvaldība sveic jauno sportistu ar gūtajiem panākumiem!
Inita Fedko

Bērnu riteņbraukšanas sacensības
31. augustā 12.00 pie Talsu sporta nama
centīsimies noskaidrot labākos jaunos riteņbraucējus. Sacensībās aicinām ikvienu,
kurš vēlas piedalīties, galvenais nosacījums ̶ obligāti nepieciešama aizsargķivere, tās būs iespēja saņemt arī uz vietas.
Reģistrācija notiks sacensību dienā Talsu
sporta namā no plkst. 10.30. Sportisti tiks vērtēti pēc vecuma grupām, atsevišķi zēni un meitenes. Par dalībnieka veselības stāvokli atbild vecāki, to apliecinot ar parakstu reģistrējoties.
Vecumu grupas un distances:
▶▶ Trīsriteņu grupa — 300 m

▶▶ Dip-Dap grupa — 300 m
▶▶ 2012. g. dz. un jaunāki — 600 m
▶▶ 2011., 2010. g. dz. — 1200 m
▶▶ 2009., 2008. g. dz — 1800 m
Tiekamies 31. augustā pie Talsu sporta nama!
Sacensības organizē un vada Talsu novada
sporta skolas riteņbraukšanas nodaļa un Talsu novada pašvaldības Kultūras, sporta attīstības nodaļa.
Dana Vecmane
2019. gada augusts

Konkurss „Talsu bruncī ieaustie”
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Īves pagastā vienmēr ir, ar ko lepoties
Materiāls tapis sadarbībā ar laikrakstu
„Talsu Vēstis”
Teksts: Mārīte Raks-Lasmane
Foto: Dainis Kārkluvalks
„Gada jaunums” Īves pagastā ir atpūtas parkā „Laumas” nesen uzceltā koka mājiņa,

kas pieejama gan atpūtai, gan svinību atzīmēšanai.
To, kas ir „Laumas”, zina gan pagasta, gan novada,
gan tālāku pilsētu un valstu cilvēki. Kā nekā, šī ir jau
19. atpūtas parka darbības sezona, un šo gadu laikā
pakalpojumu klāsts ir izaudzis ļoti plašs. Protams,
saimnieks Roberts Riekstiņš gan ne brīdi nerimst
meklēt aizvien jaunas atpūtas un izklaides iespējas,
ko piedāvāt atpūtniekiem. Pašlaik „Laumās” pieejams
kempings, pirtiņa, telts vietas, viesu nams svinībām,
pastaigu un izziņas takas, lauku ķēķis, dažādi piedāvājumi atpūtai grupām, disku golfs, sporta laukums
u. c. Un papildu tam nevar nepieminēt plašo, krāšņo
un labiekārtoto teritoriju, kur acis nespēj aptvert visu
krāšņumu un to, kas apskatāms. Jo īpaši uzmanību
pievērsa krāšņie rododendri, kas šogad, kā skaidroja
saimnieks, ziedēja jo īpaši spilgti un krāšņi.
Virzoties pa plašo un skaisto parku, nonācām līdz
jaunbūvētajai mājiņai kokā, kas īpaši domāta bērnu
priekam, svētku svinēšanai. Tā aprīkota ar dažādām
iekārtām – slidkalniņu, rāpšanās sienām un šūpolēm. Mājiņas iekšpuse gan vēl nav pabeigta, bet to
plānots pabeigt šovasar. Tur plānots ievietot galdiņu un sēžamos (tādus, kur vajadzības gadījumā var
arī gulēt), īpašus stiklus lodziņos, kas atgādinās kuģa
iluminatorus, aizkarus un aizslēdzamas durtiņas.
Turklāt, lai atpūtu padarītu pilnvērtīgāku, blakus
mājiņas teritorijai atrodas arī citas izklaides, atpūtas
iespējas, piemēram, šūpoles, garās koka kājas, galds
ar nojumi, kur baudīt maltīti u. c.

Parka piedāvātās atpūtas iespējas ir ļoti populāras skolēnu, jauniešu vidū. Roberts atklāja, ka viņiem vispieprasītākā ir Bišu taka, sveču liešana un
laumiņu pankūku baudīšana. Tā kā parka teritorijā
ir sešas septiņas piknika vietas, skolēnu grupām nav
jāuztraucas par rūmi, jo iespēja uz ugunskura uzcept desiņas atradīsies visiem. Arī dienā, kad komisija viesojās parkā, bija ieradušies vairāki autobusi ar
skolēniem, kas tikai sniedz apstiprinājumu tam, ka atpūta dabā ir un būs pieprasīta.
Ķurbes evaņģēliski luteriskā draudze izvirzīta
nominācijai „Aktīvākā organizācija”.
Draudzes kapela ierīkota Tiņģeres pils telpās, nelielajā telpā radot omulīgu sajūtu. Par to, cik aktīvi
draudze darbojas, kas ir paveikts un kāda ir draudzes ikdiena, īpaši sagatavotā prezentācijā pastāstīja draudzes locekle, tiņģerniece Baiba Kalna. Viņa
atklāja, ka Ķurbes ev. lut. draudze dibināta
1993. gada 23. augustā Ķurbes „Līdumkalnos” kā
misijas draudze Rīgas Lutera draudzei Torņkalnā.
Šobrīd draudzē ir 23 draudzes locekļu. Draudzē kalpo mācītājs Andis Ķīvičs, draudzes priekšniece – Ilona Veidemane.

Lai arī draudze ir neliela, tā sparīgi piedalās dažādos pasākumos, aktivitātēs, piemēram, Tiņģeres pagasta svētkos, Baznīcu naktī, Muzeju naktī, kā arī ir
atvērta misijas pasākumiem, koncertiem un izrādēm. Draudze ar savu finansiālo ieguldījumu piedalījās ozolu birzs stādīšanā Tiņģeres parkā 2017. gada
pavasarī, kā arī, piesaistot sponsorus, atbalstījusi
Liepājas kultūras centra bērnu teātra lugas izrādīšanu Tiņģerē. Draudze sadarbībā ar biedrību «Latvijas
Sarkanais Krusts» un Latvijas evaņģēliski luteriskās
baznīcas Diakonijas nozari sniedz sociālo palīdzību
Īves pagasta iedzīvotājiem, un arī ārpus tā. Aktīvi
darbojas svētdienas skola: tiek organizēti pārgājieni, nometnes vietējiem un citu pagastu bērniem,

iestudētas Ziemassvētku ludziņas, leļļu teātri. Svētdienas skolas bērni kopā ar skolotājiem un draudzes locekļiem pirms Ziemassvētkiem dodas iepriecināt pagasta seniorus ar pašu gatavotām paciņām
un jaukiem priekšnesumiem.
„Draudze kā maza vienība cenšas būt aktīva un
sanākt kopā katru svētdienu. Tas mums ir ļoti svarīgi. Prieks, ka iesaistās arī bērni, bet ar vidējo paaudzi un pusaudžiem ir grūtāk. Bet tā ir problēma arī
lielākās draudzēs. Cenšamies darīt, cik varam,” pauda B. Kalna.
Tiņģerniece Santa Vicinska izvirzīta nominācijai „Radošākais novadnieks”.
Pēc kapelas apskates komisija devās turpat, Tiņģeres pilī, uz otro stāvu, kur zālītē bija izvietota S. Vicinskas darbu izstāde. Pirmajā mirklī šķita, ka ir izstādītas
fotogrāfijas — tieši tik reālus un dzīvus ar pasteļa zīmuļiem putnus un zirgus spēj uzburt jauniete.
Lai arī darba dēļ pati autore nevarēja attiecīgajā
mirklī būt klāt, vairāk par viņu un zīmējumiem pastāstīja tiņģerniece Baiba Kalna. Kā izrādās, jaunieti uz
Īves pagastu, kur viņa dzīvo nu jau trīs gadus, atvedusi mīlestība. Savukārt zīmēšana ar pasteļa zīmuļiem ir
viņas vaļasprieks. Santai patīk zīmēt jau kopš bērnības, tomēr viņa nav mācījusies mākslas skolās, līdz ar
to zīmēšanas prasmes apgūtas pašmācības ceļā.
Jaunietes mērķis ir attīstīt zīmēšanas prasmes, apgūt
reālistisku zīmējumu no dabas. Ar pasteļa zīmuļiem
jaunā tiņģerniece sākusi strādāt kopš 2015. gada, un
ar savām nelielajām, sirsnīgajām izstādītēm ir iekarojusi skatītāju simpātijas. Darbi bijuši apskatāmi Valdemārpils, Īves un Dundagas bibliotēkā.
„Šajos darbos redzams, ka Santai ir apsveicamas
novērošanas un atdarināšanas spējas. Ir redzams,
ka cilvēkam ir talants, ko nepieciešams attīstīt arī
turpmāk,” vērtēja B. Kalna.

Konkursa „Talsu bruncī ieaustie” komisija viesojas
Stendē, Sabilē un Laucienē
Teksts: Aiga Naudiņa
Foto: Dainis Kārkluvalks

STENDE
Nominācijai „Sakoptākā privātmāja” izvirzīts
Anitas un Valda Orehovu iekoptais daiļdārzs.
Viņu privātmājai ir vairāk nekā simts gadu sena
vēsture. Kad viņi pirms vairākiem gadiem namu iegādājušies, viss bija jāuzlabo, jāiekārto arī apkārtne.
Sākumā šeit dzīvojusi Anitas mamma, kura arī sākusi iekopt dārzu. Pirms pāris gadiem Anita ar vīru no
Rīgas pārcēlušies uz dzīvi Stendē un ar izdarīto izvēli ir apmierināti. Anita strādā Talsu Kristīgajā vidusskolā, Valdis – vairāk pa mājām.
Viņu sakoptā sēta konkursā startēja arī 2011. gadā,
kad ieguva „Sakoptākās privātmājas” godu. Saimniece atzīst, ka kopš tā laika daudz kas apkaimē mainījies, jo pārveidoti un papildināti gan stādījumi, gan
iekārtota vieta pašu atpūtai. Lai gan dārzs priecē ar
2019. gada augusts

skaistumu, ideju, kas vēl tajā būtu jādara, ir daudz.
„Mēs esam dabas piekritēji, tāpēc dārzā nav ne bruģa, ne ekskluzīva zāliena. Priecājamies, ka uzzied
āboliņš, agri pavasarī – pirmās zilās puķītes un mārpuķītes. Ja būtu daudz naudas, varētu paņemt dārz-

nieku, visu labiekārtot, bet, tā kā mēs naudu izlietojam ceļojumiem, kas ir mūsu otrs vaļasprieks, dārzu
paši plānojam un veidojam – tik, cik laika mums atliek,» pastāsta Anita, piebilzdama, ka pašu rokām veidots skaistums ir sirdij tuvāks un mīļāks.
Idejas krāšņumaugu izkārtojumam dārzā noskatītas gan dārzkopju žurnālos, gan ceļojot. Anitai ļoti
patīk hortenzijas, tāpēc iecerēts ar tām veidot apstādījumu. „Esam radoši cilvēki, un radošā procesā
nevar apstāties. Visu laiku ir vēlme kaut ko papildināt,” par mīlestību pret dārzu saka abi saimnieki.
Lai gan mazliet nostāk no ikdienas darba pienākumiem, saimnieks joprojām turpina aktīvi sportot un
sportošanā ieinteresējis arī sievu. Dārzā redzama
vieta, kur var mest šķēpu, veseri, disku, ir tāllēkšanas
sektors. „Piedalos sacensībās, tāpēc ērtāk, ka viss ir
uz vietas. Ziemā gan braucu trenēties uz halli Talsos,” pastāsta Valdis. Viņam piebilst Anita, sakot, ka
var palielīties, jo vīrs ir otrs labākais soļotājs Eiropā
20 un 30 kilometru distancē savā vecuma grupā.
Turpinājums 7. lappusē.
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Konkursa „Talsu bruncī ieaustie” komisija viesojas
Stendē, Sabilē un Laucienē
Turpinājums no 6. lappuses.
Brīvajā laikā abi ceļo. Tāpat kā pērn, arī šogad abi
dosies svētceļojumā. Šoreiz uz Portugāli. Tur mēros
vairāku simtu kilometru garu ceļu. Jautāta, kā radusies vēlme doties šādos pārgājienos, saimniece
stāsta, ka ar ģimenes draugiem nogājuši pa jūras
robežu Latvijā un sapratuši, ka vēlas kaut ko vēl līdzīgu darīt. “
„Pagājušajā gadā Spānijā nogājām 900 kilometru
garu svētceļojumu. Šogad iesim 300 kilometrus, kas
būs par godu vienam no ģimenes draugiem, kas devies Mūžībā,» saka Anita.
Nominācijai „Rosīgākais uzņēmums”
pieteikts Raivja Grantiņa vadītais uzņēmums „Alfa SLS”. Tas
nodarbojas ar koncertu apskaņošanas,
gaismas tehnikas un
saliekamo
mobilo
skatuvju konstrukciju
īres pakalpojumiem
Latvijā. Uzņēmums
nodrošina kvalitatīvu
dažāda lieluma pasākumu apkalpošanu
kultūras
namos,
sporta hallēs, āra estrādēs, kā arī veic arhitektūras apgaismošanas
projektus.
Kopā ar pasūtītājiem
izstrādā arī pasākuma koncepciju, veido vizuālo noformējumu un veic citus darbus. Inta Ulmane, turpinādama iepazīstināt ar izvirzītajiem nominantiem,
teic, ka ir liels prieks Raivi redzēt Stendē, jo tik viegli
notverams viņš ikdienā neesot. „Raivis vienmēr ir
skrējienā: brauc, iet, nes,” uzņēmuma vadītāju raksturo Inta.
Savukārt Raivis komisijai teic, ka trakā jaunības
ideja 1994. gada pārtapusi nopietnā uzņēmējdarbībā. Tagad viņu zinot ne tikai Kurzemē, bet arī citviet
Latvijā. Vai otrreiz ko tādu uzsāktu, skan atbilde:
„Nē!”, jo šajā darbā pavadītās stundas neskaita. Vienā vietā beidz, otrā skatuvei jau precīzā laikā jābūt
gatavai. „Celtnieki var nokavēt termiņu par gadu,
mēs nevaram nokavēt ne sekundi. Ja septiņos ir
koncerts, tad skatuvei ir jābūt gatavai un koncertam
ir tajā laikā arī jāsākas, lai vai kas. Ja tā strādātu arī
citi, mums būtu labākā valsts pasaulē,” pārliecināts
ir uzņēmējs.
Nodrošinot visu nepieciešamo koncertiem, Raivis
teic, ka tāda īsta atpūtas mirkļa nav. Vasara ir karstākais darba laiks. Ir nedēļas nogales, kad viņa komanda vienlaikus strādā vairākās Latvijas vietās:
Jelgavā, Ventspilī, Mārupē, Kandavā un tā vietu uzskaitījumu varētu turpināt.
Uzņēmējs piesaistījis arī Eiropas Savienības finansējumu, un Stendē uzbūvēts birojs ar noliktavu,
kur stāv ne tikai viss nepieciešamais koncertu nodrošināšanai, bet arī paši gatavo vajadzīgo apgaismojumu, kastes aparatūras pārvešanai. Agrāk šī
vieta nebija sakopta, bet, kad tur sācis saimniekot
Raivis, var lepoties ne tikai ar mūsdienīgu un skaistu
biroja telpu un noliktavu, bet arī sakoptu apkārtni.
Nominācijā „Vēsturiskā ēka”
startē Stendes dzelzceļa stacija. Līdz 2010. gadam
šeit pieturēja pasažieru vilciens „Rīga–Ventspils”. Ja
nebūtu stacijas un dzelzceļa, iespējams, nebūtu arī
Stendes, prāto stendenieki. Šī stacija ir vienīgā novadā, kas piedzīvojusi arī baiso cilvēku izvešanu
14. jūnijā un 25. martā. Stendenieki priecājas, ka
laba sadarbība izveidojusies ar uzņēmumu «Latvijas
Dzelzceļš», kas apsaimnieko ēku. Komisijai todien
iespēja satikt arī uzņēmuma komunikācijas un sabiedrisko attiecību direkcijas pārstāvi, industriālā
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mantojuma ekspertu Tomu Altbergu. Viņš teic, ka ir
pagodināts, ka uzņēmuma līdzšinējais veikums ir
pozitīvi izcelts un pilsēta pieteikusi ēku konkursā.
„Mūsu īpašumu sastāvs ir ļoti raibs, kas veidojies
gadu gadiem, gadsimtiem un ir visā Latvijā. Šo saimniecību uzturēt nav viegls uzdevums. Iespējams,
Stendē esošā stacijas ēka nav ideālākā no visām
ēkām, kas mūsu pārziņā ir, bet esam pielikuši tik
daudz pūļu un finansējuma, cik tas atļauj. Stendes
stacijā ikdienā strādā piecas dažādas dzelzceļa
struktūras, nodrošinot darbu 15 cilvēkiem,” īsumā
pastāstīja uzņēmuma pārstāvis. Jautāts, vai tuvākajos nākotnes plānos ir doma atjaunot pasažieru vilcienu satiksmi, Toms atbild, ka tas pašlaik neesot
dienaskārtības jautājums. Stendē dzelzceļš galvenokārt būvēts kravu pārvadājumiem uz Ventspils
ostu un apietas ģeogrāfiski nozīmīgas apdzīvotas
vietas.

mā būtu augu tējas,» viņa saka. Daba cilvēkus ārstē,
jo izmantojamo augu dažādība ir plaša. Lielāko daļu
augu viņa vāc mežā, viss ir dabīgs un ar rūpi gādāts.
Inita vērš uzmanību, ka arvien mazāk paliek dabīgo
pļavu, kur vērtīgos augus salasīt. Initas vāktās tējas
zina daudzi, tās iespējams iegādāties arī tirdziņos.
„Lielražošanas man nav,” viņa saka. „Kas ir mājražotājs? Tas ir tāds, kas ražo sev, un, ja paliek pāri, tiek
arī citiem,” teic zāļu sieva. Vislielākais prieks, ka vākto novērtējot arī citi.
Inita nodarbojas arī ar daudzveidīgu garšvielu un
puķu stādu audzēšanu. Karijs, fenhelis, izops, roz
marīns, dažāda veida piparmētras un tā uzskaitījumu garšaugu plašajā klāstā varētu turpināt.
Todien komisijai iespējams arī uzzināt, ka viņu
mājās 1999. gadā notikusi seriāla „Saldā indes garša” filmēšana deviņu mēnešu garumā. Tas bijis izaicinājums gan pašiem saimniekiem, gan arī aktieriem. Gandarījums, ka šādi mājas iemūžinātas kino
vēsturē.
„Gada jaunums” – brīvā laika pavadīšanas
centrs „Rausis”

Vaicāts, vai uzņēmums redz, ka ikdienā stacija
būtu pieejama cilvēkiem, piedāvājot kaut ko interesantu, T. Altbergs atbild, ka tad iniciatīvai jānāk no
vietējās pašvaldības. Uzņēmuma darbības profils ir
mazliet cits. „Parasti mēs gaidām ierosmi no pašvaldībām, ko šādās ēkās varētu darīt,” viņš saka. Šādā
tikšanās reizē ar pašvaldību varētu runāt, kā šo ēku
izmantot sabiedrības interesēs.
Sarunas noslēgumā I. Ulmane atklāj, ka Stendes
pilsētas pārvaldei ir vairākas idejas saistībā ar stacijas
ēku un pirmās sarunas ar tās apsaimniekotājiem notikušas. Kā piemēru viņa min ieceri pie stacijas ēkas
novietot vagonu, kāds izmantots izsūtīšanas laikā.

SABILE
„Čaklākais mājražotājs” — Inita Ozoliņa
Sabiles pilsētai un Abavas pagastam, izrādot
šogad pieteiktos nominantus konkursā «Talsu
bruncī ieaustie», pirmais pieturas punkts ir Initas
Ozoliņas un Jāņa Pirvica mājas, kas atrodas meža
ielokā. Saimniece izvirzīta nominācijai „Čaklākais
mājražotājs”.

Inita sevi sauc par zāļu sievu un nodarbojas ar to,
kas ikdienā visvairāk patīk, — dažādu augu lasīšanu,
lai no tiem iegūtu tējas. Septiņus gadus viņa šai nodarbei pievērsusies daudz nopietnāk. Sieviete stāsta, ka augu lasīšana un žāvēšana nav nekas nejaušs,
jo no mazotnes atminas, ka ome žāvējusi zālītes.
Kad pati nolēmusi šai nodarbei pievērsties, daudzus augus pēc smaržas atminējusies. Reiz, mācoties Kazdangā, skolotāja teikusi, ka Initai visas nezāles ir zāles. Tā tas arī esot. „Februārī, martā, aprīlī
tēšu mizas, tad ir mazliet brīvāks, bet no jūnija zāļu
sievas sāk skriet pa krūmiem. Tad ir aktīvākais rosības laiks, jo jāvāc augi, jāžāvē, lai ziemā piedāvāju-

Centrs ir sabilnieces Jeļenas Jakubones lolojums. Pašai ģimenē ir astoņi bērni, un ne reizi vien
viņa saskārusies ar problēmu, ka vajadzības gadījumā nav, kas bērnus pieskata. Radusies doma par
šādas vietas izveidi, lai tajā saturīgi un radoši brīvo
laiku pavadītu arī citi bērni. Centrā ir jaukas un mājīgas telpas, bērniem pieejamas dažādas spēles un
tiek rīkotas interesantas un radošas aktivitātes, kurās aicināts piedalīties ikviens interesents. Brīdī,
kad centrā ir komisija, bērni apgūst zīmēšanu ar
hennu. 1. augustā centrs svinēs gada jubileju, un
Jeļena teic, ka to gada laikā apmeklējuši dažāda vecuma bērni. Vasarā notiek arī dienas nometnes, lai
piedāvātu bērniem radoši pavadīt laiku. Jeļena
priecājas, ka bērnu pieskatīšanā palīdz brīvprātīgie, kas ir liels un nenovērtējams atbalsts. Bez ikdienas rūpēm par bērniem ģimenē un centrā Jeļenas vaļasprieks ir kūku cepšana. Viņas gardumus
atzinīgi novērtējuši daudzi.
Nominācijā „Draudzīgākā tirgotava”
startē ziedu veikals „Īve”. Tā īpašniece Anita Dindendorfa teic, ka
aprīlī apritēja 20
gadi, kopš viņai ir
sava tirdzniecības
vieta. Kad viņa uzsākusi puķu tirdzniecību, nav domājusi, ka tik ilgi
spēs noturēties.
Liels nopelns tam
ir vietējie, kas, iegādājoties ziedus, atbalsta mazo
uzņēmēju. „Man tas ir dzīvesveids, nevis bizness,”
viņa saka, piebilzdama, ka bez puķu tirgošanas, dažādu ziedu pušķu gatavošanas godiem interesējas
arī par Sabiles vēsturi.
Turpinājums 8. lappusē.
2019. gada augusts

Konkurss „Talsu bruncī ieaustie”

TALSU NOVADA ZIŅAS

Konkursa „Talsu bruncī ieaustie” komisija viesojas
Stendē, Sabilē un Laucienē
Turpinājums no 7. lpp.
Lai gan veikaliņš ir mazs, šeit ir tā, kā nekur citur. Tas
rada mīlīgu un jauku atmosfēru, gadu laikā novērtējuši
ne tikai vietējie, bet arī komisijas pārstāvji, kas todien
apmeklē Anitas ziedu pasauli. Viņa teic, ka ikdienas darbā vislielākais gandarījums esot, ja cilvēki no veikaliņa
aiziet apmierināti un smaidīgi. Anita ir arī sabiedriski
aktīva, jo piedalās pasākumos, kas notiek Sabilē, nepieciešamības gadījumā sniedzot arī palīdzīgu roku, saka
pilsētas pārvaldnieks Zigmunds Brunavs.
„Rosīgākā uzņēmuma” godam
izvirzīts salons „Made”. Uz to pa gājēju ietvi ved cilvēku pēdiņas, bet pie durvīm izlikts liels, krāsains krēsls,
kas piesaista ikviena garāmgājēja uzmanību.

Salonā, ko atvērusi Evita Endola, gan daiļā dzimuma
pārstāves, gan vīrieši var izmantot plašu pakalpojumu klāstu. Pieejami friziera, manikīra, pedikīra,
skropstu likšanas, kosmetologa un citi skaistumkopšanas pakalpojumi. Salonā valda nepiespiesta atmosfēra, kas ikvienam atnācējam liek tur justies labi.
Saimniece E. Endola uzskata, ka arī mazās lauku pilsētās šādiem saloniem ir jābūt, jo pieprasījums pēc
viņu sniegtajiem pakalpojumiem ir. Vislielākais gandarījums esot, kad klients, ejot prom, saka: cik patīkami bijis un ka ir vēlme atgriezties. „Šeit cenšamies
radīt tādu atmosfēru, lai klients gan atpūstos, gan
izbaudītu saņemto pakalpojumu,” par mājīgo vidi
saka Evita. Savukārt salona ārpuse veidota, pieskaņojoties Sabiles pilsētvidei. Evita pastāsta, ka, veidojot un remontējot ēku, tas viņai bijis svarīgi, lai ēkas
izskats labi iederētos kopējā Sabiles pilsētas tēlā.
Andris Millers – „Radošākais novadnieks”

Koka rotaļlietu kolekcijas veidotājs, mākslinieks,
skolotājs Andris Millers ir radoša personība, ar ko
sabilnieki ļoti lepojas. Par sevi un aizraušanos ar
koka rotaļlietām viņš teic – katrs cilvēks jūk prātā
citādāk. Viņš kolekcionējot koka rotaļlietas un izveidojis muzeju. „Man lietas patīk tādas, kādas tās ir. Ja
rotaļlieta ir iemesta zupā, tad tā man patīk ar visiem
makaroniem,” domu pamato mākslinieks. Katrai rotaļlietai kolekcijā ir savs stāsts, un tās nākušas no
Austrālijas, Indijas un citām valstīm, ir arī pašu izgatavotas. Andris rāda un stāsta, ka pirmā rotaļlieta
viņa kolekcijā ir koka zilonītis. Aizraušanās sākusies
90. gados, kad pats tās gatavojis. Vienu brīdi izdevīgi pārdevis vairākos veikalos Rīgā, bet tad bizness
pārrāvies, jo veikalu liktais uzcenojums bijis pārāk
liels. „Es Latvijā esošos koka rotaļlietu izgatavotājus
zinu. Daudzi tās veidoja kvalitatīvas, bet to vairs ne2019. gada augusts

dara, jo lielie ražotāji ieņēmuši galveno vietu tirgū.
Bieži laba, oriģināla ideja tā arī paliek nepamanīta,”
saka „Radošākā novadnieka” godam izvirzītais pretendents.
Andris ir arī Sabiles Vīna svētku vīngliemežu sacensību idejas autors. Katru gadu lēnie rāpotāji sacenšas citā disciplīnā. Šogad Vīna svētkos pie Andra
plānots atklāt vīngliemeža sacīkšu slavas zāli. An
dris ir arī tas, kurš veido Sabiles Vīna svētku uguns
skulptūras, ir izcils scenogrāfs un Sabiles amatierteātra aktieris – tā viņu raksturo sabilnieki. Ne velti
pārvaldnieks un kultūras dzīves organizētāja Gerda
Zeberiņa teic, ka bez Andra palīdzīgās rokas, idejām
un iesaistes ne vieni svētki nav aizvadīti.

LAUCIENE
Nominācijai „Radošākais novadnieks” izvirzīta vēsturniece Inna Gīle.
Viņas dzimtā vieta ir
Laucienes pagasts, kur
pabeigusi pamatskolu.
Pēc mācībām Talsu 2. vidusskolā iestājusies Latvijas Universitātes Vēstures
un
filozofijas
fakultātē, tur viņa turpina joprojām strādāt.
Inna ir Latvijas Universitātes Latvijas vēstures
institūta zinātniskā asistente, Liepājas muzeja
vēsturniece, vēstures doktora grāda pretendente.
Viņa interesējas par 19. gadsimta otrās puses un 20.
gadsimta Latvijas, arī Eiropas un Krievijas vēsturi. Par
šīm tēmām vadītas lekcijas Latvijas Universitātē. Studentiem sniegtas konsultācijas kursa, bakalaura un
maģistra darbu izstrādē. Tapuši zinātniski raksti, viņa
piedalījusies vēstures tēmai rīkotās starptautiskās
konferencēs, un pati tās organizējusi. Viņas veidoto
darbu „Latvijas Pagaidu valdības 6 mēneši Liepājā”,
ko atklāja pagājušā gada novembrī, ikviens var apskatīt Liepājas muzejā. Ekspozīcija saņēmusi arī divus apbalvojumus, viņa pastāsta.
Šobrīd Inna raksta promocijas darbu par kara
militāro medicīnas vēsturi jeb Latvijas armijas kara
sanitāro pārvaldi 1919., 1940. gadā. Šī Latvijā esot
maz pētīta tēma, bet ļoti interesanta. „Padomju gados šis temats nebija aktuāls, bet ir ļoti svarīgs tā
iemesla dēļ, ka tolaik veselības aprūpe ietekmēja
visas Latvijas cilvēku veselību, es pat teiktu – līdz
mūsdienām,” uzskata Inna. Tā kā šī joma ir maz pētīta, vēsturniece uzskata, ka šajā lauciņā darbs būs
ne tikai viņai, bet arī citiem. Ar kara medicīnas pētīšanu atklājas arī daudz citu interesantu faktu, kas
papildina tā laika notikumus.
Inna ir viena no trīs vēsturniekiem, kas piedalījusies un veidojusi raidījumu „Tas notika šeit”. Par raidījuma tapšanu Kurzemē viņa teic, ka cilvēki sākumā bija atturīgi, piesardzīgi, bet, kad runas raisījās,
uzzināts daudz interesantu faktu. Vēlāk, kad raidījums bijis televīzijā, cilvēki zvanījuši un teikuši, ka arī
viņiem būtu, kas stāstāms. Inna liek aizdomāties, ka
daudziem mājās ir interesantas vēsturiskas foto
grāfijas, kas varbūt tagadējiem īpašniekiem neko
neizsaka. Vēsturniekiem tā ir liela vērtība, no kā uzzināt ko jaunu. Viņa aicināja šīs vēstures liecības
neizmest.
Lai sniegtu ieguldījumu vietai, no kuras nākusi,
Innas iecere ir izveidot grāmatu par Laucienes pagastu. Vairāki aicinājumi iesūtīt atmiņas par Laucienes pagastu publicēti „Talsu Vēstīs”, sociālajos tīklos un tie tiek gaidīti vēl. Viņa priecājas, ka pirmie
raksti no iedzīvotājiem jau ir saņemti. Inna atgādina: lai to paveiktu, cilvēki aicināti sūtīt stāstus par
ievērojamiem cilvēkiem (skolotājiem, sabiedriskajiem un kultūras darbiniekiem, sportistiem u. c.) un
viņu darbību; kultūras notikumiem (valsts svētkiem,
koncertiem, zaļumballēm un citiem pasākumiem);

dzīvi Laucienes pagastā dažādos laikos (30. gadi,
Otrais pasaules karš, padomju laiki, Atmoda, atjaunotās Latvijas Republikas laiks); kolhozu un dzīvi
tolaik; par 1941. un 1949. gada iedzīvotāju deportācijām; pārcelšanos uz dzīvi Laucienes pagastā, amizantiem atgadījumiem un jebkādiem svarīgiem, interesantiem Laucienes pagasta notikumiem.
Noderīgas būs arī jau aizgājušo radinieku atmiņas,
ja tādas ir uzrakstītas un glabājas ģimenes arhīvos.
Arī fotogrāfijas, kurām būtu labi pievienot uzņemšanas laiku, vietu, notikumu, redzamās personas,
fotogrāfijas autoru. Laiku, kad grāmatai jābūt gatavai, pašlaik neviens nenosauc, jo svarīgi, lai darbs
būtu izdarīts kvalitatīvi.
„Gada jaunums” — Indijas klasiskās tempļa
dejas

Tās var apgūt Laucienes kultūras namā Ingas
Cēsnieces vadībā. Šīs dejas pulcē dalībniekus ne tikai no Laucienes, bet arī citām Talsu novada vietām. Vērojot dejas, iespējams iedziļināties neierastu kustību, roku žestu, spilgtu emociju, ritmu, Indijas
leģendu un mītu pasaulē. Ar Indijas klasiskajām
tempļa dejām aizrāvusies arī Laucienes kultūras
nama vadītāja Madara Vīķe. Viņa stāsta, ka par Indijas kultūru interesējas sen. Tā kā bijusi interese arī
no citiem, viņa nolēmusi kultūras namā piedāvāt
dejas apgūt pasniedzējas vadībā. „Mēs esam vienīgie Kurzemē, kas Indijas klasiskās tempļa dejas
dejo. Šīs dejas Rīgā zina jau vairāk nekā desmit
gadu. Tagad mazu daļu no tā esam atvilkuši arī uz
Laucieni. Nodarbības pie mums notiek divas reizes
mēnesī,” komisijai sacīja M. Vīķe.
„Aktīvākā organizācija” — sporta klubs „Lauciene”

Tā dibinātājs Normunds Krūze pastāsta, ka Laucienē sporta jomā darbojas 25 gadus. Sākumā bija domubiedru grupa, kas vēlāk pārvērtās par sporta
klubu. Tas dibināts pagājušā gada 4. aprīlī un startējis projektos, lai piesaistītu finansējumu teritorijas
labiekārtošanai un veselības un sporta nometņu
rīkošanai, sporta aktivitātēm. Tāpat kā pērn, arī šogad Laucienē bērniem notika veselīga dzīvesveida
un sporta nometnes, jo interese par tām ir liela.
Kad izsludināja pieteikšanos, nedēļas laikā visas vietas bija pilnas, un ir tādi, kas pierakstījušies rindā, ja
kāds uz nometni netiek. Pērn nometnē bērni pie
Laucienes brīvdabas estrādes izveidojuši arī taku,
kur var izbaudīt dažādas sajūtas pēdām. N. Krūze
pastāsta, ka parkā plānots izveidot arī virvju trasi, lai
šī vieta ikdienā kļūtu apdzīvotāka. „Jākustina jaunieši, citādāk jau nevar. Strādājot ar bērniem, redzi, ka
vajag tikai padot ideju. Viņiem ir tāda enerģija nākt
palīgā! Pēc tam pašiem prieks par padarīto,” saka
pagasta sporta dzīves organizators.
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No bedres ārā tiks
„Ļoti lēniem soļiem, bet lienam
ārā no bedres. Esam savu mājasdarbu izpildījuši un „zelta olu” sagādājuši, tagad akcionāriem jāsaprot: vai no šīs „olas” cept
omleti vai izdēt cālēnu?” tā par
notiekošo astoņu pašvaldību kapitāldaļu uzņēmumā SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” saka valdes
loceklis Ēriks Zaporožecs. Viņš šos
amata pienākumus sāka pildīt
martā, kad tika konstatēts ̶ iepriekšējā valde rīkojusies nesaimnieciski, uzņēmumam iekrāti parādi un nav skaidra tālākā
darbības stratēģija.
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrība „Piejūra”” no 2018. gada
29. marta nodrošina nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā, Tukuma, Talsu, Jaunpils,
Engures, Kandavas, Rojas, Mērsraga,
Dundagas novadā. Viens no uzņēmuma sakārtošanas soļiem ir arī jauna
tarifa apstiprināšana, kas spēkā stājās
1. augustā.
Lai iedzīvotājiem nodrošinātu iespēju par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem
maksāt
mazāk,
Ē. Zaporožecs aicina piekopt atkritumu
šķirošanu un izmantot uzstādītos dalīti
vākto atkritumu konteinerus tuvākajā
apkaimē. Tā iedzīvotāji var samazināt
izmaksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, savukārt apsaimniekotājs – ietaupīt līdzekļus par
dalīti vāktā iepakojuma pāršķirošanu
un noglabāšanu. Tuvākajā laikā SIA
„AAS „Piejūra”” sakārtos dalīti vāktā iepakojuma šķirošanas laukumus, saskaņojot adreses un to nepieciešamību ar
pašvaldībām, izvietos savus zvanveida
konteinerus dalīti vāktajam iepakojumam, vairs neapsaimniekojot SIA „Eco
Baltia Vide” konteinerus, jo 10. jūlijā iepriekš minētais uzņēmums pieteica līguma darbības pārtraukšanu. Tā būs
panākta konsekventa pakalpojumu

sniegšana. Jau šobrīd uzņēmuma mājaslapā www.piejuraatkritumi.lv (sadaļā
„pakalpojumi” – „šķirošanas konteineri”) ir publicētas kartes, kur norādītas
dalīti vākto atkritumu konteineru atrašanās vietas. Atkritumu šķirošana ilgtermiņā būs iespēja iedzīvotājiem samazināt
savus
izdevumus,
jo
pakalpojuma izmaksas zemākas nepaliks – valstiskā līmenī tiek runāts arī par
turpmāku Dabas resursa nodokļa likmes un degvielas akcīzes nodokļa palielināšanos.
„Esam uzsākuši darbu pie pilotprojekta „Privātmāju iedzīvotāju dalīto
atkritumu savākšanas pakalpojums
Tukuma pilsētā”. Tukuma pilsētas privātmāju iedzīvotājiem tiks piedāvāts
jauns pakalpojums: stikla iepakojuma
(tīru pudeļu un burku) savākšana. Šobrīd apzinām klientus, kuri gribētu izmantot šo pakalpojumu. Plānojam
pilotprojektu rudenī uzsākt arī Talsos,” pastāstīja uzņēmuma valdes loceklis. Uzkrātais stikla iepakojums tiks
savākts bez maksas, bet iesākumā
tāda iespēja būs blīvāk apdzīvotajos
privātmāju rajonos.
Šobrīd uzņēmumā izveidota jauna
organizatoriskā struktūra, darbiniekiem precīzi definēti amata pienākumi
un tiek strādāts individuāli pie pakalpojumu sniegšanas kvalitātes paaugstināšanas, sastādīts divu gadu stratēģiskais plāns, ņemot vērā arī auditoru
rekomendācijas. „Ja darbiniekiem ir
kādi ieteikumi vai vajadzības, jāsagatavo redzējums. Arī problēmsituāciju risināšanā speciālistiem ir jāsniedz savs
plāns — es uzdodu jautājumus, viņi
atbild,” nosaka valdes loceklis.
„Lejupslīde ir apturēta, strādājam ar
augšupejošu tendenci. Ļoti labi noslēdzām pirmo pusgadu, lai gan bija jātiek
galā ar kreditoru saistībām un ar atlaišanas pabalstu izmaksām,” sacīja Ē. Zaporožecs. Izdevies pārtraukt uzņēmumam nelabvēlīgos līgumus, uzsākta
pakāpeniska inventāra un tehniskā ap-

rīkojuma atjaunošana. Piemēram, iegādāta rezerves atkritumu savācējmašīna, dalīto atkritumu savākšanas un
atkritumu pārvadāšanas mašīna. Tāpat
klientiem tiek nomainīti iepriekšējie SIA
„Eco Baltia Vide” atkritumu konteineri
pret jauniem.
Neskatoties uz pārmaiņām, sniegto
pakalpojumu kvalitāte un izpilde nav
traucēta. Joprojām tiek slēgti jauni līgumi
— no 31. marta līdz 30. jūnijam noslēgti
780 jauni līgumi, palielinot izvesto atkritumu apjomu. Uzņēmumam izdevies
sakārtot iepakojuma materiālu pāršķirošanas un tā materiāla realizēšanas sistēmu, bet kopš jūlija Tukuma pārkraušanas – šķirošanas stacijā ir iespēja nodot
bīstamos atkritumus. Bez maksas var
nodot svina akumulatorus un elektropreces, par maksu – atstrādātas motoreļļas, eļļas filtrus, absorbējošos materiālus
un
luminiscentās
spuldzes.
Uzņēmuma birojos Talsos un Tukumā
ieviests maksājuma terminālis, kas klientiem par pakalpojumiem sniedz iespēju
maksāt ar bankas kartēm. Uzņēmums
gatavo informatīvos materiālus, ko izplatīt izglītības iestādēm.
„Iedzīvotāju izglītošana ir ļoti būtiska. Arī atkritumus šķirojot, jāzina, ko

Realizē projektu līderiem
Talsu Kristīgās vidusskolas skolēnu dome piedalījās Talsu novada
jauniešu iniciatīvu projektu konkursā ar projektu „Esi līderis!”. Tā mērķis bija nodrošināt jauniešu apmācību līderismā – trīs dienu intensīvās
apmācības izmantoja Talsu Kristīgās
vidusskolas 20 jaunieši.
Projekta īstenošanai tika piešķirti 499
eiro, lai veidotu jaunu Talsu Kristīgās skolas līderu paaudzi, uzlabojot un paaugstinot jauniešu konkurētspēju Talsu pilsētā
un novadā.
Projekta laikā tika izzināta līderības
teorija, organizēta meistarklase aktīvo
jauniešu apmācīšanai, attīstīts jauniešu
līderības potenciāls un atbalstīti jaunieši
kāda sava projekta īstenošanas procesā.
Notikušās nodarbības un aktivitātes
veicināja līderības iezīmju potenciāla attīstību, paaugstināja jauniešu konkurētspēju
un vērtību orientāciju. Līderi meklēja un
atrada dažādus ceļus problēmu risināšanā, apguva komandas vadības iemaņas
un jaunu mērķu izvirzīšanas priekšnosacījumus, mācījās saskatīt iedvesmas avotus,
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veidot komandu, būt par piemēru citiem.
Apmācības bija nozīmīgas ne tikai
jaunajiem līderiem, bet arī tiem, kuriem
jau ir bijusi iepriekšēja pieredze skolas
pasākumu organizēšanā un vasaras nometnēs. Līderisms ir liela atbildība, ko uzņemoties jābūt gatavam darīt visu iespējamo, lai savu uzdevumu izpildītu
kvalitatīvi un efektīvi. Apmācības deva
gan teorētiskas zināšanas par vadību,
gan arī praktiskas iemaņas, ko pielietot
ikdienā. Kopumā līderu apmācības bija
lielisks veids, kā ar dažādu spēļu un diskusiju palīdzību raisīt jauniešos radošumu un vēlmi attīstīt sevī līdera dotības.
Pārsvarā projekta dalībnieki atzīst, ka iemācījās, kā rīkoties jaunās situācijās, tās risināt, reaģēt nestandarta situācijās, iepazinās ar jauniem cilvēkiem, saliedējās kā
komanda, sadraudzējās, pilnveidoja līdera
prasmes. Daļa uzsver, ka kļuva neatlaidīgi
un uzlaboja komunikācijas prasmes.
Marta Luīza Treimane,
Talsu Kristīgās vidusskolas skolēnu domes
priekšsēdētāja

šajos dalītajos konteineros drīkst
mest un ko nedrīkst, jo par pāršķirošanu, kas ir manuāls darbs, ir jāmaksā,” uzsvēra E. Zaporožecs.
„SIA „AAS „Piejūra”” turpina darbu,
arī darbinieki, redzot, ka uzņēmums
nav bankrotējis un sāk attīstīties, ar
lielāku degsmi un pašaizliedzīgu darbu veic savus pienākumus. Man patiešām ir prieks, ka tik īsā laika sprīdī
— četros mēnešos — izdevies saliedēt kolektīvu, mobilizēt daudziem
darbiem; tā līdz šim iztrūka. Tomēr
aktuāls paliek jautājums par kapitāldaļu turētāju ieguldījumu uzņēmuma
pamatkapitālā. Šis jautājums tiek aktualizēts,” sola Ē. Zaporožecs.
Aktuāls ir arī jautājums par iepriekšējās valdes saukšanu pie atbildības.
Uzņēmumā veiktais padziļinātais audits uzrādījis dažādas darbības, kas
nebūt neliecina par saimniecisku un
godprātīgu pārvaldi.
„Kolīdz saņemšu no kapitāldaļu turētājiem deleģējumu, tā uzreiz nodošu lietu advokātam, kurš to iesniegs
Valsts policijā par civillietas un krimināllietas ierosināšanu pret valdi,” teica Ē. Zaporožecs.
Inita Fedko

Ko pašvaldības policija
padarījusi sešos
mēnešos?
Talsu novada pašvaldības
policijā no iedzīvotājiem un juridiskām personām reģistrētas 87 sūdzības, savukārt uzsāktas 123 administratīvās
lietvedības.
Pašvaldības policija par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā šā gada sešos
mēnešos sastādījusi 132 administratīvo pārkāpumu protokolus. To
skaitā astoņām personām par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, vienai nepilngadīgai personai
par smēķēšanu, savukārt par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē — piecām nepilngadīgām
personām.
46 personām sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols

par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī, bet par sīko
huligānismu — 14 personām.
Dzīvnieku turēšanas un labturības prasības pārkāpušas 16 personas, savukārt par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas
paredzēti Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā, protokoli
sastādīti 19 personām. Talsu novada saistošos noteikumus neievērojušas 23 personas.
Par stāvēšanas un apstāšanās
noteikumu pārkāpumiem sastādīti 100 administratīvo pārkāpumu protokoli, elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrētas 713
informācijas.
Rita Blāze
2019. gada augusts
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Domes sēdē lemtais
11. jūlija Talsu novada domes
sēdē deputāti lēma par 23 darba
kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.21 „Par aprūpes mājās pakalpojumu un materiālo atbalstu aprūpei Talsu novada pašvaldībā”.
• Ar šā gada 1. septembrī nolemts
reorganizēt Virbu pamatskolu par Virbu sākumskolu un mainīt Upesgrīvas
internātpamatskolas nosaukumu uz
Upesgrīvas pamatskolu.
• Apstiprināt Talsu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” nolikumu.
• Ar šā gada 12. jūliju atbrīvot Modri
Jaunvalku no Talsu novada pašvaldības izpilddirektora amata.
Finanšu jautājumi:
• Ar 2019. gada 1. septembri noteikt vecāku līdzfinansējuma maksas
apmēru Talsu novada mūzikas un
mākslas skolās 15 EUR apmērā vienam audzēknim.
• Piešķirt
finansējumu 1000,00
EUR apmērā ceļa izdevumu apmaksai
sieviešu kora „Vaiva” koncertbraucienam uz Eslingenu Vācijā.
• Noteikt Balgales pagasta pārval-

des administratīvās ēkas „Grantiņi”
Balgalē telpu nomas maksas: telpām
Nr.8, Nr.9, Nr.11, Nr.13, Nr.16, „Zāle”,
„Skatuve” – 2,78 EUR/stundā; telpām
Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6 – 1,18 EUR/
stundā.
• Piešķirt finansējumu 3257,11 EUR
apmērā sporta zāles grīdas lakošanai
sporta centrā „Lauciene”. Atļaut izlietot
līdz 1492,89 EUR trenažieru
remontam un rezerves daļu iegādei 5
trenažieriem, kas atrodas Talsu pilsētas sporta bāzēs. Finansējums paredzēts no Talsu novada pašvaldības
2019. gada pamata budžeta sadaļas
„Sporta pamatlīdzekļi un inventārs”.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Apstiprināt dalību ESF līdzfinansētajā projekta „Sociālo pakalpojumu
atbalsta sistēmas pilnveide” izmēģinājumu projektā pilngadīgām personām
ar garīga rakstura traucējumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
nodrošināšanai.
• Nolemts ņemt aizņēmumu Valsts
kasē 189 396,51 EUR apmērā projekta „Grants ceļu pārbūve Talsu novadā, 6. kārta” priekšfinansēšanai un
līdzfinansēšanai.

Nekustamais īpašums:
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu Nr.1,
Centra aleja 4 Lubezerē. Noteikt nekustamā īpašuma brīvo cenu –
1170,00 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 30.05.2019.
nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.4,
„Poprags” Ārlavas pagastā izsoli. Rīkot
atkārtotu izsoli. Noteikt nekustamā
īpašuma cenu - 544,00 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 30.05.2019.
nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.4,
„Ezermuiža”, Ārlavas pagastā izsoli. Rīkot atkārtotu izsoli. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu – 344,00
EUR.
• Atzīt par nenotikušu 30.05.2019.
nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.5,
„Ezermuiža” Ārlavas pagastā izsoli. Rīkot atkārtotu izsoli. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu – 372,00
EUR.
• Atzīt par nenotikušu 30.05.2019.
nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.6,
„Ezermuiža” Ārlavas pagastā izsoli. Rīkot atkārtotu izsoli. Noteikt nekustamā īpašuma brīvo cenu – 348,00 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 30.05.2019.
nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.12,
Kalna ielā 4 Jaunpagastā izsoli. Rīkot

Domes sēdē lemtais
25. jūlija Talsu novada domes
sēdē deputāti lēma par 23 darba
kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.23 „Par reklāmas, afišu un plakātu
izvietošanu publiskās vietās un skatlogu
noformēšanas kārtību Talsu novadā”.
• Izteikt Talsu novada domes 2013.
gada 20. jūnija lēmuma Nr.422 „Par
Talsu novada Licencēšanas komisiju”
4. punktu šādā redakcijā: „4. Komisijas
locekle – Jana Horste
• Atbrīvot Ilmāru Deksni no Talsu
novada Sabiedriskās kārtības komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.
• Apstiprināt Virbu sākumskolas nolikumu.
• Apstiprināt Upesgrīvas pamatskolas nolikumu.
• Apstiprināt Talsu pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” nolikumu.
• Pagarināt SIA „Krauzers” 2012.
gada 27. septembrī izsniegtās bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves
atļaujas Nr.2 un zemes dzīļu izmantošanas nosacījumu smilts – grants un
smilts atradnei „Mežabētas” termiņu
līdz 2037. gada 27. maijam.
• Izteikt Talsu novada pašvaldības
2019. gada 2. aprīļa bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr.
10/21-21 2. pielikumu jaunā redakcijā.
• Izteikt Talsu novada pašvaldības
2019. gada 2. aprīļa bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr.
9/21-21 2. pielikumu jaunā redakcijā.

Finanšu jautājumi:
• Dzēst likvidētajai SIA „ŠlāgerTV”
parādu 150,00 EUR par neizpildītajām
2017. gada 20. jūnija līguma Nr.
49/2017 saistībām par Sauleskalna
brīvdabas estrādes nomu no Talsu
novada Kultūras, sporta un tūrisma
centra 2017. gada 8. jūlijā.
• Atbalstīt projekta „Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra
Pastendē darbības paplašināšana un
dažādošana” izmaksu pieaugumu par
9 820,75 EUR.
• Piešķirt finansējumu Laidzes pagasta pārvaldei 19 000,00 EUR, tai
skaitā PVN, virsmas atjaunošanas darbiem pašvaldības autoceļam „Bedrītes–Magoņu iela”.
• Noteikt Talsu pamatskolas ēkai
Gaismas ielā 1, Talsos, telpu nomas
maksas.
• Noteikt maksu par Talsu pamatskolas pamatlīdzekļu nomas pakalpojumiem.
• Atļaut veikt grozījumus Strazdes
pagasta pārvaldei 244,00 EUR, tai
skaitā PVN, teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, un Strazdes brīvā laika pavadīšanas centra vajadzībām.
• Atbrīvot Talsu invalīdu biedrību no
Ģibuļu pagasta pārvaldes struktūrvienības Spāres tautas nams sporta laukuma nomas maksas vasaras sporta
spēļu laikā 2019. gada 7. augustā.
• Piešķirt finansējumu Valdgales pagasta pārvaldei 5743,47 EUR, tai skaitā PVN, apgaismojuma izbūvei pie
Pūņu pamatskolas īpašumā.

Domes sēžu lēmumi un protokoli pieejami
www.talsi.lv sadaļā
Pašvaldība/ Domes sēdes/ Sēžu protokoli
2019. gada augusts

Nekustamais īpašums:
• Nodot iznomāšanai Talsu novada
pašvaldībai piederošas lauksaimniecības zemes vienības nekustamajā īpašumā „Dīriņi“ Balgales pagastā. Izsoles
sākumcenu noteikt 1158 EUR gadā,
neieskaitot PVN.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu
konkursā un iesniegt projekta iesniegumu „Laidzes ezera krastmalas labiekārtošana”.
• Piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu
konkursā un iesniegt projekta iesniegumu „Putnu vērošanas tornis Engures ezera krastā”.
• Piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu
konkursā un iesniegt projekta iesniegumu „Sabiedrisko aktivitāšu
dažādošana un to pieejamības nodrošināšana
Laucienes
kultūras
namā”.
• Piešķirt biedrībai „Pedvāle” finanšu līdzekļus 6743,33 EUR apmērā
būvprojekta „Firksu – Pedvāles muižas ēkas un kūts ēkas pārbūve” izmaiņu projekta izstrādei.
Citi jautājumi:
• Organizēt ielu tirdzniecību Dižmāras gadatirgus programmas ietvaros
2019. gada 17. augustā, laikā no plkst.
9.00 līdz plkst. 16.00.

Talsu novada domes saistošos noteikumus sistematizētā veidā
var aplūkot tiesību aktu vietnē www.likumi.lv sadaļā:
Citi tiesību aktu veidi/ Pašvaldības/ Talsu novada dome

atkārtotu izsoli. Noteikt nekustamā
īpašuma brīvo cenu – 3176,00 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 30.05.2019.
nekustamā īpašuma „Dzirnieki” Virbu
pagastā izsoli. Rīkot atkārtotu izsoli.
Noteikt nekustamā īpašuma cenu –
840,00 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu Nr.4,
Lielajā ielā 13 Talsos. Noteikt nekustamā īpašuma brīvo cenu – 2770,00
EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo īpašumu dzīvokli Nr. 1,
„Parkmaļi” Valdgalē. Noteikt nekustamā īpašuma cenu - 4070,00 EUR. Piedāvāt nekustamā īpašuma īrniecei izmantot pirmpirkuma tiesības viena
mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas.
• Atzīt par nenotikušu 05.04.2019.
nekustamā īpašuma „Ziemeļi”, Vandzenes pagastā izsoli. Rīkot atkārtotu
izsoli. Noteikt nekustamā īpašuma
cenu – 10 936,00 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldības
īpašumā esošo autobusu „Isuzy
Turquoise”, valsts reģistrācijas numurs HB-9183. Izsoles sākumcenu
noteikt 1540,00 EUR apmērā.

Katlumāja
Talsos kļūst
modernāka
Siltumenerģijas ražotājs un
piegādātājs Talsu pilsētā SIA „Talsu Bio – enerģija” šobrīd veic apjomīgu katlumājas rekonstrukciju
A. Pumpura ielā. Šajā objektā tiek
ieguldīti 2,5 miljoni eiro, ieviešot
modernas tehnoloģijas, kas samazinās izmešu daudzumu.
Šobrīd katlumājā tiek uzstādītas divas jaunas apkures katlu priekškurtuves ar jaudu 6 MWh, un vēlāk tiks atvestas arī katlu iekārtas, kuru jauda
būs 5 MWh. Projekta laikā tiek modernizētas dūmu iekārtas, nodrošinot
dūmgāzu attīrīšanu, tiks ievēroti jaunākie nosacījumi, kas pieļauj 30 mg
putekļu uz kubikmetru izmešu līdzšinējo 50 mg vietā. „Katlumājas rekonstrukciju veicam, jo iepriekšējās iekārtas bija morāli un fiziski novecojušas,
kā arī drošības apsvērumu un energoefektivitātes dēļ. Ja iepriekš strādājām ar tvaika iekārtām, tad šobrīd
pārejam uz ūdens iekārtām. Pēc rekonstrukcijas būs kvalitatīvāks pakalpojums, objekts kļūs arī vizuāli pievilcīgāks. Darbs katlumājā notiks tāpat
kā līdz šim, un tarifs paliks nemainīgs
kā bijām solījuši,“ skaidroja Mārtiņš
Zaļupe, SIA „Talsu Bio – enerģija” siltumapgādes struktūrvienības vadītājs.
Projekta kopējās izmaksas ir 2,5
miljoni eiro (bez PVN), no kā 713 000
eiro ir ES Kohēzijas fonda finansējums. Darbus nodrošina UAB „ENERSTENA”. Aizņēmumu uzņēmumam
nodrošina „Altum”.
Dana Vecmane
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Talsu „Tonim” jau 20 gadu!
Kad Kristīne Broka-Meļķe absolvēja Talsu 2. vidusskolu un iestājās augstskolā, lai apgūtu pedagoģiju, jaunajai meitenei jau
bija bagātīga muzikālā pieredze
un gūti ievērojami sasniegumi
šajā jomā. Tāpēc skolas direktore
Elga Vērdiņa nebaidījās 18 gadus
vecajai meitenei piedāvāt skolā
vadīt interešu izglītības dziedāšanas pulciņus. Nu K. Brokas-Meļķes auklējums jau 20 gadus ir viņas vokālā studija „Tonis”.
2000. gada septembrī Talsu 2. vidusskolā dibināta Kristīnes vadītā vokālā studija. Tajā dziedāja dažāda skolas vecuma bērni un jaunieši, taču
2002. gadā vokālā studija paplašinājās,
un tā līdztekus skolai kļuva pieejama
arī bērnudārza „Saulīte” un Talsu rajona bērnu un jauniešu centra bērniem.
Laikam ejot, pieaugot audzēkņu skaitam un vecumam, vokālā studija mainīja nosaukumu no „Rikikī” uz „Tonis”.
Nu jau vairākus gadus „Tonis” darbojas Ezera ielā 5 Talsos, strādājot pēc
akreditētas interešu izglītības mūzikas
programmas. Vokālajā studijā apgūst
dziedāšanu, un tajā mācās bērni un jaunieši no 4 līdz pat 20 gadu vecumam.
„Ikdienā strādājam klavieru pavadījumā, vēlāk izmantojam fonogrammas
un mikrofonu. Dziedātājiem ir iespēja
padziļināti apgūt solo dziedāšanu un
ik gadu piedalāmies dažādos konkursos. Solistu un grupu rezultāti ir ļoti
augsti, tie dara godu Talsiem, kas Latvijā ir pazīstama kā daudzu populāru
vokālistu dzimtā pilsēta. Ar mūsu talantīgajiem dziedātājiem Latvijas konkursos rēķinās un pat starptautisku
konkursu žūrijas atzīst „Toņa” audzēkņu augsto snieguma līmeni, jo katrā
konkursā iegūstam kādu godalgotu
vietu,” par savu sirdsdarbu pastāsta
K. Broka-Meļķe. Viņa paskaidro, ka vokālās studijas dziedātāju repertuārs ir
ļoti raibs, regulāri tiek izmantotas pa-

šas Kristīnes komponētās dziesmas
bērniem, Talsu komponistes Daigas
Rūtenbergas dziesmas, kā arī nu jau
vairākus gadus bērniem tiek mācītas
Anglijā dzīvojošā latviešu komponista
Helmuta Feldmaņa dziesmas, kas izdotas arī albumā „Nāc zaļā pļavā”. Arī
jaunajā mācību gadā plānots izdot
K. Brokas-Meļķes komponēto oriģināldziesmu otro albumu bērniem.
„Visus šos gadus dziesmu pavadījumus mums radījis aranžētājs Atis Freibergs, esam sadarbojušies ar komponistu
Raimondu
Tigulu,
ar
koncertmeistarēm Ilzi Vaici un Valentīnu Andronovu. Bērniem un jauniešiem
radīta lieliska iespēja ierakstīt savas
dziesmas skaņu ierakstu studijā „FA”.
Vairākus gadus esam izdevuši vokālās
studijas disku „Kājām gaisā”. „Tonis” ik
gadu, sadarbojoties ar dziedātāju un
vokālo pedagoģi Igetu Gaiķi, sniedz
koncertu Latvijas bērnu festivālā Ķīpsalas izstāšu hallē, koncertējam arī „Lido”
atpūtas centrā, kā arī spēcīgākie bērni
pārstāvējuši Talsus un dziedājuši Turcijā, bet pēdējos gadus regulāri sniedzam koncertus kruīza braucienā uz
Zviedriju. Uzskatu, ka šie koncerti bērnos vairo motivāciju. Bērniem katru

gadu tiek šūti jauni skatuves tērpi, notiek fotosesijas, tiek domāts par katras
grupas vizuālo tēlu. Ik gadu piedalāmies un gūstam panākumus dažādos
televīzijas konkursos, piemēram, „Pukša dziedāšanas svētki”, „Balss pavēlnieks”. Šogad Talsu „Tonis” laurus plūca Re: TV konkursā „Dziesmu karuselis”,
kur divi dueti ieguva 1. un 2. vietu. Šajā
mācību gadā „Tonis” dziedājis 34 pasākumos, bet jauna tradīcija ir „Toņa” ilggadējo solistu un dueta „Delena” koncertu
organizēšana,
draudzības
aizsākšana ar Tukuma bērnu un jauniešu vokālo studiju „Varavīksne” un
tās skolotāju Anitu Geidāni. Esam uzsākuši labu sadarbību ar tirdzniecības
centru „Jāņa centrs”, kur liela pateicība
pienākas saimniecei Antrai. Arī jaunajā
mācību gadā vēlamies sadarboties ar
visām Talsu novada kultūras iestādēm
un lūdzam mūs aicināt pie sevis dziedāt, jo dziedāšana ir mūsu svētki!” mudina Kristīne.
Jau desmit gadus vokālās studijas
vadītāja Talsos organizē Latvijas novadu jauno vokālistu konkursu „Talsi uzdod toni”. Tas jaunajiem dziedātājiem
dod iespēju redzēt Latvijas bērnu vokālās estrādes mūzikas mākslas līme-

ni, jo konkursā piedalās vadošie Latvijas pedagogu audzēkņi. „Paldies
jāsaka televīzijas personībai Arvīdam
Babrim, kurš nu jau desmit gadus uzņēmies pildīt konkursa krusttēva
lomu. Kopš 2017. gada organizēju
konkursu „Gaismas dziesmas Kandavā”, kur jaunie dziedātāji var izbaudīt
Ziemassvētku dziesmu burvību,” pastāsta studijas vadītāja.
Tagad K. Broka ar prieku seko
„Toņa” bijušajiem audzēkņiem, kuri
nav atmetuši dziedāšanu un panākumus turpina plūkt uz lielās skatuves,
piemēram, Kašers jeb Kaspars BlūmsBlūmanis, Kristaps Solovjovs, Amanda
Maržecka, The Ludvig jeb Jēkabs Ludvigs Kalmanis un citi, kas turpina iet pa
mūzikas ceļu Ventspilī un Rīgā.
K. Broka-Meļķe ir pateicīga Talsu
uzņēmējiem, vietējiem amatniekiem
un māksliniekiem par sapratni un laba
vēlējumiem, kas ik gadu neatsaka palīdzību. „Vēlos īpaši atzīmēt ilggadējos
atbalstītājus: reklāmas veidotāju Andri
Leju, fotogrāfu Kasparu Poriņu, skaņu
operatoru Agni Vicinski, šuvēju Zilgmu
Dergaču, grāmatvedi Kristīni Freibergu. Paldies jāsaka arī Talsu novada domei, kas iespēju robežās atbalsta pasākumu un konkursu rīkošanu.
„Paldies bērnu vecākiem, kuri vēlas
savu bērnu dziedāšanas talantu attīstīt
un izkopt! Tikai regulāras nodarbības,
liels darbs un neatlaidība ar laiku nes
panākumus. Katru gadu augusta beigās „Tonis” uzņem jaunos dziedātājus,
un, zinot, ka šis mācību gads būs jubilejas koncertiem un aktivitātēm bagāts,
aicinu visus dziedāt gribošos nākt uz
„Toni”! Jau no 6. līdz 8. septembrim aizsāksim mūsu jubilejas svinēšanu divos
koncertos kruīza braucienā uz kuģa
„Tallink”. Tam sekos lielais jubilejas pasākums 2. novembrī Talsu tautas
namā, uz ko gaidām visus „Toņa” absolventus!” aicina K. Broka-Meļķe.
Inita Fedko

SDK „Draudzība” un VPDK „Krišjānis” Horvātijas
kultūras programmā „Trogir Summer 2019”
No 3. līdz 10. jūlijam Talsu tautas nama senioru deju kolektīvs
„Draudzība” izmantoja „Travel
RSP” piedāvāto 2019. vasaras piedzīvojumu – dalību Horvātijas vasaras kultūras programmā „Trogir Summer 2019”.
Braucienam tika sagatavota jauna
un atraktīva koncertprogramma kopā
ar Valdemārpils vidējās paaudzes
deju kolektīvu „Krišjānis”. Guvām atbalstu no Talsu novada pašvaldības –
līdzfinansējumu braucienam.
Pirms izbraukšanas uz Horvātiju
koncertprogrammu izrādījām divos
koncertos skatītājiem Anužos un Valdemārpilī. Saņēmām jaukus ceļa vārdus un vēlējumus. Tas viss noderēja
garajā braucienā cauri Lietuvai, Polijai,
Čehijai, Austrijai un Slovēnijai.
Atmiņā paliks gleznainas oļu pludmales, skaistas promenādes un pastaigas
saulrietā, neaizmirstamas atpūtas stundas pie Adrijas jūras, brauciens ar kuģīti
pa jūru un zivju pikniks, Krkas Nacionā11

lais parks, tur atrodas vairāki ūdenskritumi ar kopējo kritumu 242 m, Plitvices
ezeru nacionālais parks (mežiem klātā,
kalnainā rajonā atrodas 16 ezeri, kuri
savā starpā savienoti ar kaskādēm un
ūdenskritumiem), piekrastes salas un
filmas „Troņu spēles” filmēšanas vieta.
Un, protams, Trogira, kas ir Dalmācijas

pērle, tās vecpilsēta ir iekļauta UNESCO
arhitektūras mantojuma sarakstā. To
dēvē arī par pilsētu – muzeju. Šeit mums
notika abi koncerti – viens centrālajā laukumā, otrs – ostas promenādē.
Koncertprogrammu izdejojām ļoti atsaucīgai un draudzīgai daudznacionālai
publikai. Vislabākā sajūta bija, kad svel-

mainajā saulē skanēja atbalsta saucieni
latviešu valodā. Daudzi apbrīnoja latviešu tērpu un vēlējās foto atmiņai.
Lai arī piesardzīgi, tomēr visi apņēmīgi izmantojām iespēju doties raftingā pa
Cetinas upi. Tas bija neaizmirstams piedzīvojums un adrenalīns. Kā atzina laivu
piloti, tad ļoti bija jūtama grupas vienotība, kas veiksmīgi palīdzēja apbraukt visas krāces un šķēršļu joslas.
Mūsu ceļojuma somas piepildījām ar
jauniem iespaidiem, gandarījumu par
izturību koncertā karstajā saulē, dāvaniņām mājiniekiem un vēlmi vēlreiz piedalīties kādā ārzemju braucienā. Lai
mums izdodas piepildīt šo sapni!
Paldies SDK „Draudzība” prezidentam Guntim Balodim par brauciena
sagatavošanas un koordinēšanas darbiem! Dejotāju paldies kolektīvu vadītājām Santai Prūsei un Guntai Kupšei!
Lai skaista vasara visiem dejotājiem
un tikšanās prieks atkal rudenī!
Sandra Znotiņa, SDK „Draudzība”
dejotāja
2019. gada augusts

Der zināt!
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Kapu svētki
Laucienes pagasta kapsētās:
3. augustā
Garlenes 11.00
Oktes 12.00
Klopenes 13.00
Pūckalnu 14.00
Tuņņu 15.00
Valdgales pagasta kapsētā:
3. augustā
Frītagu 15.00
Īves pagasta kapsētās:
3. augustā
Dūmciema 13.00
Silu 14.00
18. augustā
Dižgalu 15.00
Ģibuļu pagasta kapsētās:
10. augustā
Labdzeņu 10.00
Ģibuļu 11.00
Garsilu 12.00
Maķīšu 13.00
Cīruļu 14.30
Talsciema 15.30
11. augustā
Dižruņķu (Ruņķu) 10.00
Kalešu 11.00
Vērtnieku (Kāņu) 12.00
Spāres 13.30
Mazputniņu (Dižputniņu) 14.30
Gaviļnieku 15.30
Lieknieku 16.30
Sabiles pilsētas un Abavas
pagasta kapsētās:
10. augustā
Strautu 10.00
Būķu bērzu 11.00
Valgales 12.00
Mācītāju 13.00
Annužu 14.00
Kāroņu 15.00
Meža 16.00
Vandzenes pagasta
kapsētās:
17. augustā
Dārtes 10.00
Tiļkalnu 11.00
Krauju 12.00
Stebuļu 13.00
Uguņu 13.30

Upesgrīvas 14.00
24. augustā
Odriņu 11.00
Kalniņu 11.30
Dižkuģnieku 12.00
Klānu 12.30
Laidzes pagasta kapsētās:
17. augustā
Maķu 13.00
Nodenu 13.40
Rocežu 14.20
Lubes pagasta kapsētās
18. augustā
Mārkciema 12.00
Dižgalu 15.00
3. augustā
Lubes 12.00
Valdemārpils pilsētas
kapsētā:
18. augustā 16.00
Lībagu pagasta kapsētās:
24. augustā
Sukturu 11.00
Ozoliņu 12.00
Ķīļu 13.00
Lībagu 14.00
Bungu 15.00
Ratnieku 16.00
Talsu pilsētas kapsētās:
31. augustā
Liepu un Eglaines 11.00
Jauviņu un Meža 12.30
Antiņu un Vācu 14.00
Jaunajos 15.30
Strazdes pagasta
kapsētās:
31. augustā
Annasciema 10.00
Gravu 11.00
Kalna 12.00
Virbu pagasta kapsētā:
31. augustā
Jaunpagasta 13.00
Balgales pagasta kapsētās:
31. augustā
(pulksteņa laiki tiks precizēti,
informācija sekos www.talsi.lv)

19 gadi ̶ ne daudz
ne maz!
Tikko Ķūļciema senioru
klubiņš „Atblāzma" nosvinējis 19 gadu pastāvēšanas gadadienu.
Uzaicinātie senioru klubiņi
bija ieradušies pilnā sastāvā
gan no Kandavas, Kuldīgas, Rojas, Mērsraga un Talsu novada.
Tik lielu cilvēku skaitu – 144
viesus mūsu brīvā laika pavadīšanas centrs uzņēma pirmo
reizi. Lai sarīkotu šādu pasākumu, bez sponsoriem un palīgiem neiztikt, tāpēc lielu paldies saku Kūļciema pagasta
pārvaldei un pārvaldes vadītājam Jurim Upmalim, SEB bankas Talsu filiāles vadītājam
Sandrim Ramkovičam, labklājī2019. gada augusts

bas ministrei Ramonai Petravičai, viņas padomniecei (fotogrāfei) Liesmai Kalvei, Aināram
Bāderam, Sandrim, Jolānai Lormaņiem; un saviem vislielākajiem palīgiem – BLPC vadītājai
Sarmītei Miezītei, Ritai Kedešai,
Lienei Lormanei, Inesei Osei,
mūsu foršajam pagasta šoferītim Gintim, Aigaram Otmanim,
Alfonam Brunsliepam, Mārītei
Miezītei. Un liels paldies mūsu
jautrajam muzikantam Jurītim
no Laidzes, kā arī Dzintriņai no
Kuldīgas!
Paldies visiem, kas atbalstīja!
Senioru klubiņa „Atblāzma"
vadītāja Marta Palkina-Baļķīte

Talsu novada pašvaldība rīko izsoles:
▶▶ Nekustamais īpašums „Ziemeļi”, Vandzenes pagastā (atkārtota izsole) (kadastra Nr.
8894 010 0402) – trīs zemes vienības ar kopējo
platību 4,02 ha (kadastra apz. 8894 010 0324,
8894 010 0386 un 8894 010 0402), kūts ēka
(kadastra apz. 8894 010 0402 004) ar kopējo
platību 270 m2, pagraba ēka (kadastra apz.
8894 010 0402 016) ar kopējo platību 32,3 m².
Sākumcena – 10936 EUR, solis – 200 EUR, drošības nauda – 1093,60 EUR, reģistrācijas maksa
– 30 EUR, samaksu veicot piecu gadu laikā no
pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Pircējs
maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Izsole notiks 16.
augustā 9.00 Talsu novada pašvaldības administratīvā centra mazajā zāle, Kareivju ielā 7.
Tālrunis uzziņām 28642346 (Vandzenes pagasta pārvaldes vadītājs), 63232119 (Talsu novada pašvaldības Juridiskā nodaļa).
▶▶ Nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.4,
Lielajā ielā 13, Talsos (kadastra Nr. 8801 900
3296) – vienas istabas dzīvoklis ar kopējo platību 25,3 m², kopīpašuma 252/2433 domājamās daļas no būvēm un zemes. Sākumcena –
2770 EUR, solis – 100 EUR, drošības nauda
– 277 EUR, dalības maksa – 30 EUR. Samaksa
veicama piecu gadu laikā no pirkuma līguma
noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu
Pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl
nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Izsole
notiks 16. augustā 9.30 Talsu novada pašvaldības administratīvā centra mazajā zāle, Kareivju ielā 7. Tālrunis uzziņām 29294295 (Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs), 63232119,
(Talsu novada pašvaldības Juridiskā nodaļa).
▶▶ Nekustamais īpašums „Dzirnieki” Virbu
pagastā, (atkārtota izsole) (kadastra Nr. 8896
004 0187) – zemes vienība ar kopējo platību
0,62 ha (kadastra apzīmējums 8896 004 0187).
Sākumcena – 840 EUR, solis – 100 EUR, drošības nauda – 84 EUR, reģistrācijas maksa – 30
EUR, samaksu veicot piecu gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu Pircējs maksā sešus procentus gadā no
vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Izsole
notiks 16. augustā 10.00 Talsu novada pašvaldības administratīvā centra mazajā zālē, Kareivju ielā 7. Tālrunis uzziņām 25660225 (Virbu pagasta pārvaldes vadītājs), 63232119 (Juridiskā
nodaļa).
▶▶ Nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.12,
Kalna ielā 4, Jaunpagastā, Virbu pagastā (atkārtota izsole) (kadastra Nr. 8896 900 0105) –
trīs istabu dzīvokļa īpašums Nr. 12 ar kopējo
platību 75,4 m² un kopīpašuma domājamā
754/14061 daļas no dzīvojamās mājas un zemes. Sākumcena – 3176 EUR, solis – 100 EUR,
drošības nauda – 317,60 EUR, reģistrācijas
maksa – 30 EUR, samaksu veicot piecu gadu
laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus
procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma
maksas daļas. Izsole notiks 16. augustā plkst.
10.30 Talsu novada pašvaldības administratīvā
centra mazajā zālē, Kareivju ielā 7. Tālrunis uzziņām 25660225 (Virbu pagasta pārvaldes vadītājs), 63232119 (Juridiskā nodaļa).
▶▶ Nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr. 4,
„Ezermuiža” Ārlavas pagastā (atkārtota izsole) (kadastra Nr. 8837 900 0113) – vienas istabas dzīvokļa īpašums Nr.4 ar kopējo platību
50,9 m² un pie dzīvokļa īpašuma piederošās
509/3803 domājamās daļas no būvēm un zemes. Sākumcena – 344 EUR, solis – 50 EUR,
drošības nauda – 34,40 EUR, reģistrācijas maksa – 30 EUR, samaksu veicot piecu gadu laikā
no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas
daļas. Izsole notiks 16. augustā 11.00 Talsu novada pašvaldības administratīvā centra mazajā
zālē, Kareivju ielā 7. Tālrunis uzziņām 26514956
(Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pār-

valdes vadītājs), 63232119 (Talsu novada pašvaldības Juridiskā nodaļa).
▶▶ Nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.5,
„Ezermuiža” Ārlavas pagastā (atkārtota izsole) (kadastra Nr. 8837 900 0112) – vienas istabas dzīvokļa īpašums Nr. 5 ar kopējo platību 53
m² un pie dzīvokļa īpašuma piederošās
530/3803 domājamās daļas no būvēm un zemes. Sākumcena – 372 EUR, solis – 50 EUR,
drošības nauda – 37,20 EUR, reģistrācijas maksa – 30 EUR, samaksu veicot piecu gadu laikā
no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas
daļas. Izsole notiks 16. augustā 11.30 Talsu novada pašvaldības administratīvā centra mazajā
zālē, Kareivju ielā 7. Tālrunis uzziņām 26514956
(Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs), 63232119 (Juridiskā nodaļa).
▶▶ Nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.6,
„Ezermuiža” Ārlavas pagastā (atkārtota izsole) (kadastra Nr. 8854 900 0210) – vienas istabas dzīvoklis Nr.6 ar kopējo platību 48,5 m² un
pie dzīvokļa īpašuma piederošās 485/3803 domājamās daļas no būvēm un zemes. Sākumcena – 348 EUR, solis – 50 EUR, drošības nauda
– 34,80 EUR, dalības maksa – 30 EUR. Samaksa
veicama piecu gadu laikā no pirkuma līguma
noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Izsole notiks
16. augustā 12.00 Talsu novada pašvaldības
administratīvā centra mazajā zālē, Kareivju ielā
7. Tālrunis uzziņām 26514956 (Valdemārpils
pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs),
63232119 (Juridiskā nodaļa).
▶▶ Nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.4,
„Poprags” Ārlavas pagastā (atkārtota izsole)
(kadastra Nr. 8837 900 0099) – divu istabu dzīvokļa īpašums Nr. 4 ar kopējo platību 60,1 m² un
pie dzīvokļa īpašuma piederošās 601/7127 domājamās daļas no būvēm un zemes. Sākumcena 544,00 EUR, solis – 50,00 EUR, drošības nauda 54,40 EUR, reģistrācijas maksa – 30 EUR,
samaksu veicot piecu gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl
nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Izsole notiks 16. augustā 12.30 Talsu novada pašvaldības
administratīvā centra mazajā zālē, Kareivju ielā
7. Tālrunis uzziņām 26514956 (Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs),
63232119 (Juridiskā nodaļa).
▶▶ Nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.1,
Centra aleja, Lubezerē, Ārlavas pagastā (atkārtota izsole) (kadastra Nr. 8837 900 0116) –
vienas istabas dzīvokļa īpašums Nr. 1 ar kopējo
platību 37 m² un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 601/4439 domājamās daļas no būvēm un
zemes. Sākumcena – 1170 EUR, solis – 50 EUR,
drošības nauda – 117 EUR, reģistrācijas maksa
– 30 EUR, samaksu veicot piecu gadu laikā no
pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto
maksājumu pircējs maksā sešus procentus
gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Izsole notiks 16. augustā 13.00 Talsu novada
pašvaldības administratīvā centra mazajā zālē,
Kareivju ielā 7. Tālrunis uzziņām 26514956 (Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes
vadītājs) 63232119 (Juridiskā nodaļa).
Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 14.
augustam plkst.15:00. Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033,
AS „SEB banka” līdz 2019. gada 14. augustam
plkst. 15.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļvietnē www.talsi.lv sadaļā Izsoles
un pieteikumu iesniegt centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8.00 līdz
12.00 un no 13.00 līdz 16:00.
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Aktuāli

TALSU NOVADA ZIŅAS

Kinoteātrī „Auseklis”
VALDEMĀRPILS PLUDMALES IZAICINĀJUMS VISAI ĢIMENEI

Ātrs un bez žēlastības: Hobss un Šovs

6.00 - 9.00 Makšķerēšana NE ASASKAS (balvas no
maksķerēšanas veikala SIA PANDA ZOO)
10.00 Rīta rosme ar boksa elementiem Elvja Jansona
vadībā
12.00 - 16.00 Netradicionālās sporta spēles (bez
vecuma ierobežojuma)
12.00 Velosipēdu veiklības brauciens bērniem
14.00 Futbols 5 vs 5 (dalības maksa 15 EUR no
komandas. Specbalvas no SIA AD Baltic)
14.00-16.00 BAJA bezceļu radio vadāmo mašīnu
paraugdemonstrējumi
15.00 Lielie pārsteiguma tēli ̶ izrāde ar
līdzdarbošanos NU KAS PAR DIENIŅU!
16.00 Talsu spēka atlētu organizētais spēka izturības
pārbaudījums (balvā - 100l degvielas no SIA Lateva)
16.00 Tautas laivu sacensības NOĶER VILNI
(komandā 3 dalībnieki. Balvā atpūtas mājiņa un
laivu noma visas dienas garumā no SIA „Jaundzirnieki")
17.00 SUP dēļu sacensības SMAGSVARI ŪDENĪ (balvā
dāvanu karte izbraucienam ar SUP dēli)
18.00 Virves vilkšanas sacensības ūdenī STIPRIE
EZERA VILVĒJI (līdz 3 dalībniekiem komandā. Balvā
̶ pirts pirts 60 EUR vērtībā kempingā „Ezermala"
18.00 Valdemārpils kausa izcīņas 4. posms strītbolā.
Dalība 15 EUR no komandas. (SIA BALTIC CASTING
AGENSY balvu fonds 120 EUR)
19.00 Valdemārpils kausa izcīņas 4. posms
pludmales volejbolā (SIA KURLANDAUTO balvu
fonds ̶ 120 EUR). Dalība 10 EUR no komandas.
20.00 Smagās mašīnas stumšanas sacensības
SASLAUKAS STIPRINIEKS (komandā līdz 3
dalībniekiem. Specbalvas no ZS „Saslaukas")
22.00 Zaļumballe ar grupu KURLAND. Ieeja 4 EUR

Trilleris, asa sižeta filma 2h 16
9.08. 20.00		
10.08. 20.30		

Rotaļlietu stāsts 4

Animācijas filma 1h 40, dublēta latviešu valodā

9.08. 16.00 un 18.00 11.08. 14.00
16.08. 18.00
10.08. 16.00		
15.08. 16.00
17.08. 16.00
Visa rotaļlietu komanda ir atkal kopā un ir gatavi jauniem
piedzīvojumiem. Kopš Endijs ir iestājies koledžā, rotaļlietas ir
apmetušās uz dzīvi pie savas jaunās saimnieces Bonijas, kuras
pirmā diena skolā aizsāk veselu notikumu gūzmu. Rotaļlietas
dosies ceļojumā, kurā piedzīvos gan pakaļdzīšanos, gan tikšanos ar jaunām rotaļlietām un seniem draugiem, gan arī atradīsies vieta kādām romantiskām attiecībām.

Zirnekļcilvēks: Tālu no mājām
10.08. 18.00
11.08. 16.00

16.08. 20.00
17.08. 20.30		

Sēdes nosaukums

Laiks

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

10.00
13.00
15.00
13.00
13.00
10.00
13.00
15.00

22. augusts Finanšu komitejas sēde

13.00

29. augusts Domes sēde

13.00

Deputātu pieņemšanas augustā
6. augusts

13. augusts

20. augusts

27. augusts

N. Tropiņš*
E. Demiters

D. Feldmane

N. Tropiņš*

D. Karols*
S. Pētersone
G. Sebris
I. Norenberga
L. Pīlēģis
E. Zelderis
N. Tropiņš
A. Astrātovs
Ģ. Kalnbirze
O. Solovjovs
G. Zeberiņa

Valdemārpilī
Balgalē
Laidzē
Strazdē

N. Tropiņš

Vandzenē

I. Gluzda

Virbos

D. Karols
T. Kalniņa
M. Krotovs
A. Spēks

Pieņemšanas notiek pilsētu un pagastu pārvaldēs 17.00 –18.00
* Talsu novada pašvaldībā priekšsēdētāja un vietnieku pieņemšanas
17.00 –19.00
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15.08. 18.00
18.08. 18.30

Reiz Holivudā

Domes un komiteju sēdes augustā

Talsos

Piedzīvojumu filma 2h 09
22.08. 16.00

Pīters Pārkers kopā ar labākajiem draugiem dodas vasaras brīvdienās uz Eiropu. Tomēr no iecerētās atpūtas nekas nesanāks, jo Pīters piekritīs palīdzēt Nikam Fūrijam tikt
skaidrībā, kas tās par noslēpumainajām būtnēm, kas izraisa katastrofas un postījumus visā kontinentā.

Seko līdzi jaunumiem
facebook.com/SportsValdemarpili
Instagramā @sports_valdemarpili
Sīkāka informācija: elvis.jansons@talsi.lv
vai 28341300

5. augusts
5. augusts
5. augusts
8. augusts
15. augusts
19. augusts
19. augusts
19. augusts

18.08. 20.30

Grāvējs „Hobss un Šovs” bliezīs no visiem stobriem un
atvērs jaunu nodaļu skatītāju iecienītajā Fast&Furious franšīzē, vedot skatītāju apkārt visai pasaulei – sākot no Losandželosas un Londonas ielām līdz pat Černobiļai un sulīgi
zaļajai Samoa salai!

Visas dienas garumā būs iespējama SUP dēļu noma,
darbosies SOUND`N`SOUL bufete.

Datums

11.08. 18.30
17.08. 18.00

Komēdija, drāma 2h 41
23.08. 18.00
25.08. 17.00
24.08. 20.00

„Reiz Holivudā” – režisora Kventina Tarantino 9. filma ar
Leonardo DiKaprio un Bredu Pitu galvenajās lomās, veltījums Holivudas zelta laikmeta izskaņai. Filmas darbība norisinās Losandželosā 1969. gadā, hipiju ēras ziedu laikos. Bijusī televīzijas vesternu zvaigzne Riks Daltons un viņa
ilggadējais triku dublieris Klifs Būts cenšas izsisties strauji
mainīgajā Holivudas kino industrijā.
Dusmīgie putni. Filma 2

Animācijas filma 1h39, dublēta latviešu valodā

24.08. 16.00		
25.08. 15.00		

29.08. 16.00
31.08. 16.00

Nelidojošie dusmīgie putni joprojām karo ar viltīgajām
zaļajām cūkām. Viņi ir ļaunākie ienaidnieki, un, šķiet, nekas
nespēs to mainīt. Taču, kad pie apvāršņa parādās jaunas
briesmas, kas apdraud viņus visus, putniem un cūkām nāksies apvienoties, lai glābtu savas mājas.
Tur				
23.08. 21.00			
24.08. 18.00			

Zinātniskā fantastika 1h32

25.08. 20.00
30.08. 18.00

Ģeniālas programmētājas Gundegas pasaule sabrūk viņas acu
priekšā: viņa zaudē mīļoto, priekšniece draud ar atlaišanu, tuvinieki uzskata par jukušu. Taču viņai izdodas neiespējamais – radīt
pirmo pasaulē mākslīgo intelektu ar apziņu, kurš iemīlas Gundegā
un pārņem viņas bojāgājušā drauga Raimonda personību. Gundegai nākas izvēlēties - mīlēt datorprogrammu, slēpjot to no visas
pasaules centieniem iegūt miljardiem vērtu atklājumu, vai ignorējot savas jūtas, sniegt pasaulei tehnoloģisko brīnumu.
Režisors Uldis Cipsts, lomās – Artūrs Skrastiņš, Ilva Centere, Ināra Slucka, Regnārs Vaivars.

Biļešu iepriekšpārdošana www.bilesuserviss.lv, kā arī Talsu novada tūrisma
informācijas centrā un Talsu 1. pasta nodaļā (Lielajā ielā 20).
Kinoteātra kase atvērta 30 minūtes pirms katra seansa sākuma.
Kases tālrunis informācijai 1 h pirms seansa: 25672599
Biļešu cenas:
Pieaugušajiem – 3.00 EUR
Bērniem, skolēniem, studentiem – 2.00 EUR
Senioriem – 1.50 EUR
Ģimenei (viens vai divi pieaugušie un viens vai vairāki bērni līdz 12 gadu
vecumam) – 1.50 EUR katram
Repertuārā iespējamas izmaiņas. Plašāk: facebook/KinoTalsiAuseklis
2019. gada augusts

Der zināt

TALSU NOVADA ZIŅAS

Sports augustā
Kad?

Cikos?

Dzīvesziņas
Dzimtsarakstu nodaļā no 2019. gada 26. jūnija līdz 26. jūlijam

Pasākuma nosaukums
TALSOS

Norises vieta

3.08.

17.00

Futbols 2. līga Talsi - Jūrmalas SS

K. Mīlenbaha iela 34

10.08.

17.00

Futbols 2. līga Talsi - AFA Olaine

Kamparkalns

23.25.08.

18.00

Starptautisks basketbola turnīrs
zēniem „Talsu kauss 2019"

Talsu sporta nams,
Talsu sporta halle

31.08.

17.00

Futbols 2. līga Talsi - FK Karosta

K. Mīlenbaha iela 34

Talsu novada atklātais čempionāts
basketbolā - pēc atsevišķa kalendāra

Talsu Valsts ģimnāzijas
stadiona āra
basketbola laukumi

07.08.

9.00

Senioru zolītes kluba 1. nodarbība

Talsu sporta nams

21.08.

9.00

Senioru zolītes kluba 2. nodarbība

Talsu sporta nams

LAUCIENES PAGASTĀ
Pļavu kausa 2019 pludmales volejbolā
5. posms

11.08.

11.00

18.08.

10.00

Pļavu kausa 2019 pludmales volejbola
noslēguma posms

23.24.08.

11.00

Laucienes pagasta dienas

07.08.

18.30

08.08.

15.00

22.08.

18.30

23.08.
31.08.

15.00

11.00

Laucienes sporta
stadions

SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ
Sabiles kausa pludmales volejbolā 5.
posms
Sabiles kausa mini futbolā 4. posms
Sabiles kausa pludmales volejbolā 6.
posms. Noslēgums
Sabiles kausa mini futbolā 5. posms.
Noslēgums
PASTENDES PAGASTĀ

17.08.

18.00

17.08.

18.00

17.08.

19.00

3.08.

10.00

9.08.

19.00

10.08.

10.00

23.08.

19.00

10.08.

10.00

3.08.

10.00

31.08.

10.00

17.08.

10.00

3.08.

10.00

3.08.

10.00

Sporta laukums
Graviņa
Sabiles sporta centrs
Sporta laukums
Graviņa

Pastendes sporta
laukums

Ģibuļu pagasta sporta svētki 2019
VALDEMĀRPILĪ
Ezera svētki (makšķerēšana, aktivitātes
bērniem, ģimenēm un pieaugušajiem,
laivu sacensības, virves vilkšana, spēka
pārbaudījumi, smagās automašīnas
stumšana)

17.08.

Pļavu sporta un
atpūtas bāze

Futbols (5 pret 5) Ezera svētku ietvaros

Valdemārpils
pludmale
Valdemārpils
pludmale
Valdemārpils
pludmale
Valdemārpils
pludmale

Reģistrēti 22 jaundzimušie – 12 zēni un 10 meitenes:
Katrīna Blūma
Miķelis Broža
Katrīne Dzene
Žanis Erkens
Adele Freiberga
Ketlīna Gleglu
Katrīna Grahoļska
Samanta Hartmane
Rihards Ivanovs
Arvis Kārkls
Gustavs Klints

Marija Maķevica
Rodrigo Pētersons
Enija Putniņa
Voldemārs Rorbahs
Ralfs Rudjonoks
Rebeka Skitaļceva
Gustavs Smilga
Marats Tarasovs
Eduards Upenieks
Terēza Ūdre
Gusts Upītis

Vecāki rakstiski apliecinājuši savu piekrišanu bērna vārda un uzvārda publicēšanai

Laulību noslēdzis 31 pāris
Miruši 27 (atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai):
Talsi

Ārija Mirdza Gobzeme (1943)
Herta Ernestsone (1925)
Valija Janava (1935)
Dainis Justovičs (1952)
Uldis Krāģis (1949)
Ilga Hedviga Reinfelde (1924)
Līga Pavilone (1947)
Zelma Marija Pakalne (1940)
Mārīte Plance (1956)
Ivars Vīriņš (1936)
Stende

Hermīne Marija Celma (1939)
Imants Kristbergs (1964)
Sabile

Valija Feldberga (1928)
Abavas pagasts

Zoja Glušonoka (1960)
Ludmila Rulle (1917)

Valdemārpils

Aleksandra Jēkabsone (1933)
Ārlavas pagasts
Pēteris Gailītis (1942)
Zinaida Trubiņa (1924)
Ģibuļu pagasts

Lillija Freiberga (1927)
Māris Lakstīgala (1962)
Vilma Mertena (1932)
Guntis Sniegs-Sniedziņš (1967)
Īves pagasts
Mērija Jansone (1934)
Laucienes pagasts

Ziedonis Banders (1939)
Mārtiņš Brāzma (1924)
Ildze Petrova (1953)
Lībagu pagasts

Pēteris Skarainis (1939)
Virbu pagasts

Emīlija Grunte (1925)

Valdemārpils kausa izcīņas 4. posms
strītbolā
Valdemārpils kausa izcīņas 4. posms
strītbolā
STENDĒ
Stendes pilsētas sporta svētki
Stendes sporta
Stendes SC kausa izcīņas 5. posms
laukums
pludmales volejbolā
Stendes strītbola turnīra 3. posms
Stendes sporta centrs
Stendes kausa izcīņas 6. posms
Stendes sporta centrs
pludmales volejbolā
LĪBAGU PAGASTĀ
Lībagu pagasta sporta spēles
Lībagu BLPC
VANDZENES PAGASTĀ
Vandzenē pie
Vandzenes pagasta sporta spēles
pagastmājas
Sezonas noslēgums pludmales
Vandzenē pie
volejbolā
pagastmājas
BALGALES PAGASTĀ
Balgales atpūtas
Volejbola turnīrs
laukums
ĪVES PAGASTĀ
Tiņģeres sporta diena
Tiņģere
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
Ķūļciema sporta svētki (pagasta svētku
Ķūļciema BLPC
ietvaros)

Sagatavoja: Aivars Pekmans

Asins donoru diena Talsos
12. augustā no 10.00 līdz 14.00
Valsts asins donoru centrs rīko
asins donoru dienu Talsu novada
pašvaldības administratīvā centra lielajā zālē, Kareivju ielā 7.
Par asins donoru var būt personas vecumā no 18 līdz 65 gadiem. Ķermeņa
svaram jābūt virs 50 kg. Asins nodošana
nav vēlama pēc nakts maiņas, saspringta
darba vai emocionāla pārdzīvojuma.
Kompensācija asins apjoma atjaunoša2019. gada jūlijs

nai nākamajā dienā pēc asins ziedošanas tiek ieskaitīta donora bankas kontā,
tādēļ lūgums ņemt līdzi savu bankas
konta numuru. Donori bez bankas konta
asinis ziedot nevarēs. Līdzi ir nepieciešams ņemt arī personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti (autovadītāja
apliecība kā personu apliecinošs dokuments šoreiz nederēs). Vairāk informācijas pa bezmaksas informatīvo tālruni
8000 0003 un mājaslapā www.donors.lv.
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TALSU NOVADA ZIŅAS

Ieplāno!

Laivu bāzē “Mazsaliņas”
6.00 Reģistrēšanās uz makšķerēšanas sacensībām
6.30 ̶ 9.00 Makšķerēšanas sacensības
BLPC teritorijā
9.45 ̶ 10.00 Reģistrēšanās uz sporta aktivitātēm
10.00 ̶ 12.00 Sporta aktivitātes
		 spēka pārbaudījumi
		 veiklības pārbaudījumi
		 volejbols (komandā trīs cilvēki)
12.30 Atklāšanas parāde
12.45 Svētku atklāšana
		
 svētku uzruna
		
 makšķernieku un sportistu apbalvošana
13.00 Muzikālais kokteilis – Pastendes vidējās paaudzes deju kolektīvs
„Dzalksti” un akordeonistu ansamblis „Galīgi nenopietni” no Valdemārpils
14.00 Improvizācijas trio no Rīgas (Anete Bendika, Mārtiņš Bitāns, Elīna
Geide). Humora deva – „Improvizācijas prieks”.
15.00 Šlāgermūzikā iemīļotā mūziķe Anita Ozola ar koncertu „Ceļamaize”
16.00 Vēderprieki
		 zivju zupas vārīšana ar jautrām izdarībām
		

(komandas pieteikt līdz 29. jūlijam, komandā trīs
cilvēki, komandas noformējums)
 kūku konkurss (konkursā piedalās individuāli ar
mājās jau izceptu kūku, savu dalību pieteikt līdz
29. jūlijam)

21.00 - 3.00 Zaļumballe kopā ar grupu „Divi profiņi” no Mārupes

No plkst. 10.00 ̶ 16.00 piepūšamās atrakcijas,
no plkst. 11.00 ̶ 13.00 radošā darbnīca bērniem (bez maksas).
16
No plkst. 12.00 darbosies bufete.

Ieeja uz koncertiem un balli:
Iepriekšpārdošanā no 22. jūlija – 2 eiro (koncerti+balle)
Pasākuma dienā – 3 eiro.
Pirmsskolas vecuma bērniem ieeja - bez maksas,
pensionāriem un skolēniem (uzrādot apliecību) – 1 eiro.
Pasākumā tiks fotografēts un/vai filmēts
publicitātes nolūkiem.
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2019. gada augusts

Ieplāno!

TALSU NOVADA ZIŅAS

Kultūras pasākumi augustā
Kad? Cikos?

6.08.

18.00

10.08. 19.00
17.08. 14.00
17.08. 15.00
17.08. No
9.00

Kas?

Kur?

TALSOS
Teātra „Es un mēs" izrāde lieliem un maziem
„Pepija Garzeķe" talsenieka Mikus Krastiņa
režijā
Koncertvakars ar ģitāristu duetu „Bague
Duo" — Aivars Hermanis un Ēriks Upenieks
Tikšanās ar izstādes „Personīgā lieta Nr.1"
autori, mākslinieci Ilzi Lībieti
„Zaļās kustības aizsākumi Talsos. 1989.
gads. Baltijas ceļš"
Dižmāras gadatirgus „Garšīgi garšaugi
Dižmāras gadatirgū". Programmu skatīt 1.lpp.

Radošajā sētā
Radošajā sētā
Talsu novada
muzejā
Talsu novada
muzejā
Pilsētas laukumā

Staļinisma un nacisma upuru piemiņas brīža
Pie pieminekļa
pasākums
„Koklētājs"
STENDĒ
2.–3.08. Stendes pilsētas un sporta svētki. Programmu skatīt 14. lpp.
BALGALES PAGASTĀ
Latvijas pašvaldību salidojums „Ar putnu
30.08. 10.00
Balgales SBLPC
ģerbonī"
LĪBAGU PAGASTĀ
23.08. 11.00

7.08.

9.00

10.08. 10.00
3.08.

No
6.00

1.08.

18.00

2.–4.08.
24.08. 10.00
30.08. 17.00
31.08. 18.00
14.08. 18.00
24.08.

No
10.00

3.08.

No
10.00

3.08.

No
6.00

No
17.08. 6.00
22.00

Grāmatu draugu tikšanās – „Aktierim
Lībagu skolā
E. Pāvulam – 90"
Lībagu pagasta sporta svētki „Sporto
Lībagu BLPC
priekam un veselībai"
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
Ķūļciema pagasta un sporta svētki.
Programmu skatīt 15. lpp.
ĪVES PAGASTĀ
Guntas Krauleres dzejas vakars „Atvēli man
Tiņģeres pilī
laiku!"
Tiņģeres dienas 2019 „Pamanāmi virmo
Tiņģeres pilī un
gaiss”. Programmu skatīt 16. lpp.
apkārtnē
Ilonas Wetterud evaņģelizācijas pasākums
Tiņģeres pilī
„Es gleznoju savu dzīvi"
Radoša nodarbība ar degustāciju „Muižas
Tiņģeres pilī
zupas – sāļās un saldās"
LAIDZES PAGASTĀ
IV Mazie operas svētki Laidzē.
Ziedgravā
Programmu skatīt 15. lpp.
LAUCIENES PAGASTĀ
Lekcija „Dziedinošā alveja". Vada Solvita Laucienes kultūras
Mertena. Dalība bez maksas.
namā
Laucienes pagasta svētki.
Programmu skatīt 15. lpp.
STRAZDES PAGASTĀ
Strazdes muižā un
Strazdes pagasta un sporta diena
parkā
VANDZENES PAGASTĀ
Vandzenes pagasta sporta svētki.
Programmu skatīt 15. lpp.
VALDEMĀRPILĪ
Valdemārpils pludmales svētki „Valdemārpils
pludmales izaicinājums visai ģimenei".
Valdemārpils
Programmu skatīt 13. lpp.
pludmalē
Zaļumballe ar grupu „Kurland”
ĢIBUĻU PAGASTĀ

7.08.

Spāres muižā

10.00 Novadu invalīdu biedrības sporta diena

Spāres baznīcā

30.08. 20.00 Koncerts „Vēl viens vasaras pieskāriens"

Sagatavoja: Sanita Arciševska

Aicina uz gadskārtējo
salidojumu!
Talsu novada politiski represētās
personas un nacionālās pretošanās
kustības dalībnieki piedalīsies
gadskārtējā politiski represēto
salidojumā, kas notiks 3. augustā
plkst. 12.00 Ikšķilē. Izbraukšana no
Talsu sporta nama plkst. 9.00.

Vilis Ieviņš, politiski represētais

No 19. līdz 23. augustam notiks
LU LFMI Latviešu folkloras krātuves
56. zinātniskā ekspedīcija. Folkloras
pētnieki intervēs iedzīvotājus
Sabiles pilsētā un Abavas pagastā
(t. sk. Valgalē (Abavciemā), Pedvāles
muižas apkārtnē, Priedēs, Virbos,
Rinkulē). Aicinām būt atsaucīgiem!
Vairāk informācijas: www.lfk.lv,
www.garamantas.lv.

31. augustā no plkst. 11.00 līdz 16.00
„Draudze „Talsu kristīgā sadraudzība""
aicina uz pasākumu

„LIELIEM

Atrakcijas, spēles, izrāde, uzkodas.

UN M

AZIEM".
Ieeja brīva.

Adrese: Ģibuļu pagasta „Efatas" (aiz degvielas uzpildes stacijas „Cirkle K")
2019. gada jūlijs

Izstādes augustā
Talsu novada muzejā
• Līdz 4.08. 21. gadsimta latviešu
glezniecība no Talsu novada muzeja krājuma
• Līdz 18.08. Tēlniekam Vilnim Titānam būtu 75
• Līdz 28.08. Valtera Poļakova fotogrāfiju izstāde „Atklāties no jauna”
• 7.08.–8.09. Ilzes Lībietes grafikas
izstāde
• Ceturkšņa priekšmets – Žaņa Sūniņa (1904–1993) glezna „Kristus
(Jēzus) dziedina slimos"
• Talsu novada muzeja krājuma
izstāde „Galdniecība Talsu apriņķī
• Arheoloģijas ekspozīcija „Ceļojums
senatnē”
Talsu Galvenajā bibliotēkā
• Rakstniecei, novadniecei Ainai
Zemdegai – 95
Talsu tautas namā
• No 1.08. Lienītes Bērziņas gleznu
izstāde „Zoom"
Laidzes bibliotēkā
• Bibliotēkas pasākumi fotogrāfijās
„Te mēs – bibliotēkas ritmi"
• Laidze literatūras avotos
• Agrāko laiku izdevumi no Laidzes
pagasta iedzīvotāju bibliotēkām
• Laidzes pagasta dzejniekam un dramaturgam Eduardam Šilleram – 130
• Laidzes pagasta informatīvais izdevums „Laidze”
• Talsu Mākslas skolas audzēkņu
darbu izstādes
• Vasaras ekskursija bibliotēkas
čaklākajiem lasītājiem
Pastendes bibliotēkā
• Ingas Mertenas gleznu izstāde
„Iedvesmas spārni"
Sabiles bērnu bibliotēkā
• Sarmītes Jurjakas darināto leļļu
un karikatūru izstāde „Sarmīte
nopietni un pa jokam"
Sabiles bibliotēkā
• Receptes, ieteikumi ziemas
krājumiem „No dārza burciņās"

1. augusts

Stendes bibliotēkā
• Antras Jaunskalžes radošo
darbu izstāde „Visas lietas, kas ir
skaistas…”
• 1.–16.08. „Konservēsim!"
• Aktrisei Vijai Artmanei – 90
• Baltijas ceļam – 30
Stendes bibliotēkas bērnu nodaļā
• Grāmatu izstāde „Izlasi šajā
vasarā!”
Stendes tautas namā
• Smaržu pudelīšu kolekcija „Smarža
un mīlestība"
Spāres muižā
• Jaunas un ne tik jaunas rotaļlietas
„Manis paša radīts ir šis lērums
viss…”
• Irēnas Lakšes gleznas „Manu
mīļdzīvnieku stāsti gleznās”
• No 5.07. Janas Dziemidovas
gleznas „Kluso domu spēks”
Lubes kultūras nama izstāžu zālē
• Jaunjelgavas novada kultūras veicināšanas biedrības izstāde „Laika
kaleidoskops”
Lībagu bibliotēkā
• Izstāde „Kā vasaru ielikt burciņā"
Valdemārpils izstāžu zālē
• Kristīnes Mileres kvilinga darbu
izstāde „Austrumu deja”
• Valdemārpils gleznošanas studijas
darbu ekspresizstāde „Krāsu prieks”
• Grāmatas no mūsu novadnieka,
fotogrāfa Ulda Brieža kolekcijas
Valdgales bibliotēkā
• 1.–16.08. J. Baltvilkam – 75
• 19.–30.08. Rakstniecei Dacei
Priedei – 65
• Hildas Ķīseles adījumu izstāde
„Par krogiem Valdgales pusē"
Virbu kultūras namā
• Talsenieces Veltas Kociņas gleznu
izstāde
Sagatavoja: Sanita Arciševska

2. augusts

10.00 Radošā darbnīca
10.00 Mākslas plenēra dalībnieku
„Brīnumputnu meklējot"
sagaidīšana
(Tiņģeres dienu dekoru
11.00 Plenēra atklāšana
veidošana)
12.00 Radošā darbnīca bērniem
18.00 Tiņģeres dienu
„ECO druka" (var ņemt līdzi
ieskaņas pasākums —
baltu kokvilnas kreklu vai audumu)
Guntas Krauleres
15.00 Radošā darbnīca „Mazie pavāri"
dzejas vakars „Atvēli
19.00 Amatierteātra „Atspulgs" izrāde
man laiku!"
„Pašu audzināts" (Ā. Alunāns)
19.30 Jaundzimušo sveikšana

3. augusts

Turpinās mākslinieku
plenērs
9.30 Sporta dienas
dalībnieku reģistrācija
10.00 Sporta dienas
atklāšana
10.00 Tradicionālās un
netradicionālās sporta
spēles
22.00 Zaļumballe ar
Kasparu Kārkliņu
Publicitātes nolūkos pasākums
tiks fotografēts un filmēts!

(aicinām ģimenes ar bērniem, kuri
dzmuši no 2018. gada janvāra)

21.00 Dārza svētki un koncerts
„Vintāžas pikniks" — koncertēs
operdziedātājs Niks Freimanis

(Dress kods — Vintage— skaisti
tērpi retro noskaņās). Jaukai vakara
baudīšanai līdzi ņemiet pledus un
piknika grozus!)

4. augusts

Turpinās mākslinieku plenērs
10.00 Brīvdabas svētbrīdis
12.00 Modes brančs — vienas dienas
restorāns un pašdarināto tērpu
skate
16.00 Plenēra noslēguma izstāde
16

