TALSU
NOVADA
ZIŅAS

ABAVA

VANDZENE

BALGALE

ĪVE

LAIDZE

TALSI

Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums Nr. 1
2019. gada janvāris

ĶŪĻCIEMS

VALDGALE

VALDEMĀRPILS

ĀRLAVA

LĪBAGI

SABILE

STRAZDE

VIRBI

LAUCIENE

LUBE

ĢIBUĻI

STENDE

„Veidojot ģerboni, mēs veidojam vēsturi”
Aizvadītajā gadā Talsu novads ir
ieguvis ne tikai jaunu logo, bet katra no administratīvajām teritorijām, kam to nebija, arī savus ģerboņus. Tos izstrādāja heraldiskais
mākslinieks Edgars Sims roku rokā
ar novada ļaudīm.
Šogad ģerboņi izstrādāti Virbu,
Strazdes, Abavas, Ārlavas, Ķūļciema,
Lubes un Vandzenes pagastam, bet
Īves pagasts pie sava ticis jau
2017. gadā. Tagad ikkatrai Talsu novada administratīvajai teritorijai ir ģerbonis, kas, papildinot Talsu novada
saistošos noteikumus „Par Talsu novada simboliku”, tiks attēlots arī pilsētu un pagastu karogos.
Korporatīvo un dzimtas ģerboņu izstrādē pieredzējušais heraldiskais
mākslinieks Edgars Sims ir veidojis
ģerboņus gan iestādēm, piemēram,
Paula Stradiņa klīniskajai universitātes
slimnīcai, Rīgas Stradiņa universitātei,
gan arī dzimtām. Viņš zina teikt, ka pēdējos gados interese par heraldiku ir
augusi, par ko liecina gan novembrī
atklātā municipālo ģerboņu izstāde
„Heraldika mūsdienu Latvijā” Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā, gan arī grāmata „Dzimtu ģerboņi Latvijā”, ko plāno
izdot „Baltic International Bank” sadarbībā ar Kultūras ministriju.

Ģerboņa izstrāde nav ātrs process,
tas var prasīt vairākus mēnešus ilgu
darbu. „Jāsaprot, ka, veidojot ģerboni,
mēs veidojam vēsturi – ģerbonis turpinās dzīvot arī pēc tam, kad mūsu
vairs nebūs – to lietos nākamās paaudzes. Tādēļ tam jāpieiet ar pilnu atbildību un nopietnību. Ģerbonis top ciešā sadarbībā ar nākamo tā lietotāju
– vispirms jātiekas, jāuzklausa pasūtītāja vēsture, lietas, ar ko tas identificējas. Kad iespējamā simbolika apzināta,
jāsāk domāt, kā to ietvert heraldiskajos risinājumos. Kad ir apzinātas idejas, izstrādātas ģerboņu skices, jāpiesakās audiencē Valsts heraldikas
komisijā, kas izskata piedāvātos risinājumus, izvērtē tos un vajadzības gadījumā lūdz uzlabot vai ieviest korekcijas.
Visbeidzot,
kad
ģerbonis
apstiprināts, sagatavotās ģerboņa
mapes tiek iesniegtas parakstīšanai
Valsts heraldikas komisijai un Latvijas
Republikas Kultūras ministrijai, pēc
tam ģerbonis tiek izsludināts „Latvijas
Vēstnesī”, kur redzams gan ģerboņa
attēls, gan arī ģerboņa heraldiskais
apraksts – neatņemama ģerboņa sastāvdaļa,” mākslinieks atklāja ģerboņa
izstrādes un apstiprināšanas gaitu.
Arī Talsu novada pagastu ģerboņos
attēlotie simboli radušies ciešā sadar-

bībā ar novada pašvaldības pārstāvjiem, kuri savukārt procesā iesaistījuši
ne vienu vien vietējo iedzīvotāju un
vēstures zinātāju. E. Simts uzteic sadarbību ar kādreizējo novada mākslinieci Inesi Bērziņu, pagastu pārvalžu
vadītājiem Egilu Alsbergu, Zigmundu
Brunavu un citiem, ar Kultūras un
sporta attīstības nodaļas kultūras daļas vadītāju Sanitu Arciševsku.
„Manuprāt, pētot vēsturi un attiecīgajam pagastam raksturīgo, izdevies
atrast oriģinālus, heraldiski interesantus risinājumus,” teica E. Sims. Lielākais izaicinājums bija atrast pārlaicīgo
simboliku, kas raksturotu attiecīgo pagastu. „Ģerbonim jābūt oriģinālam,
tas nedrīkst saturēt kādā citā ģerbonī
ietvertos simbolus un risinājumus,
tam jābūt identifikācijas zīmei – šāda
ģerboņa funkcija saglabājusies vēl no
bruņinieku laikiem. Visbiežāk cilvēki
Latvijā ģerboņos vēlas redzēt ozolus,
upītes, sauli. Tie ir skaisti, taču ļoti bieži lietoti simboli, no kuriem tomēr vajadzētu maksimāli izvairīties – tas, varētu teikt, bija sarežģītākais šajā
procesā,” pasmaidīja mākslinieks.
Ģerboņu izstrādē jāņem vērā dažādi nosacījumi, kas nebūt neatvieglo to
izstrādes procesu.
Heraldika ir krāsu un simbolu valo-

da ar heraldiskajām tradīcijām, kas
Rietumeiropā saglabājušās jau kopš
12. gadsimta, bet tagadējās Latvijas
teritorijā – kopš 13. gadsimta. „Latvijā
varam lepoties ar ļoti augstvērtīgu heraldiskā izpildījuma tradīciju, par ko
jāpateicas profesora Zariņa iedibinātajai stilizācijai vēl starpkaru periodā
un ko tik veiksmīgi turpinām kopā ar
citiem kolēģiem – heraldiskajiem
māksliniekiem. Tāpat mūsu heraldikas
kvalitātes nodrošināšanā liels nopelns
ir arī Valsts heraldikas komisijai, kas
pulcē augstas raudzes profesionāļus:
vēsturniekus, māksliniekus, tiesību ekspertus un citus. Heraldikā noteiktie
standarti ir saglabājušies praktiski nemainīgi kopš viduslaikiem. Piemēram,
heraldikā ir tikai piecas krāsas (melna,
zila, zaļa, sarkana un purpura) un divi
metāli (zelts un sudrabs). Viens no galvenajiem heraldikas likumiem ir nenovietot krāsu uz krāsas un metālu uz
metāla. Dzīvē tas nozīmētu, ka sarkanā vairogā nedrīkstētu attēlot zaļu eglīti – tai būtu jābūt sudraba vai zelta.
Tas ir tikai viens no daudzajiem noteikumiem, kas regulē heraldiku,” sarežģīto heraldikas pasauli atklāja E. Sims.
Inita Fedko
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Svarīgi ir sajust arī otru,
ne tikai sevi vien

Šogad mums tika dota nozīmīga
iespēja būt daļai no Latvijas simtgades jubilejas. Būt daļai no šī unikālā
laika, kad varam veidot, izzināt un
ieguldīt mūsu nākamajos dzimtenes
simts gados. Šajā laikā arvien aktuālāks kļūst jautājums: kas vislabāk
palīdz sasniegt mūsu pašu mērķus?
Tā ir uzticība un uzticēšanās – saviem mīļajiem, kolēģiem, iestādēm,
un pārliecība, ka ikviena cilvēka kodolā ir labestība un godīgums.
2019. gada slieksnis ir pārkāpts,
un ir pats pēdējais brīdis izvērtēt,
ko vēlamies nest līdzi arī šogad,
bet ko labāk atstāsim aiz pagājušā
gada durvīm. Vēl 2018. gadā sastapos ar visām uzticēšanās jeb
neuzticēšanās spilgtākajām izpausmēm – gan tām, kas attiecas
uz paļāvību, gan tām, kas definējamas kā neatņemama apšaubīšana un pārlieku liels aizdomīgums.
No viena grāvja otrā – tas nav īstais ceļš, kas jāturpina.
Uzticēšanās ir īpatnēja. To grūti
iegūt, bet ļoti viegli pazaudēt. Ar
neuzticēšanos gan mēdz būt otrādi: tā viegli iesēžas mūsos, bet ir
grūti padzenama.
Arī pašvaldības darbā nereti jūtam neuzticēšanās sekas. Tā rada
papildu birokrātiju, kavē darbus,
un tās atspēkošana patērē milzums daudz laika un enerģijas, ko
varētu virzīt jau uz rezultātu vērstās darbībās, nevis citu cilvēku
apšaubīšanā. Esmu pārliecināts,
ka mūsos dominē godīgums, tādēļ nebaidos uzticēties cilvēkiem
un neskatos ar aizdomām uz ikvienu rīcību, ja vien līdzšinējā pieredze nav likusi vilties. Tomēr ir
cilvēki, kuri izvēlas sākt no otra
gala: likt, lai otrs pierāda, ka neslēpj ļaunus nolūkus.
Uzticēšanās trūkumu jūtam gan
pašvaldības projektu virzībā, gan
domes sēžu norisē, kur nereti saskaramies ar absurdo situāciju: neuzticas pat attiecīgo jomu speciālistiem! Pat tad, kad saņemts
skaidrojums, ir kāds, kas cenšas būt

gudrāks un apķērīgāks, meklējot
paslēptos īlenus tur, kur to nemaz
nav. Cenšas pierādīt savu pārākumu, izvēlas tikai vienu viedokli un to,
kas nesakrīt, atļaujas dēvēt par melīgu vai populistisku. Arī tā var, bet
vai tas neliecina par paša apšaubītāja greizo spoguļu vērtībām?
Lai pilnveidotu sadarbību, mēs,
14 Talsu novada domes deputāti,
esam noslēguši sadarbības līgumu, kas ļauj mums citam uz citu
skatīties bez liekām šaubām un
aizdomu ēnas.
Vēl pagājušā gada 6. oktobrī notikušajās Saeimas vēlēšanās arī saskārāmies ar uzticības deficītu līdzšinējiem politiskajiem spēkiem.
Rezultātā esam ieguvuši pārlieku
smagu valdības veidošanas procesu bez pietiekamas kapacitātes.
Pirmo reizi mūsu atjauninātās
valsts vēsturē līdz jaunajam gadam
nav apstiprināts nākamā gada budžets, līdz ar to arī pašvaldībai ir
jāizvēlas scenārijs: apstiprināt aptuvenos aprēķinos balstītu budžetu un gada laikā to pārskatīt vai
dzīvot drošības izjūtā no 1/12 budžeta daļas. Talsu novada pašvaldība janvārī izvēlēsies drošību. Tāpat kā novēlu ikvienam no mums
izvēlēties uzticēšanos – tā sākas un
beidzas mūsos, bet atstarojas
daudz plašāk!
Rakstot šīs rindas, domāju par
atslēgas vārdiem – uzticēšanās un
drošība. Tas ir arī mans vēlējums
ikvienam, uzsākot šī gada ritmu.
2018. gadā populāra bija ideja par
paveiktiem 100 labajiem darbiem
Latvijai, bet, uzsākot 2019. gadu,
aicinu savus darbus veltīt mūsu
mīļajiem un paskatīties uz mūsu
novadu ar citu acīm – no skolotāja, mākslinieka, deputāta, uzņēmuma īpašnieka vai sētnieka skatupunkta – svarīgi ir sajust arī otru,
ne tikai sevi vien.
Dainis Karols,
Talsu novada domes priekšsēdētājs

„Gada notikumi 2018”
2018. gads ir aizsteidzies, dodot
vietu nākamajam laika nogrieznim.
Kādu notikumu pilns būs 2019. gads
– laiks rādīs, bet tagad piedāvājam atskatīties uz jau par vēsturi kļuvušajiem aizvadītā gada spilgtākajiem notikumiem.
„Jauna grafiskā identitāte”
Šogad Talsu novads ir ieguvis jaunu
zīmolu un grafisko identitāti – stilizētu
Talsu saulītes zīmi. Talsu novada jaunajam zīmolam ir trīs spēcīgi balsti, esošu
un stiprināmu īpašību kopums: drosme
– gribēšana un varēšana izvirzīt augstus
mērķus; jēgpilnums – novada dzīves un
pašvaldības darba jēgpilna organizācija,
vērtīgi un pārdomāti pakalpojumi; cilvēcība – būt tuviem, saprotamiem ikvienam, iekļaut, cienīt un izprast dažādo,
atšķirīgo, rīkoties precīzi un gudri.
Atrasts veids, kā pagasti un pilsētas,
katra ar savu raksturu, veido jauno novada audeklu – piešķirot katram savu
krāsu kodu un raksta elementu. Šādi jau
zināmais sauklis „Ieaud savu stāstu Talsu novadā” ir kļuvis mūsdienīgāks un dinamiskāks un to būs viegli iekļaut ēku
noformējumos, norādēs, grafiskajos materiālos.

su Valsts ģimnāzijas stadionu, uzbūvēta
Dupurkalna estrāde Valdemārpilī, bet
teritoriju pie Talsu ezera nu rotā tēlnieka
Ojāra Arvīda Feldberga piemineklis „Latvijas saule”.
„Mūs redz un dzird”
Talsu rallijs, „Ārpasaules mūzika Tiguļkalnā”, Vasaras vidus svinēšana Talsos, Dziesmu un deju svētku ieskaņas
koncerts Sauleskalna estrādē, Talsu novada kauss šķēpmešanā, Sabiles Vīna
svētki, „Stirnu buks” Kamparkalnā, Dižmāras gadatirgus, Mazie Laidzes opermūzikas svētki, Latvijas simtās dzimšanas dienas atzīmēšana – Talsu novads ir
radošās un sportiskās daudzveidības
bagāts! Tas ik gadu palīdz mūsu vārdam
izskanēt ārpus novada robežām.

Foto: Kaspars Poriņš

„Tīru ūdeni visiem!”
Šogad sākts projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, 2.
kārta”. Tas paredz uzlabot SIA „Talsu
ūdens” sniegtā pakalpojuma pieejamību, samazināt vides piesārņojumu, kas
ilgtermiņā labvēlīgi ietekmēs dzīves vidi
vietējiem iedzīvotājiem. Projekta kopējās
izmaksas ir gandrīz 1,5 miljoni eiro.
„Par pārmaiņām”
Gada sākumā noslēdzās Talsu novada
pašvaldības centrālās administrācijas un
Kultūras, sporta un tūrisma centra audits. Tā laikā tika izvērtēti dokumenti un
intervēti darbinieki, lai saprastu, kādas ir
sistēmas nepilnības un kādas izmaiņas
nepieciešamas. Auditā ietverti ieteikumi,
kas paredz atsevišķu nodaļu apvienošanu, darbinieku skaita samazinājumu no
121 līdz 110 un uzsvērta nepieciešamība
uzlabot iekšējo komunikāciju un informācijas apmaiņu. Reorganizācijas rezultātā
15. novembrī darbu sāka Kultūras un
sporta attīstības nodaļa, likvidējot Kultūras, sporta un tūrisma centru.
„Augšupeja”
Viens no būtiskākajiem attīstības virzītājiem ir projektu finansējuma piesaiste
un
sekmīga
darbu
realizēšana.
2018. gadā par spīti dažādiem sarežģījumiem uzsākti vairāki vērienīgi darbi: Talsu Galvenās bibliotēkas pārbūve, Raiņa
ielas rekonstrukcija, Firksu – Pedvāles
muižas ēkas atjaunošana.
2018. gadā šis tas no iecerētā jau ir arī
realizēts – novads ieguvis atjaunotu Tal-

Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums
„Talsu Novada Ziņas” Nr. 1 (168)
Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža 13 550. Bezmaksas.
Sastādītājs: Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa,
tālr. 63232115, e-pasts: info@talsi.lv
Iespiests: „Poligrāfijas grupa Mūkusala”, Rīga
Izplatīšanu veic: VAS „Latvijas Pasts”, reģ. apliecības Nr.000702741
Izdevuma elektroniskā versija www.talsi.lv

„Iesaisties!”
14. aprīlī notika jau piektais Talsu novada iedzīvotāju forums. Tā mērķis bija
radīt idejas labākai novada nākotnei un
aizdomāties, kas ir katra paša spēkos, lai
uzlabotu apkārtējo vidi un paaugstinātu
dzīves kvalitāti. Šoreiz forumā diskutēja
par Talsu pilsētas attīstību un dzīvināšanas programmu, apzinoties, ka stiprs
novada centrs ir laba augsne apkārtējo
teritoriju izaugsmei.

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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„Gada notikumi 2018”
viešu spēlfilma „Homo Novus” un ārzemju filma
„Bohēmista rapsodija”.

Foto: Raitis Strautmanis

„Mācībstunda”
Uzņēmuma SIA „Pindstrup Latvia” teritorijā Valdgalē jūlijā izcēlās postošs kūdras purva un mežu
ugunsgrēks. Šis bija pārbaudījums valsts un pašvaldību institūciju sadarbībai, kas parādīja arī vājos
punktus, piemēram, nepietiekamo tehnisko nodrošinājumu. Tikpat spilgti izgaismojās arī labās iezīmes: gatavi nākt palīgā ir gan starptautiskie spēki,
gan arī vietējie iedzīvotāji, neliedzot ne savu darbu,
ne tehnisko aprīkojumu.
„Par atklātību!”
Lai nodrošinātu pilnīgāku iedzīvotāju informēšanu un padarītu pašvaldības darbu caurskatāmāku,
no augusta pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv publiski pieejami Talsu novada domes komiteju sēžu
audioieraksti.
„Skaidrības ieviešanai”
Pašvaldības kapitāldaļu uzņēmums SIA „Talsu
namsaimnieks” piedzīvojis nopietnu reputācijas krīzi, kas saistīta ar iespējamo uzņēmuma naudas līdzekļu izšķērdēšanu. Šajā laikā veiktas vairākas pamatīgas pārbaudes, un uzņēmuma valde šī gada
augustā vērsusies Valsts policijas Kurzemes reģiona
pārvaldes kriminālpolicijas biroja organizētās noziedzības un noziegumu ekonomikas jomā apkarošanas nodaļā. Iesniegumā lūgts izvērtēt iespējamo
zaudējumu nodarīšanu 20 044,70 eiro apmērā –
par it kā sniegtajiem pakalpojumiem, par ko nav iespējams pārliecināties. Lai arī nepārtrauktās uzņēmuma pārbaudes darbiniekus ir nogurdinājušas,
tomēr tās devušas pozitīvu efektu uzņēmuma darbības sakārtošanā.
„Renesanse”
Aizvadītā gada 1. septembrī atdzimšanu piedzīvoja kinoteātris „Auseklis” Talsos. 2017. gadā, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF)
finansējumu, atjaunota kinoteātra zāle, pielāgojot
to arī dažādu semināru organizēšanai, bet 2018.
gadā, pateicoties ERAF finansētajam projektam „Audiovizuālā satura izplatīšanas aprīkojuma piegāde
un uzstādīšana reģionu kultūras centros”, Talsi ieguva digitālo tehnoloģiju aprīkojumu jaunāko filmu
demonstrēšanai. Ar to maisam gals bija vaļā – šobrīd zālē esošie simts krēsli ne vienmēr spēj apmierināt visu filmu mīļotāju skatīšanās kāri. 2018. gadā
ļoti apmeklētas bijušas vairākas filmas, tostarp lat-

Foto: Intars Busulis
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„Talsi uzdrošinās”
Multifunkcionāls sporta komplekss, kas ietver ledus halli un peldbaseinu – šī ir uzņēmēju grupas
rosināta iniciatīva, kas šogad Talsu novada domē
ieguvusi virzību. Multifunkcionālā sporta kompleksa
būvniecība ir iekļauta novada attīstības programmas investīciju plānā un sākta tehniski ekonomiskā
pamatojuma izstrāde vismaz divām iespējamajām
objekta atrašanās vietām. Līdz 30. aprīlim darba
grupai jāinformē par piemērotākajām objekta atrašanās vietām un jāsagatavo lēmuma projekts apstiprināšanai domē. Tiklīdz būs pieņemts lēmums
par sporta kompleksa iespējamo būvniecības vietu,
tā būs jāuzsāk arhitektoniskā metu konkursa un
tehniskās dokumentācijas sagatavošana.
„Novērtē un izceļ”
Ik gadu novērtējam un izceļam Talsu novada ļaudis par viņu darbiem, ieguldījumu un sasniegumiem. Arī 2018. gads nebija izņēmums. Suminājām
Kultūras darbinieku dienas dalībniekus, izcēlām
„Sporta laureāta” nominantus, godinājām konkursa
„Talsu bruncī ieaustie” drosminiekus, par nenovērtējamu ieguldījumu mūsu novadniekiem pateicāmies arī valsts svētku noskaņā.
2018. gadā grāmatas „Talsu namu stāsti” autori
– Zigurds Kalmanis, Dace Alsberga un Imants Tamsons – saņēma Aleksandra Pelēča prēmiju. Savukārt māksliniece Ance Gricmane – Žaņa Sūniņa prēmiju vizuālajā mākslā.
Paldies, ka esat un darāt!

Foto: Jānis Feldmanis

„Brīvpusdienas – vairāk bērnu”
Septembris
Jaunajā mācību gadā Talsu novada izglītības iestādēs ir nodrošināta pašvaldības apmaksāta ēdināšana arī sešgadniekiem un 7. klašu audzēkņiem.
Iepriekš apmaksāta ēdināšana bija nodrošināta
no 1. līdz 4. klašu audzēkņiem – šīs izmaksas sedz
valsts, bet Talsu novada pašvaldība, domājot par atbalstu ģimenēm ar bērniem, ēdināšanu apmaksāja
visiem 5. un 6. klašu skolēniem.
Šajā mācību gadā ir piešķirts finansējums ēdināšanas izdevumu apmaksai sešgadniekiem (brokastis, pusdienas, launags) un 7. klašu skolēniem, nepārsniedzot 1,60 eiro.
„Būs labāk – būs siltāk”
Aizvadītajā gadā Parka ielā 3 Valdemārpilī tika svinīgi atklāta pirmā šajā pilsētā renovētā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Darbi veiksmīgi paveikti, sadarbojoties dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Parks 3”,
apsaimniekotājam SIA „Adax 2” un attīstības finanšu institūcijai „Altum”.
Projekta laikā tika atjaunotas lodžijas, ēkas apmales un cokoli, siltināta fasāde un gala sienas, kā arī
pagraba pārsegumi un bēniņi, nomainīts jumta segums, logi dzīvokļos un kāpņu telpās, nomainītas
ārdurvis, izveidota lokālās apkures sistēma, izbūvēti
jauni apkures cauruļvadi un ierīkoti jauni sildķermeņi ar termoregulāciju, kā arī izbūvēta centralizētā
siltā ūdens sagatavošanas sistēma.
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„Pastāvēs, kas pārvērtīsies”
Sabiles pirmsskolas izglītības iestāde „Vīnodziņa”
šogad darbu sāka citās – pagaidu – telpās Abavas
ielā 5. Tas ir solis uz priekšu, jo dome pieņēmusi
lēmumu līdz 2020. gada 31. martam Sabilē uzcelt
jaunu bērnudārzu.
Plānots, ka pie jaunas pirmsskolas izglītības iestādes tiks arī Vandzenes pagasta mazākie iedzīvotāji
– esošais bērnudārzs „Zīlīte” ir sliktā tehniskā stāvoklī, līdz ar to nolemts ieguldīt nevis tā remontā,
bet gan jaunas ēkas celšanā.
„Pašvaldība atbalsta”
Pašvaldības līdzfinansējums: daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai, uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai „Dari Talsu novadam”,
nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētajai kanalizācijas sistēmai, valsts nozīmes pilsētbūvniecības
pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai.
„Katram savu ģerboni”
Šogad virkne novada administratīvo teritoriju ieguvušas ģerboņus – oficiālo Kultūras ministrijas reģistrētu un Valsts heraldikas komisijas apstiprinātu
simboliku.
Virbu, Strazdes, Ķūļciema un Abavas pagasts savus
ģerboņus jau izmanto, heraldikas komisija ir akceptējusi arī Ārlavas pagasta ģerboni. Šobrīd apstiprinājumu gaida izstrādātais Vandzenes pagasta ģerbonis.

„Jauni speciālisti – Talsu novadā gaidīti”
Oktobrī Talsu novada domes sēdē tika atbalstīta
ārstniecības speciālista stipendijas piešķiršana no
2018. līdz 2020. gadam. Šai iespējai pieteicās viens
pretendents: radioloģe diagnoste Anda Pramalte,
kura jau strādā SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā
slimnīca” Talsu filiālē. Katru gadu pašvaldība, sadarbojoties ar SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
Talsu filiāli, nosaka atsevišķu specialitāšu veidus, vadoties pēc trūkstošo speciālistu statistikas, kas ir
prioritāri, lemjot par stipendiju piešķiršanu.
2016. gadā stipendijām kopumā pieteicās trīs topošie mediķi, 2017. gadā – arī trīs, divas topošās
mediķes un viena topošā pedagoģe.
Inita Fedko
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Iegulda dzīvnieku
patversmē „Ausma”
Dzīvnieku
patversmē
„Ausma” ieguldīti vairāk
nekā 5000 eiro, uzlabojot
dzīvnieku uzturēšanos šajā
pagaidu mītnē. Tagad kaķu
mājai ir nosiltināts jumts
un izveidots iežogots kaķu
pastaigu laukums.
Dzīvnieku
patversmes
„Ausma” kaķu māja ir tehniski novecojusi, bija nepieciešams labot un siltināt tās
jumtu un izveidot no visām
pusēm iežogotu kaķu pastaigu laukumu. Esošais kaķu
mājas jumts bija sliktā tehniskā stāvoklī, lietus laikā ēkā iekļuva nokrišņi. Tāpat patversmē nebija ierīkots iežogots
kaķu pastaigu laukums, līdz
ar to patversmē esošie kaķi
devās arī ārpus patversmes

teritorijas, kas palielināja
dzīvnieku risku saslimt ar infekciju slimībām.
Oktobra beigās tika novērtēts jumta stāvoklis un aprēķināts, ka nepieciešamie uzlabojumi izmaksās līdz 5830
eiro.
Uzlabojumi bija vajadzīgi,
lai nodrošinātu Ministru kabineta prasības „Noteikumi
par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs
un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod
dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku
viesnīcu reģistrācijas kārtību”
ievērošanu.
Inita Fedko

Talsos atjaunotas
sabiedriskās tualetes

Jaunajā ielā 22 Talsos pēc
atjaunošanas decembrī atsāka darboties sabiedriskā
tualete. Maksa par tās apmeklējumu ir noteikta 0,20
eiro. Apmeklētājiem jārēķinās, ka maksas automāts
pieņem tikai 20 eirocentu
monētas un atlikumu neizdod. Tajā aizliegts ievietot
jebkādus citus priekšmetus, piemēram, žetonus.
Lai sabiedrisko tualeti vērstu apmeklētājiem patīkamāku, ir veikta tās vienkāršotā
atjaunošana. Tualetē ir demontēti iepriekšējie inženiertīkli un izbūvētas jaunas elektroinstalācijas, ūdensapgādes
un kanalizācijas tīkls, nomainīti logi, ievietotas jaunas metāla konstrukcijas durvis ar
slēdzeni, kas darbojas ar
maksas principu. Tāpat ir izbūvēta elektriskā apsildāmā
grīda un ieklātas jaunas grīdas flīzes, nokrāsotas sienas
un griesti, nojauktas starpsie-
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nas un ievietots jauns inventārs. Tostarp ir pieejams arī
bērnu pārtīšanas galds.
Sabiedriskā tualete pēc atjaunošanas ir pieejama arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Darbus veica SIA „RRB Būvserviss” par 29 712,60 eiro (ar
PVN).
Arī Pilsētas laukumā 4 Talsos ir uzstādīta jauna moduļu
tipa tualete. Labiekārtojuma
darbus un inženierkomunikāciju izbūvi veica uzņēmums
SIA „RRB Būvserviss”, uzvarot
iepirkuma konkursā par cenu:
24 037,17 (ar PVN).
Pašu tualetes moduli izgatavoja, uzstādīja un piegādāja SIA „Scan-Plast Latvia” par
29 713 (bez PVN). Tualete ir
bez maksas, pieejama visu
diennakti. Tā pielāgota arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Inita Fedko

Ievērosim ietvju tīrīšanas
noteikumus!
Saskaņā ar spēkā esošajiem Talsu novada domes
saistošajiem noteikumiem
Nr. 24 „Talsu novada noteikumi” (spēkā no 2010. gada
13. jūlija) namu īpašniekiem un apsaimniekotājiem ziemas periodā:
Talsu novada teritorijā sanitārā tīrība jāveic līdz 7.00;
Ietves un trotuāri jāattīra
no sniega un ledus, katru dienu jānokaisa, kā arī namu
jumti jānotīra no sniega un
lāstekām. Par noteikumu neievērošanu vainīgajai personai uzliek brīdinājumu vai
naudas sodu līdz 350,00 eiro;
Par sniega un ledus tīrīšanu ar cirtņa palīdzību no gājēju ietvēm un ielām, ja tā rezultātā tiek bojāts bruģa
segums, vainīgajai personai
uzliek naudas sodu no 7,00
līdz 35,00 eiro;
Par sniega un ledus nogā-

šanu uz ielām un trotuāriem,
attīrot jumtus, karnīzes, notekcaurules, ja netiek atbilstoši nožogotas bīstamās vietas, kā arī nomestā sniega un
ledus nenovākšana no trotuāriem, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 7,00 līdz
35,00 eiro;
Par trotuāru kaisīšanu ar
kaitīgām ķīmiskām vielām ziemas periodā vainīgajai personai uzliek naudas sodu no
7,00 līdz 70,00 eiro;
Automašīnas īpašniekam
(turētājam) jānodrošina tīrīšana trīs metrus platā joslā
ap transporta līdzekli, ja tas
tiek turēts uz ielas. Par noteikumu neievērošanu automašīnas īpašniekam (turētājam)
uzliek naudas sodu no 7,00
līdz 35,00 eiro.
Par nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas
uzturēšanu atbildīgs ir zemes

gabala īpašnieks vai cita atbildīgā persona, ar kuru noslēgts apsaimniekošanas līgums,
kuram
ziemā
jānodrošina ietvju attīrīšana
no sniega un to kaisīšana ar
pretslīdes materiāliem. Sniega un apledojuma laikā svarīgi panākt drošu gājēju ietves
lietošanu, kas iespējama, tās
notīrot līdz cietajam segumam un nokaisot ar pretslīdes materiāliem. Kā pretslīdes materiālu var izmantot
smiltis vai smilts – sāls maisījumu. Aizliegts izmantot izdedžus, dubļus, pelnus, melnzemi un citus nepiemērotus
materiālus. Materiālu pilsētā
izvietotās kastēs nodrošina
SIA „Talsu namsaimnieks”.
Talsu novada
Pašvaldības policija

Aizliegts atrasties uz ledus
Talsu novada ūdenstilpēs
Ņemot vērā meteoroloģiskos apstākļus, uz ūdens
krātuvēm sāk veidoties ledus kārta. Talsu novada
Pašvaldības policija aicina
iedzīvotājus būt saprātīgiem un neuzsākt zemledus makšķerēšanu, ieraugot pirmo plāno ledus
kārtiņu.
Ledus sega uz ūdenstilpēm neveidojas vienmērīgi –
tā ir biezāka pie krastiem, bet
ūdenstilpes vidū var būt plāna. Līdzās tam ledus būs plānāks arī vietās, kur ir straume,
zemūdens
avoti,
pietekas, niedres, pie tiltu
pārvadiem. Turklāt vietām sasnigusī sniega sega var veidot
mānīgu priekšstatu par to, ka
ledus ir izveidojies pietiekami

biezs, lai noturētu cilvēka
svaru.
Kāpt uz ledus ir bīstami, jo
tas ātri vien var ielūzt un atrašanās uz ledus ir apdraudējums jūsu veselībai un dzīvībai!
Nekāpiet uz ledus un atrunājiet to darīt arī citus, jo ar
šādu rīcību, iespējams, izglābsi sava drauga, kaimiņa
vai ģimenes locekļa dzīvību!
Aicinām vecākus un skolotājus ar bērniem un pusaudžiem pārrunāt, cik bīstamas
ir rotaļas uz ledus un cik bēdīgas sekas var būt šādai pārdrošībai.
Uzraugiet bērnus un atturiet viņus no izklaidēm uz
ledus!
Talsu novada pašvaldība
ar izpilddirektora rīkojumu

noteikusi aizliegumu atrasties uz ledus.
Pašvaldības policija šajā
laikā pievērsīs pastiprinātu
uzmanību ūdenstilpēm novada administratīvajā teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
normām par prasības neievērošanu izsaka brīdinājumu
vai piemēro naudas sodu līdz
70 eiro. Savukārt personām,
kas uz ledus atrodas alkohola
reibumā, narkotisko vai citu
apreibinošo vielu ietekmē,
tiek piemērots naudas sods
no 15 līdz 100 eiro apmērā.
Talsu novada
Pašvaldības policija

Šogad pašvaldībā darbu sāk
trīs jauni speciālisti
Šogad Talsu novada pašvaldībā darbu sākuši vairāki speciālisti. Tādā veidā ir
aizpildītas trīs vakantas
amata vietas.
Uz Kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja
amatu pieteicās pieci pretendenti. Lai izvēlētos atbilstošāko nodaļas vadītāju, uz darba
intervijām tika aicināti visi.
Par piemērotāko šim ama-

tam konkursa komisija atzina
Egitu Murausku. Viņa pienākumus sāka pildīt 7. janvārī.
2. janvārī darbu uzsāka arī šīs
nodaļas sporta daļas vadītājs.
Konkursā pieteicās septiņi
pretendenti, no kuriem trīs
tika aicināti uz interviju. Par
labāko tika atzīts Aivars Pekmans.
Savukārt 5. janvārī amata
pienākumus sāka pildīt uzņē-

mējdarbības
koordinators.
No astoņiem pretendentiem
pieci tika aicināti uz interviju.
No tiem par amatam atbilstošāko tika atzīta Inga Bumbule.
Šomēnes gaidāma konkursa izsludināšana vakantajam
Talsu novada Bāriņtiesas
priekšsēdētāja amatam.
Inita Fedko
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Laidzes pamatskolas ēkā
ierīkos sociālo centru
Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” nākamā
gada oktobrī plāno apdzīvot pašreizējo Laidzes pamatskolas ēku. Tur paredzēts
izveidot
daudzfunkcionālo centru
– paraugu visai Kurzemei
– kur nodrošināt daudzveidīgu sociālo pakalpojumu klāstu.
Jau 2018. gada jūnijā Talsu novada dome nolēma
2019. gada 31. augustā reorganizēt Talsu 2. vidusskolas iekšējo struktūru, slēdzot
tās filiāli „Laidzes pamatskola”. Filiāles ēka ir pašvaldības
īpašums, bet par tās iespējamo tālāko izmantošanu
tika saņemts biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” iesniegums. Tajā tika lūgts no
2019. gada 1. septembra
nodot ēku biedrības bezatlīdzības lietošanā uz 30 gadiem, lai izveidotu un uzturētu sociālo centru.
„Latvijas Sarkanais Krusts”
ir plānojis šajā nekustamajā
īpašumā izveidot dienas aprūpes centru, īslaicīgās sociālās aprūpes centru, nodrošināt sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus un izveidot

integrācijas uzņēmumu.
„Integrācijas uzņēmums
ir sociālais uzņēmums, ko
var dibināt nodibinājumi un
biedrības. Tajā darbosies cilvēki ar invaliditāti, un iegūtie
līdzekļi nebūs peļņa vai dividendes, tie tiks ieguldīti attīstībā,” paskaidroja biedrības
„Latvijas
Sarkanais
Krusts” Kurzemes komitejas
izpilddirektore Anita Boitmane. Viņa informēja, ka
ēkā tiks izveidoti grupu dzīvokļi, kas ir alternatīva ilgstošai dzīvei pansionātā. „Tas ir
ceļš uz deinstitucionalizāciju. Atbilstoši izvērtēti cilvēki
varēs dzīvot grupu dzīvokļos
ar asistējošo personu. Šiem
cilvēkiem būs iespēja nedzīvot pansionāta vidē. Deinstitucionalizācijā svarīga ir izglītības veicināšana, tādēļ
slēgsim sadarbības līgumu
ar Upesgrīvas internātpamatskolu, kur audzēkņi varēs saņemt darba vidē balstītu profesionālo izglītību.
Audzēkņi izies apmācības
un pie mums varēs strādāt
par
remontstrādniekiem,
pavāru palīgiem, mājstrādniekiem. Pirmos pakalpojumus plānojam sniegt jau

2019. gada oktobrī. Izveidosim vairāk nekā 30 darba vietu. Tā būs iespēja novada iedzīvotājiem, kā arī
tiem darbiniekiem, kas šobrīd vēl strādā filiālē „Laidzes pamatskola”. Domāju,
ka šāds daudzfunkcionālais
centrs būs paraugs visai
Kurzemei,” piebilda A. Boitmane.
Biedrība ir izvērtējusi pamatskolas telpas un apzinās, ka būs nepieciešami
lieli ieguldījumi – vairāku
simtu tūkstošu eiro apmērā.
Vispirms tiks ierīkots lifts un
pacēlājs, kā arī centrālā apkure.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 97
„Publiskas personas mantas
iznomāšanas
noteikumi”,
pašvaldībai ir tiesības arī nerīkot izsoli, ja nomas objektu
iznomā sociālās aizsardzības funkciju nodrošināšanai. Talsu novada dome
lēma nodot minēto īpašumu
biedrībai sociālā centra izveidošanai un uzturēšanai
bezatlīdzības lietošanā līdz
2049. gada 30. augustam.
Inita Fedko

Izsludinās iepirkumu
konkursu par bērnudārza
Sabilē projektēšanu un
būvdarbiem
Talsu novada pašvaldība izsludinās apvienoto iepirkumu konkursu par projektēšanu un būvdarbiem
jaunas
pirmsskolas
izglītības iestādes (PII) Sabilē būvniecībai. Šobrīd Sabiles mazākie
bērniņi apmeklē PII „Vīnodziņa”
pagaidu telpās Abavas ielā 5.
Jau 2015. gadā pēc atklāta konkursa iepirkuma procedūras bija noslēgts līgums ar SIA „Campaign” par
jaunas pirmsskolas izglītības iestādes „Vīnodziņa” ēkas būvprojekta izstrādi Ventspils ielā 17b Sabilē. Par
51 365,40 eiro sagatavots būvprojekts minimālajā sastāvā, savukārt
2018. gada janvārī sertificēts būvspeciālists iesniedza PII „Vīnodziņa”
ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu. Tajā norādīts, ka būves kopējais
tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs,
tādēļ tika pieņemts lēmums Sabiles
PII pārcelt uz pagaidu telpām Abavas
ielā 5, pirms tam tās labiekārtojot.
Darba grupa ir izstrādājusi projektēšanas uzdevumu pilnai būvprojekta izstrādei un būvniecībai, un Talsu
novada dome decembra sākumā nolēma uzsākt apvienoto projektēšanas un būvdarbu iepirkumu.
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Bērnudārzu Ventspils ielā paredzēts celt uz esošās Talsu novada
pašvaldības zemes. Tā arhitektoniskais veidols risināms atbilstoši Sabiles pilsētas videi, veidojot bērniem
ekoloģiski tīru un harmonisku apkārtni. Paredzēta ēkas jaunbūve, teritorijas labiekārtojums, apzaļumošana, kā arī piekļuve apmeklētājiem un
apkalpes transportam. Lai arī sākotnēji bija domāts par septiņu grupu
izveidi, tomēr tagad, apzinot reālo situāciju, pieņemts lēmums būvēt PII
sešām grupiņām – līdz 120 bērniem.
Projektā plānota arī sporta un aktu
zāle, automašīnu stāvlaukums 20
transporta līdzekļiem, rotaļu un pastaigu zona ar attīstošajām rotaļu iekārtām un gumijoto segumu, kā arī
atbilstošām nojumēm. Tāpat plānots
izveidot sporta zonu ar gumijas segumu, kas atbilstu arī basketbola un
volejbola spēļu pamatelementu apgūšanai.
Talsu novada dome jau iepriekš
lēmusi, ka jaunajam bērnudārzam
Sabilē jābūt uzceltam līdz 2020. gada
31. martam.

Atbalsta piecus
kultūras un tūrisma
projektus
Decembrī noslēdzās tradicionālais Talsu novada kultūras un tūrisma projektu finansēšanas
konkurss.
Kopumā tika iesniegti 11
projektu pieteikumi, no kuriem apstiprināja piecus par
līdzfinansējumu 3394 eiro
apmērā.
Šajā projektu kārtā pašvaldības finansiālais atbalsts tika
piešķirts Talsu novada kultūras
procesam nozīmīgu pasākumu
norisei, kas piesaista plašu
mērķauditoriju un veicina novada kultūrvides saglabāšanu
un attīstību. Projektu iesniedzēji varēja pretendēt uz līdzfinansējumu līdz 1000 eiro, apņemoties iecerēto realizēt līdz
2019. gada 30. jūnijam, pašvaldība šim mērķim bija atvēlējusi
6000 eiro.
Kopumā tika saņemti 11 projektu pieteikumi, bet atbalstīti
tika pieci par kopējo finansējumu – 3394 eiro. Seši projektu
pieteikumi neguva atbalstu, jo
neatbilda nolikumam un vērtēšanas kritērijiem.
Atbalstu guva tautas daiļamata meistares Ilzes Liberes
ideja par kopīgu balto galdautu

aušanu (piešķirti 498 eiro),
Vandzenes vidējās paaudzes
deju kolektīva „Krepliņi” iniciatīva „Redzami un atpazīstami”
(piešķirti 540 eiro), biedrības
„Tautas lietišķās mākslas meistardarbnīca „Kurši”” iecerētais
7. Kurzemes rokdarbnieku plenērs Pastendē „Mācīsimies
kopā!” (piešķirti 821 eiro). Biedrībai „Talsu fotoklubs” piešķirti
945 eiro foto forumam „Talsu
fotoklubam 20”, bet biedrības
„Kurzemes atauga” projektam
„Skaņu straumē” – 590 eiro.
Vērtēšanas komisija, izskatot
projektu
pieteikumus,
ņēma vērā noteiktos kritērijus:
projekta aktualitāti un nozīmīgumu novada kultūras un tūrisma nozarē, gaidāmo sabiedrības
ieguvumu,
idejas
oriģinalitāti un jauninājumu,
pieteikuma pamatotību, definēto sasniedzamo mērķu precizitāti, sagatavoto tāmi, projekta īstenotāja pašieguldījumu
un pretendenta līdzšinējās
darbības pieredzi, uzticamību
un reputāciju.
Inita Fedko

Mainās sadzīves atkritumu
savākšanas cenas
Decembra sākumā Talsu novada
pašvaldība saņēma SIA „Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” informāciju, ka no 2019. gada
1. janvāra tiks mainīts atkritumu
savākšanas tarifs.
Izmaiņas sadzīves atkritumu savākšanas tarifā saistītas ar no šī gada mainīto
Dabas resursu nodokļa likmi par sadzīves atkritumu apglabāšanu. 2019. gadā
tā noteikta 43 eiro par tonnu apmērā,
bet līdz tam tā bija 34 eiro par tonnu.
Līdz ar to šogad par kubikmetru atkritumu būs jāmaksā 10,61 eiro (bez PVN)
jeb 12,84 eiro (ar PVN).
Valsts Dabas resursu nodokļa likumā ir noteikusi, ka šī nodokļa likme,
kas tiek piemērota par sadzīves atkri-

tumu apglabāšanu speciālajos atkritumu poligonos, pieaugs katru gadu līdz
pat 2020. gadam. No 2020. gada noteiktā nodokļa likme būs jau 50 eiro
par tonnu.
Sadzīves atkritumu savākšanas tarifu
veido trīs komponentes: apglabāšanas
tarifs, dabas resursu nodoklis (65% apmērā) un savākšanas izmaksas.
No 2019. gada Talsu novadā par atkritumu maisu būs jāmaksā 1,31 eiro
(ar PVN), par 0,14 m3 konteineru –
1,80 eiro (ar PVN), par 0,18 m3 – 2,31
eiro (ar PVN), par 0,24 m3 konteineru
– 3,09 eiro (ar PVN), bet par 1,1 m3 atkritumu konteinera izvešanu – 14,12
eiro (ar PVN).
Inita Fedko

Inita Fedko
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Būsim redzami uz
ceļa diennakts
tumšajā laikā!
Ir iestājies gada tumšākais laiks, un ikviens autovadītājs zina, ka vakaros ir
grūti pamanīt gājējus un
velosipēdistus, kuri pārvietojas gar brauktuves malām ārpus apdzīvotām vietām. Joprojām ir daudz
gājēju bez atstarotājiem un
tumšās drēbēs un neaprīkoti velosipēdi, kas tumsā
ir gandrīz nepamanāmi.
Talsu novada Pašvaldības
policija atgādina, ka diennakts
tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās
vietās, ja ceļš nav pietiekami
un vienmērīgi apgaismots,
gājējiem, kas pārvietojas pa
brauktuvi vai nomali, jābūt
tērptiem atstarojošā vestē vai
apģērbā ar labi redzamiem
gaismu atstarojoša materiāla
elementiem.
Braucot diennakts tumšajā
laikā vai nepietiekamas
redzamības
apstākļos, velosipēdam abos tā sānos,
riteņu abās pusēs
jābūt aprīkotam ar
diviem
oranžiem
(dzelteniem) gaismas atstarotājiem,
kā arī priekšpusē

jādeg baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim. Ja lukturu nav vai tie nedarbojas,
velosipēdam priekšpusē jābūt aprīkotam ar baltu atstarotāju, bet aizmugurē ar sarkanu
atstarotāju
un
velosipēda vadītājam jābūt
tērptam vestē (apģērbā) ar
labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.
Šo prasību galvenais mērķis ir, lai cilvēki uz ceļiem diennakts tumšajā laikā būtu redzami. Piekaramie vai kādi citi
atstarotāji ne vienmēr šo
funkciju pilda, turklāt nereti
cilvēki tos arī piemirst paņemt
līdzi vai piestiprina tā, ka atstarotājs nav redzams.
Sargāsim sevi!
Talsu novada
Pašvaldības policijas

Vairākas skolas
iegūst ergonomiskas
mēbeles
Talsu novads īsteno projektu, kas atbilst specifiskā
atbalsta mērķim 8.1.2. par
mācību vides uzlabošanu
vispārējās izglītības iestādēs. Decembrī Talsu 2. vidusskolas, Sabiles un Talsu
pamatskolas 1. līdz 4. klašu
skolēni tikuši pie jaunām
ergonomiskām mēbelēm.
Mēbeļu iegāde turpināsies
arī šajā gadā. Talsu 2. vidusskolā iegādātas mēbeles par
71 897 eiro, Talsu pamatskolā par 45 000 eiro, bet Sabiles
pamatskolā – par 35 800 eiro.
Mēbeles visām skolām piegādā UAB „ISKU baldai” Latvijas
filiāle, kas nodrošina kvalitatīvu un ergonomisku Somijas
mēbeļu klāstu.
Pakāpeniski visām projektā
iesaistītajām mācību iestādēm tiek iegādāti arī portatīvie un stacionārie datori, interaktīvās
tāfeles
un
dokumentu kameras. Piegādes notiek pakāpeniski, lai
piegādātā aprīkojuma uzstā-
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dīšana netraucētu mācību
procesu.
Talsu Valsts ģimnāzijā un
Talsu 2. vidusskolā 2019.
gadā plānota arī vērienīga
mācību telpu pārbūve.
Papildus tam Talsu novada
dome novembra beigās piešķīra nepieciešamo finansējumu, lai aktualizētu būvprojektu Talsu 2. vidusskolas
metodiskā centra jeb mazās
skoliņas energoefektivitātes
paaugstināšanai un pārbūvei.
Tajā nepieciešams precizēt
ventilācijas iekārtas atbilstoši
Eiropas Savienības direktīvai.
Projekts „Mācību vides uzlabošana Talsu novada vispārējās izglītības iestādēs” paredz 4 494 861,59 eiro
ieguldījumu četrās skolās –
Talsu Valsts ģimnāzijā, kur investēts stadiona atjaunošanā,
Talsu 2. vidusskolā, Talsu pamatskolā un Sabiles pamatskolā.
Inita Fedko

Par ūdens patēriņa rādījumu
ziņošanu SIA „Talsu ūdens”
klientiem
Aicinām
SIA
„Talsu
ūdens” klientus, kuri līdz
šim skaitītāja rādījumus
ziņoja e-pastā vai izmantojot SIA „Talsu ūdens” mājaslapu www.talsuudens.
lv, turpmāk to darīt Bill.me
sistēmā.
Apmeklējiet
mūsu mājaslapu www.talsuudens.lv: Ienākt Bill.me
(ievadīt savu e-pasta adresi un paroli un nodot skaitītāja rādījumus).
Jau iepriekš visiem klientiem no rekini@talsuudens.lv
tika nosūtīta saite, kurā lūdzām reģistrēties, nospiežot
uz saiti.
Turpmāk apmeklējot SIA
„Talsu ūdens” mājaslapu
www.talsuudens.lv un Bill.me,
jūs varēsiet ne tikai nodot
skaitītāja rādījumus, bet arī
kontrolēt rēķina saņemšanu
un izmantot visas Bill.me
platformas priekšrocības.
Rēķina apmaksu ātri un
ērti varēsiet veikt savā Bill.me
„Personīgajā kabinetā”. Rēķina precīza summa un numurs tiek sagatavoti automātiski, tāpēc apmaksa notiek ar
vienu klikšķi. Izmantojot Bill.
me platformu rēķina apmaksai, komisijas maksa attiecībā
pret izrakstīto tā brīža rēķinu
tiks uzrādīta pirms maksāju-

ma veikšanas.
Apmaksu arī varēsiet
veikt, kā jau iepriekš to darījāt – internetbankā (norādot
precīzu rēķina numuru), vai
SIA „Talsu ūdens” centrālajā
kasē, Raiņa ielā 17, Talsi, vai
pagasta pārvaldes kasēs.
Aicinām mūsu klientus, kuri
iepriekš zvanīja pa tālruni
63222216, informēt par savu
e-pasta adresi, nosūtīsim
jums reģistrēšanās saiti. Kā arī
aicinām juridiskās personas
turpmāk skaitītāja rādījumus
ziņot mūsu mājaslapā (sadaļā
Juridiskai personai).
Informējam, ka Bill.me veic
personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas
Parlamenta un Padomes Regula 2016/679 par fizisku
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti)
prasībām. Bill.me personas
datu apstrādi attiecībā uz
SIA „Talsu ūdens” klientiem
primāri veic ar mērķi ļaut
klientiem izmantot tīmekļa
vietnes www.bill.me piedāvātos rīkus un norēķināties par
SIA „Talsu ūdens” sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
Visi SIA „Talsu ūdens”

klientu personas dati tiek
glabāti drošos serveros, un
Bill.me piemēro atbilstošus
organizatoriskos, tehniskos
un administratīvos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību. Detalizētāku informāciju par Bill.
me praksi attiecībā uz personas datu apstrādi, tostarp
par apstrādājamo personas
datu kategorijām, izmantošanas mērķiem, uzglabāšanas ilgumu, personas datu
nodošanu trešajām personām, kā arī SIA „Talsu ūdens”
klientu tiesībām saistībā ar
personas datu apstrādi, ir iespējams gūt Bill.me tīmekļa
vietnē sadaļā Privātuma pamatnostādnes www.bill.me/
lv/privacy.
Maksājumu drošība atbilst visiem Starptautisko
maksājumu sistēmu standartiem un tiek nodrošināta
ar licencētas maksājumu iestādes palīdzību, kuru darbību reglamentē Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla
tirgus komisija.
Šī informācija neattiecas
uz SIA „Talsu namsaimnieks”
un SIA „Adax 2” apsaimniekotajām mājām.
SIA „Talsu ūdens”

Spārē ūdenssaimniecības
pakalpojumus nodrošinās
SIA „Talsu ūdens”
SIA „Talsu ūdens”, turpinot nodrošināt ūdenssaimniecības pakalpojumus
Talsu
novada
teritorijā, no 1. janvāra
sniedz ūdenssaimniecības
pakalpojumus arī Ģibuļu
pagasta Spāres ciemā.
Ģibuļu pagastā ūdenssaimniecības funkcijas pārņemšana tika uzsākta jau
2015. gadā, bet Spāres ciemā tika atlikta līdz brīdim,
kad Talsu novada pašvaldība
kopīgi ar SIA „Talsu ūdens”
risināja jautājumu par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
pārbūvi.
Norēķināšanās par decembrī saņemtajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem būs ar Ģibuļu pagasta
pārvaldi.
Savukārt no 25. janvāra
līdz 1. februārim, kad sāksies
jaunais ūdensskaitītāju rādījumu reģistrēšanas periods,
katru mēnesi dati būs jāziņo
SIA „Talsu ūdens”, izmanto-

jot jauno norēķinu platformu Bill.me (sīkāka informācija tiks nosūtīta uz abonentu
e-pasta adresēm, informāciju par Bill.me var iegūt www.
talsuudens.lv ).
Informējam Ģibuļu pagasta Spāres ciema iedzīvotājus,
ka 9. janvārī un 16. janvārī no
13.00 līdz 18.00 Spāres muižā varēs pārslēgt līgumus
par ūdenssaimniecības pakalpojumu ar SIA „Talsu
ūdens”. Pārslēdzot līgumu,
līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un īpašuma
tiesību
dokuments
(Zemesgrāmata).
Līgumus no janvāra varēs
pārslēgt arī SIA „Talsu ūdens”
birojā Raiņa ielā 17 Talsos,
darba dienās no 9.00 līdz
12.00 un no 13.00 līdz 17.00.
Ūdensapgāde par 1m3:
0,93 eiro (bez PVN), tas ir,
1,1253 eiro (ar PVN). Kanalizācija par 1m3: 1,17 eiro (bez
PVN), tas ir, 1,415 eiro (ar
PVN). Kopā par ūdensapgādi

un kanalizāciju: 2,54 eiro (ar
PVN).
SIA „Talsu ūdens” aicina
daudzdzīvokļu
īpašniekus
kopsapulcēs līdz 1. februārim lemt par turpmāko norēķinu kārtību. Tiešais maksājumu princips nosaka
klientu norēķināšanos tieši
ar pakalpojuma sniedzēju,
bet par to piemēro administrēšanas maksu 2,00 eiro
(bez PVN). Norēķināšanās
pēc ievadskaitītāja nozīmē
deleģēt mājas vecāko vai
citu atbildīgu pārstāvi, kas
dzīvokļu īpašnieku pilnvarojumā veic norēķinus par
ūdenssaimniecības pakalpojumiem pēc ievadskaitītāja
un viena kopīga rēķina par
visu mājas patēriņu.
Neskaidrību un jautājumu
gadījumā sazināties ar SIA
„Talsu ūdens” pa tālruni:
63222216.
SIA „Talsu ūdens”
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Jauni atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem
Ar šī gada 1. janvāri stājušies spēkā Talsu novada domes apstiprinātie saistošie noteikumi
par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu Talsu novadā (Noteikumi Nr.30
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu Talsu novadā”).
Pašvaldība aicina iedzīvotājus pievērst uzmanību
tam, ka jaunie saistošie noteikumi paredz izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma nosacījumos:
• ir paplašinātas personu grupas, kuras varēs saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu;
• ir palielināts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma apmērs.
Izmaiņas attieksies uz dažādām personu gru-

90%

pām. Piemēram, vientuļai personai ar 1. grupas invaliditāti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma
apmērs līdz šim bija 70%, bet no 1. janvāra tas palielināts līdz 90%. Attiecīgi vientuļai personai ar 2.
grupas invaliditāti no 50% uz 70%. Savukārt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 70% apmērā
turpmāk varēs saņemt Černobiļas atomelektrostacijas avāriju seku likvidācijas dalībnieki.
Arī turpmāk vidi degradējošas, sagruvušas būves
tiks apliktas ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi
3% apmērā no kadastrālās vērtības.
Ar saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu
novadā” var iepazīties interneta vietnē www.likumi.lv

sadaļā „Pašvaldību saistošie noteikumi” vai detalizētāk Talsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma
nodokļa daļā, Kareivju ielā 7, Talsos, II korpusā, 212.
kabinetā, vai zvanot pa tālr. 63232124, 26480369, kā
arī e-pastā: ramona.riekstniece@talsi.lv.
Tām nekustamā īpašuma nodokļa personu grupām, kurām saskaņā ar saistošajiem noteikumiem
piemērojams nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums, ir jāiesniedz iesniegums. Iesniegumu var
iesniegt Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos vai jebkurā
Talsu novada pilsētu vai pagastu pārvaldē.
Nekustamā īpašumu nodaļa

Izmanto SIA „Talsu
namsaimnieks”
tiešsaistes klientu
apkalpošanas sistēmu!

70%

50%

25%
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17. decembrī sāka darboties SIA „Talsu namsaimnieks”
tiešsaistes
klientu apkalpošanas sistēma. Tā klientiem nodrošina vairākas priekšrocības
internetvidē
un
drīzumā vairs nenāksies
izmantot
ipasniekiem.lv
pakalpojumus.
„Klientu apkalpošanas sistēmas izveide ir solis pretī
mūsdienīgai un kvalitatīvai
pakalpojumu sniegšanai un
arī klientu ikdienas atvieglošanai. Tas gan nenozīmē, ka
līdz ar tās ieviešanu pakalpojumi būs pieejami, tikai izmantojot internetvidi. Nebūt
ne. Klientu apkalpošanas sistēmas ieviešana nenozīmē
citu pakalpojuma saņemšanas veidu likvidēšanu, bet
gan tikai dažādošanu un pilnveidošanu,” uzsvēra SIA „Talsu namsaimnieks” valdes
priekšsēdētājs Egils Bariss.
Uzņēmuma jaunajā klientu apkalpošanas sistēmā
īpašnieki jau var nodot
ūdensskaitītāju rādījumus
un sekot tiem līdzi, kā arī
skatīt rēķinus. Ar laiku informācijas klāsts sistēmā tiks
papildināts un klienti tajā
varēs pārraudzīt informāciju par savu īpašumu, tai
skaitā tehnisko apsekojumu
aktus.

SIA „Talsu namsaimnieks”
klientiem, kuri uzņēmumā ir
iesnieguši savu elektroniskā
pasta adresi, ir nosūtīts paziņojums, saite uz klientu apkalpošanas sistēmu un parole, lai tai pieslēgtos. Tiem
klientiem, kuru e-pasta adreses uzņēmumam nav pieejamas, jāvēršas SIA „Talsu namsaimnieks”
birojā
un
jāuzraksta iesniegums par
derīgas e-pasta adreses reģistrēšanu. Tā tiks ievadīta
kopējā sistēmā un 24 stundu
laikā klients saņems nepieciešamo informāciju reģistrācijai klientu apkalpošanas sistēmā. Līdztekus uzņēmuma
mājaslapā
www.talsunamsaimnieks.lv tuvākajā laikā tiks
nodrošināta iespēja e-pasta
adresi reģistrēt attālināti.
Pāreja uz jauno klientu apkalpošanas sistēmu notiks
pakāpeniski – trīs mēnešu
periodā klienti var izmantot
gan līdzšinējo ipasniekiem.lv
pakalpojumu, gan SIA „Talsu
namsaimnieks” jauninājumu.
Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt SIA „Talsu namsaimnieks”
pa
tālruni
28315383 vai arī rakstīt uz
e-pastu info@talsunamsaimnieks.lv.
Inita Fedko
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Šogad gaidāmi gan
tradicionāli, gan jauni
kultūras pasākumi
2018. gada nogalē Talsu novada dome apstiprināja kultūras pasākumu plānu 2019. gadam. Šogad gaidāmi gan par
tradīciju kļuvuši un labu novērtējumu guvuši notikumi, gan
arī jaunas iniciatīvas.
2019. gadā Talsu novada kultūras centros, muzejā un bibliotēkās
plānotas 734 kultūras norises, tostarp Kultūras un sporta attīstības
nodaļas rīkotie kultūras pasākumi.
Līdztekus jau par tradīciju kļuvušajiem pasākumiem novadā –
pilsētu un pagastu svētki, Sabiles
Vīna svētki, Ārpasaules mūzika Tiguļkalnā, Mazie operas mūzikas
svētki – un citiem ir paredzēti arī
jauni un nebijuši.
Kultūras un sporta attīstības nodaļas kultūras daļas vadītāja Sanita
Arciševska pastāstīja, ka sadarbībā
ar Latvijas Nacionālo kultūras centru un Talsu novada koru apriņķa
virsdiriģentu Gintu Ceplenieku, piesaistot 4000 eiro līdzfinansējumu
no Valsts kultūrkapitāla fonda, notiks Latvijas senioru koru svētki.
„Svētku mākslinieciskais vadītājs
Gints Ceplenieks programmā ir paredzējis 35 Talsu apriņķa amatiermākslas kolektīvu, tostarp koru,

deju kolektīvu, vokālo ansambļu un
pūtēju orķestra, un 38 Latvijas senioru koru dalību. Pasākumā paredzēta arī solistu un pavadošās grupas piedalīšanās. Izrādās, šādi
svētki Talsos notikuši jau pirms 43
gadiem,” teica S. Arciševska.
Šogad pirmo reizi plānots Talsu
novada pašvaldības apbalvojumus kultūrā un sportā pasniegt
vienā pasākumā: plānots, ka kopīgus svētkus svinēs Kultūras darbinieku dienas un „Sporta laureāta”
dalībnieki.
12. un 13. aprīlī Talsos notiks
divi starptautiski konkursi – Kārļa
Ferdinanda Amendas Mūzikas
svētki un Starptautiskais mūzikas
skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkurss. Plānots kamerorķestru festivāls, kur noslēguma koncertā
piedalīsies Latvijas kamerorķestri.
Savukārt Baltā galdauta svētkos
Talsos notiks akadēmiskās dziedāšanas un ansambļu konkurss.
Katru gadu kādā no Kurzemes
pilsētām notiek Kurzemes dzejas
dienas, šogad septembrī dzejnieki
no visas Kurzemes pulcēsies Talsu novadā.
Inita Fedko

2019. gadā dzimušajiem
bērniņiem īpaša dāvana
no Talsu novada
pašvaldības

Talsu novada pašvaldība
2019. gadā dzimušajiem bērniņiem dāvā īpašu dāvanu – adītas zeķītes.
Visi šajā gadā dzimušie bērniņi,
kuri tiks reģistrēti Talsu novada
Dzimtsarakstu nodaļā, saņems adītas zeķītes novada jaunā logo nokrāsās, aicinot mazos novadniekus

2019. gada janvāris

spert drošus soļus mūsu novadā!
Par zeķīšu tapšanu apsolījušas
rūpēties mūsu novada meistares
no Sabiles – Ina Valtere un Liāra
Bicāne.
Vislabākie vēlējumi 2019. gadā
dzimušajiem novadniekiem un
viņu vecākiem!
Marta Rake-Lasmane

Mundigciemā izveidots
aktīvās atpūtas centrs
Talsu novada pašvaldība, piesaistot
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai finansējumu, īstenojusi projektu „Aktīvās atpūtas centra izveide
Mundigciemā”. Pēdējos gados šeit,
„Saulstaru” ēkā, atradās trenažieru
zāle, kas bija sliktā tehniskā stāvoklī,
bet nu situācija ir krasi mainījusies.
Tieši „Saulstaros” iekārtotā trenažieru
zāle ilgu laiku ir bijusi vienīgā vieta, kur
Mundigciema iedzīvotājiem nodoties
sportiskām aktivitātēm iekštelpās. Līdz
šim ierobežotā finansējuma dēļ nebija
izdevies sakārtot telpu tehnisko stāvokli,
bet remontdarbi bija ļoti nepieciešami.
Vēl 2018. gada 28. maijā Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās
lauksaimniecības pārvalde apstiprināja
projekta iesniegumu, kur bija paredzēti
remontdarbi arvien vairāk sportot gribētāju piesaistīšanai un sporta aktivitāšu
dažādošanai. Telpām tika nomainīti logi
un durvis, elektroinstalācijas un grīdas
segums, tāpat tika sakārtota apkures,
santehnikas un ventilācijas sistēma.
Remontdarbi noslēdzās 15. decembrī,
tagad telpās būs iespējams organizēt
vingrošanas un aerobikas nodarbības,
izvietot galdu galda spēlēm, tādējādi papildinot centra apmeklētāju auditoriju arī
ar sievietēm un bērniem.

Projekta
kopējās
izmaksas
bija
29 352,18 eiro, no kā publiskā finansējuma
apjoms ir 11 712,92 eiro, bet pašvaldības
finansējums – 17 639,26 eiro. Remontdarbus veica SIA „AB Būvniecība”, bet būvuzraudzību nodrošināja SIA „LR Būve”.
Projekta (Nr. 18-08-AL35-A019.2201000014) īstenošanas laiks ir noteikts līdz
2020. gada 27. maijam.
Inita Fedko

Talsu katlumājā ieguldīs vairāk
nekā divus miljonus eiro
Siltumenerģijas ražotājs un piegādātājs Talsu pilsētā SIA „Talsu Bio–
Enerģija” nākamajā gadā veiks apjomīgu katlumājas A. Pumpura ielā
rekonstrukciju. Šajā objektā tiks ieguldīti 2,5 miljoni eiro, ieviešot modernākās tehnoloģijas un samazinot
izmešu daudzumu.
SIA „Talsu Bio–Enerģija” īstenos Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda atbalstītu projektu „Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu pilsētā”.
Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jurijs
Zaļupe pastāstīja, ka paredzēts atjaunot pilsētas centrālo katlumāju A. Pumpura ielā 12, modernizēt tehnoloģijas,
nomainīt divus vecos apkures katlus un
kurināmā padeves iekārtu un dūmgāzu
attīrīšanu.
„Nodrošinot dūmgāzu attīrīšanu, ievērosim jaunākos nosacījumus, kas
pieļauj 30 mg putekļu uz kubikmetru
izmešu, līdzšinējo 50 mg vietā. Šāds
tehnoloģiskais risinājums projektu sadārdzina par aptuveni 300 000 eiro,”
pastāstīja J. Zaļupe.
Projektā paredzēts arī izbūvēt piebūvi uz SIA „Jāņa centrs” pusi, lai visas šobrīd ārpusē esošās iekārtas atrastos
iekštelpās. Arī katlumājas ārpuse tiks
pārveidota, lai tā iekļautos pilsētas ainavā. Tiks nojaukts ķieģeļu skurstenis,
bet esošais skurstenis tiks atjaunots,

saglabājot līdzšinējo. „Lielā šķeldas noliktava būs hermētiski noslēgta, izslēdzot putēšanas iespējamību,” piebilda
uzņēmuma valdes priekšsēdētājs. Trešais apkures katls mainīts netiks, tas
iegādāts 2004. gadā, bet tā tehniskais
stāvoklis ir atbilstošs. Rekonstrukcijas
laikā pilsētā nav paredzēti karstā ūdens
piegādes pārtraukumi, iespējams, kādā
brīdī pakalpojums būs ierobežots nepieciešamās pārslēgšanās dēļ.
Projekta kopējās izmaksas ir 2,5 miljoni eiro (bez PVN), no kā 713 000 eiro
ir ES Kohēzijas fonda finansējums.
J. Zaļupe informēja, ka tika izsludināts
iepirkuma konkurss būvprojekta izstrādei, autoruzraudzībai un pārbūvei. Tas
notika divās kārtās, pirmajā prasot kvalifikāciju un iepriekš izbūvētos objektus,
kā arī atbilstošu speciālistu esamību.
Prasībām atbilda lietuviešu uzņēmums
UAB „Enerstena”, ar līgumcenu par 2,5
miljoniem eiro (bez PVN). Aizņēmumu
uzņēmumam nodrošina „Altum”.
Līdz 2019. gada aprīlim jābūt izstrādātam tehniskajam projektam, bet jau
oktobrī atjaunotajai katlumājai jāuzsāk
darbs. Ieguldītās investīcijas nebūs par
pamatu tarifa pārskatīšanai, tas paliks
pašreizējā līmenī.
Inita Fedko
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Aktuāli

Jauna palīdzība audžuģimenēm
Lai mazinātu bērnu skaitu bērnunamos, Latvijā tiek
ieviestas specializētas audžuģimenes un veidoti ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri. Kurzemes centrs
„AIRI vecākiem” septembrī
atvērts Kuldīgas pamatskolā. Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija Latvijā izveidojusi piecus šādus
centrus.
Centrs izveidots ar mērķi,
lai sniegtu atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem, viesģimenēm.
Kurzemes centra „AIRI vecākiem” vadītāja Ilona Talente, talseniece, uzsver, ka iestādes uzdevums jau izteikts
nosaukumā: „Mēs būsim tie,
kas audžuģimenēm un bērniem centīsies pasniegt airus,
lai visiem kopā tā laiva uz
priekšu slīd vieglāk. Vārda AIRI
burtiem ir atšifrējums: attīstība, informācija, resursi, izglītība. Viss paredzēts audžuvecākiem, vēlāk arī aizbildņiem
un adoptētājiem.”

Ilona daudzus gadus strādājusi Talsu novada krīžu centrā, kur sniegta palīdzība vardarbībā cietušiem bērniem
un sievietēm, darbojusies ar
bērniem, kuri palikuši bez vecāku aprūpes, palīdzējusi
meklēt audžuģimenes.
„Būt par audžuģimeni nav
viegli – jābūt gataviem, ka no
pieņemtā bērna nāksies šķirties. Tā ir ģimene uz laiku, kas
to labāko dod ar domu, ka
bērnam tomēr vajadzīgas pastāvīgas mājas – savā vai
adoptētāju ģimenē. Bet audžuvecāki var bērnu arī adoptēt,” stāsta I. Talente.
Atbalsts arī aizbildņiem un
adoptētājiem
„Pēc Ministru kabineta noteikumu grozījumiem daļu
bāriņtiesu pienākumu attiecībā uz audžuģimenēm pārņem šie centri. Šīs ģimenes ar
grūtībām bieži cīnās pašas.
Atbalsta grupas un speciālistu
konsultācijas daļēji jau darbojas, bet tā visa bijis par maz.
Mūsu centri visus šos pasāku-

Divu veidu specializētās audžuģimenes
Tiek ieviestas no 2018. gada 1. jūlija, lai mazinātu to, ka bērni nonāk
aprūpes iestādēs. Abas specializācijas vienlaikus iegūt nevar.
Krīzes audžuģimene –
tai ir vismaz trīs gadu pieredze šādu bērnu aprūpē,
un tā ir gatava jebkurā brīdī
tos uzņemt neatkarīgi no
vecuma un dzimuma. Bērnu var ievietot līdz 30 dienām. Šajā laikā sociālajam
dienestam aktīvi jāstrādā
ar īsto ģimeni. Ja bērnam
nav iespējas tur atgriezties,
jāpiemeklē piemērota audžuģimene, aizbildnis vai
adoptētājs.

Audžuģimene bērnam
ar invaliditāti, kuram sniegts
mediķu atzinums, ka vajadzīga īpaša kopšana. Par tādu
var kļūt ģimene, kurā vismaz
vienam laulātajam ir gada
personīgā vai profesionālā
pieredze darbā ar bērniem,
kuriem ir smagi funkcionāli
traucējumi. Arī šajā ģimenē
bērnu ievietos tikai uz laiku,
kamēr viņš var atgriezties pie
saviem vecākiem, vai līdz brīdim, kamēr atrasts aizbildnis
vai aizvietotājs.

mus kūrēs. No janvāra atbalsts paredzēts arī aizbildņiem un adoptētājiem. Arī
aizbildņi ir nedaudz pamesti
novārtā. Nereti aizbildnību
par mazbērniem uzņemas
vecvecāki, kuri īsti nezina, kur
vērsties, ja vajadzīga palīdzība,” skaidro I. Talente.
Mācībās no visas Kurzemes Kuldīgā piedalās 15 topošie audžuvecāki. Pērnā
gada nogalē valstī bija 600
audžuģimeņu, līdz jūlija beigām – 633, kurās ievietoti
1287 nepilngadīgie, bet audžuģimenes joprojām ir par
maz, jo Latvijas bērnunamos
vēl aizvien dzīvo vairāk nekā
900 bērnu.
I. Talente informē, ka katrai
audžuģimeņu grupai mācības
ir citādas. Ģimenes, kas gatavas uzņemt bērnus ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, divas dienas tiekas ar
speciālistiem Valmieras slimnīcā. Mācības atšķiras arī krīzes audžuģimenēm. Pakalpo-

Audžuģimene
• Bāreni vai bērnu bez vecāku gādības aprūpē līdz brīdim,
kamēr viņš var atgriezties ģimenē vai, ja tas nav iespējams,
tiek adoptēts vai nodibināta aizbildnība.
• Lai uz šo statusu pretendētu, jābūt vecumā no 25 līdz 60
gadiem. Pieļaujami arī izņēmumi, ja tas ir bērna interesēs.
• Lai kļūtu par audžuģimeni, vispirms jādodas uz bāriņtiesu.
jumi pamatā tiek paredzēti
Kuldīgā, bet centrs atbilstoši
audžuģimeņu,
aizbildņu,
adoptētāju un viesģimeņu vajadzībām plāno pakalpojumus nodrošināt pēc iespējas
tuvāk dzīvesvietai. Talsos nākamā gada sākumā tiek plānotas atbalsta grupas audžuģimenēm,
aizbildņiem,
adoptētājiem, kā arī psihologa un citu nepieciešamo speciālistu konsultācijas.
Kurzemes ārpusģimenes
aprūpes atbalsta centrs „AIRI
vecākiem” atrodas Kuldīgā,
Ventspils ielā 16. Centra vadītājas Ilonas Talentes e-pasts:
ilona.talente@sosbca.lv, kontakttālrunis 28668816..

Centrs piedāvā:
• Sociālā darbinieka, psihologa konsultācijas, atbalstu
audžuģimenei un bērniem;
• Speciālistu konsultācijas –
jurista, logopēda, psihiatra u.c.;
• Konsultācijas dzīvesvietā;
• Atbalstu, plānojot pakalpojumus bērniem;
• Mācības audžuģimenēm;
• Atbalsta grupas audžuģimenēm;
• Palīdzēt saglabāt bērna
un viņa izcelsmes ģimenes attiecības u.c.
Marta Rake-Lasmane
Avots: „Kurzemnieks”,
Inguna Spuleniece

Specializēta audžuģimene
Audžuģimene

Krīzes audžuģimene

Audžuģimene bērniem ar
invaliditāti

Pabalsts bērna uzturam mēnesī:
līdz 7 gadu vecumam – 215 EUR; no 7 līdz 18 gadu vecumam – 258 EUR (izmaksā pašvaldība)
Pašvaldības pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei (izmaksā pašvaldība)
Nav
Atlīdzība par audžuģimenes
pienākumu pildīšanu mēnesī:
• par 1 bērnu – 171 EUR
• par 2 bērniem – 223,30
EUR
• par 3 un vairāk bērniem –
273,60 EUR
(izmaksā VSAA)

Vienreizēja mājokļa labiekārtošanas izdevumu kompensācija
500 EUR (izmaksā Centrs)
Atlīdzība mēnesī vidēji 860 EUR Atlīdzība vidēji 860 EUR
14,14 EUR/dienā + 14,14 EUR par Atlīdzība atkarīga no bērnu
katru dienu, kad bērns ievietots skaita 28,27 EUR/ dienā
krīzes audžuģimenē
(izmaksā Centrs)
Atlīdzība mēnesī vidēji 430 EUR
14,14 EUR/ dienā 3 mēnešus, ja
bērns krīzes audžuģimenē netiek
ievietots (sāk saņemt pēc mēneša, kad bērns pēdējo dienu ir bijis ievietots krīzes audžuģimenē)
(izmaksā Centrs)

Vēža pacientus aicina pieteikties psihosociālās
rehabilitācijas nometnēm
Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības
koks” izsludina pieteikšanos
2019. gadam psihosociālās
rehabilitācijas
programmām cilvēkiem pēc onkoloģiskas slimības. Psihosociālās rehabilitācijas mērķis ir
veicināt katra cilvēka spējas
pārvarēt slimības radītās
emocionālās sekas, kā arī
rast spēkus kvalitatīvai dzīvei pēc visa, kas pārdzīvots.
Kopš 2018. gada psihosoci9

ālā rehabilitācija onkoloģiskajiem pacientiem un viņu
tuviniekiem ir valsts apmaksāta programma.
2019. gadā psihosociālā
rehabilitācijas programmas
specializētas pēc diagnožu
grupām ar mērķi pēc iespējas
precīzāk un pilnvērtīgāk palīdzēt pārvarēt slimības sekas,
nodrošinot atbilstošu speciālistu piesaisti, kā arī savstarpējo atbalstu no cilvēkiem ar
līdzīgu pieredzi. Tāpēc aici-

nām visus, kas piesakās programmām, sekot līdzi to specializācijai.
Kā norāda „Dzīvības koks”
valdes priekšsēdētāja Gunita
Berķe, psihosociālās rehabilitācijas galvenais mērķis ir palīdzēt nostiprināt apziņu, ka dzīve PĒC vēža turpinās! „Šī
programma palīdz restartēties
atpakaļ dzīvē, jo tā veidota, lai
dalībnieki iegūtu zināšanas un
informāciju par diagnozi un veselīgu dzīvesveidu, gūtu psiho-

loģisko atbalstu grupu terapijas nodarbībā un individuāli, kā
arī iesaistītos fiziskajās aktivitātēs. Tāpēc aicinu pieteikties kādai no programmām. Lai to izdarītu, jums tikai ir jāaizpilda
pieteikuma anketa, kas atrodama biedrības mājaslapā www.
dzivibaskoks.lv, anketa.dzivibaskoks.lv, uzsver G. Berķe.
Biedrība psihosociālās rehabilitācijas programmu ievieš
no 2009. gada, kad tā tika īstenota par ziedojumos piesaistī-

tiem līdzekļiem. Kopš 2018.
gada psihosociālā rehabilitācija cilvēkiem pēc onkoloģiskas
slimības ir valsts apmaksāts
pakalpojums. To var saņemt
ikviens pēc akūtā ārstēšanas
posma. „Spēka Avots” ir sešu
dienu programma, kur visas
izmaksas tiek segtas no valsts
līdzekļiem. 2018. gadā tika īstenotas 24 programmas.
dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv,
tālr. 67625339
2019. gada janvāris
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Domes sēdēs lemtais
29. novembra Talsu novada domes sēdē deputāti lēma par 27 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Veikt grozījumus Talsu novada
domes 12.05.2016. lēmumā Nr.258
„Talsu novada kultūras un tūrisma
projektu finansēšanas konkursa nolikums”.
• Veikt grozījumus Talsu novada
domes 26.01.2017. lēmumā Nr.18
„Talsu Starptautiskā bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas un vokālo ansambļu konkursa nolikums”.
• Veikt grozījumus Talsu novada
domes 09.02.2017. lēmumā Nr.34
„Kārļa Ferdinanda Amendas Starptautiskais mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu
konkursa nolikums”.
• Veikt grozījumus Talsu novada
domes 2015. gada 12. novembra lēmumā Nr.502 „Par Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra Kino
zāles nomas maksām”.
• Veikt grozījumus Talsu novada
domes 2017. gada 28. decembra lēmumā Nr.588 „Par Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra struktūrvienības Talsu tautas nams Kino
daļas maksas pakalpojumu par kinoseansa apmeklējumu”.
• Veikt grozījumus Sabiles pamatskolas nolikumā.
• Veikt grozījumus Talsu novada
jaunatnes lietu konsultatīvās padomes sastāvā.
• Veikt grozījumus 2013. gada 28.
decembra lēmuma Nr.850 „Par Talsu
novada pašvaldības sociālo iestāžu
amatu klasifikācijas kopsavilkuma apstiprināšanu” pielikumā.
• Veikt grozījumus Talsu novada
domes 2018. gada 16. augusta noteikumos Nr.3 „Talsu novada pašvaldības budžeta plānošanas, izstrādes,
apstiprināšanas un izpildes kārtība,
uzraudzība un kontrole”.
• Ar 2018. gada 7. decembri atbrīvot Mareku Freimani no Talsu novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja amata.
• Deleģēt par Talsu novada XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku koordinatori Doloresu Leperi,
Talsu novada Bērnu un jauniešu centra direktori.
• Pilnvarot pašvaldības izpilddirek-

toru ar rīkojumu noteikt suvenīru
(preču) pārdošanas cenas Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Kultūras un sporta attīstības nodaļas Tūrisma informācijas daļā.
• Veikt grozījumus Talsu novada
domes 15.06.2017. lēmumā Nr.241
„Par Talsu novada domes pastāvīgo
komiteju izveidošanu”.
Finanšu jautājumi:
• Piešķirt finansējumu 2019. gada
Talsu novada kultūras un tūrisma
projektu finansēšanas konkursam 12
000 EUR. Konkursam pieejamo finansējumu paredzēt vienlīdzīgās daļās I
un II pusgada Talsu novada kultūras
un tūrisma projektu finansēšanas
konkursam.
• Piešķirt biedrībai „Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrība” finansējumu 950 EUR Laidzes bibliotēkas, Valdemārpils bibliotēkas, Sabiles
bērnu bibliotēkas dalībai Vislatvijas
lasīšanas veicināšanas programmā 38
„Grāmatu starts” komplektu iegādei.
• Piedalīties Imanta Ziedoņa muzeja, nodibinājuma „Imanta Ziedoņa
muzeja fonds” organizētajā projektā
„Ideju pavasaris”. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 1000 EUR apmērā projekta „Ideju pavasaris” realizēšanai 2019. gadā.
• Izņēmuma kārtā piešķirt papildu
finansējumu 2018. gadā 5462,77 EUR
sporta biedrībai „Talsu hokeja klubs”
aukstumiekārtu remontam.
• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2
486 315,65 EUR projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai ar gada aizdevuma procentu likmi, kas tiks noteikta
pēc vienošanās ar Valsts kasi. Paredzēt aizņēmuma pamatsummas atmaksu no 2020. gada 1. janvāra līdz
2039. gada 31. decembrim.
• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 26
687,45 EUR projekta „Videonovērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā”
priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai ar gada aizdevuma procentu likmi,
kas tiks noteikta pēc vienošanās ar
Valsts kasi. Paredzēt aizņēmuma pamatsummas atmaksu no 2019. gada
1. oktobra līdz 2023. gada 30. sep-

tembrim.
• Piešķirt papildu finansējumu
2018. gadā 3849 EUR Upesgrīvas internātpamatskolai darbības nodrošināšanai.
• Piešķirt finansējumu 1210 EUR
Strazdes pagasta pārvaldes struktūrvienībai Strazdes brīvā laika pavadīšanas centrs elektriskās plīts ar cepeškrāsni iegādei.
• Piešķirt Talsu novada Sporta skolai papildu finanšu līdzekļus 2018.
gada budžetā
10 216,17 EUR
transportlīdzekļa virsbūves un dzinēja
kolektora remontam un transporta
pakalpojumu nodrošināšanai braucieniem uz sacensībām un uz obligātajām medicīniskajām pārbaudēm.
• Piešķirt Talsu novada Sporta skolai papildu finanšu līdzekļus 2018.
gada budžetā 1500 EUR transporta
pakalpojumu nodrošināšanai hokeja
nodaļas U15 komandas braucienam
uz hokeja turnīru „Pohárměsta Česká
Lípa” Čehijā no 2018. gada 26. līdz 31.
decembrim.
• Dzēst likvidētajai SIA „Pūpoli PB”
parādu 938,55 EUR apmērā par dzeramā ūdens piegādi. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu
558,24 EUR par „Cīruļu veikala” Valdgales pagastā, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu.
• Dzēst likvidētajai SIA „Kartess” komunālo maksājumu un nomas maksas parādu 5048,57 EUR. Dzēst nekustamā
īpašuma
nodokļa
pamatparādu 90,12 EUR par neapdzīvojamām telpām Lielajā ielā 13, Valdemārpilī, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu.
• Dzēst likvidētajai SIA „GaLaProMotion” parādu 153,46 EUR par Sauleskalna estrādes Jaunatnes ielā 1a,
Talsos, un piegulošā zeme 10 m2,
koncerta „Hameleonu vasara 2011”
rīkošanai laikā no 2011. gada 22. jūlija
līdz 23. jūlijam iznomāšanu no Talsu
novada pašvaldības.
• Piešķirt papildu finansējumu būvprojekta „Skolas energoefektivitāte
un pārbūve” izmaiņām un aktualizēšanai līdz 12 100 EUR, t.sk. PVN 21%
2100 EUR.
• Noteikt maksas pakalpojumu par
sabiedriskās tualetes izmantošanu
Jaunajā ielā 22, Talsos – 0,17 EUR vienai personai par vienu apmeklējuma

reizi, neieskaitot PVN.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Atbalstīt Talsu 2. vidusskolas piedalīšanos Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības
skolu apmaiņas partnerības projektā
„Rescue Maja”.
• Atbalstīt Talsu 2. vidusskolas piedalīšanos Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības
skolu apmaiņas partnerības projektā
„Food, Environment and Sport. Let’s
Be Healthier! Adopting and Adapting
Good Practices to Transform Our
Communities”.
• Atbalstīt projekta „Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana Talsu pilsētā ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” kopējās izmaksas 575 241,70,
t.sk. attiecināmās izmaksas – 575
241,70 EUR, no kurām 313 506,72
EUR ir Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums, 261 734,98
EUR ir pašvaldības līdzfinansējums,
neattiecināmās izmaksas – 0,00 EUR.
Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu 575 241,70 EUR, t.sk. pašvaldības
līdzfinansējumu projekta attiecināmo
un neattiecināmo izmaksu segšanai
261 734,98 EUR, ņemot aizņēmumu
Valsts kasē.
Nekustamais īpašums:
• Nodot Talsu novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu „Skola”, Laidzes pagastā biedrībai „Latvijas
Sarkanais Krusts” sociālā centra izveidošanai un uzturēšanai bezatlīdzības
lietošanā uz laiku no 2019. gada 1.
septembra līdz 2049. gada 30. augustam.
• Atļaut SIA „Talsu namsaimnieks”
pagarināt nedzīvojamo telpu nomas
līgumu Nr.10/7–14/26 ar Valsts zemes dienestu uz laiku līdz 2023. gada
31. decembrim.
• Noteikt nekustamā īpašuma Lielajā ielā 17, Talsos telpu nomas maksu
par 1 m² – k 7,53 EUR mēnesī, neieskaitot PVN. Atļaut SIA „Talsu namsaimnieks” slēgt atbilstošu nomas līgumu ar AS SEB banka ar termiņu līdz
2023. gada 31. decembrim. Uzdot AS
SEB banka kompensēt Talsu novada
pašvaldībai nomas maksas noteikšanā pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu 160 EUR apmērā.
Turpinājums 11. lpp.

Deputātu pieņemšanas janvārī

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

Domes un komiteju sēdes janvārī
Datums
7. janvāris
7. janvāris
7. janvāris
10. janvāris
17. janvāris
21. janvāris
21. janvāris
21. janvāris
24. janvāris
31. janvāris

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

2019. gada janvāris

Laiks
10.00
13.00
15.00
15.00
15.00
10.00
13.00
15.00
15.00
15.00

8. janvārī
D. Karols*
N. Tropiņš*

15. janvārī
N. Tropiņš*
E. Demiters

Sabilē

Ģ. Kalnbirze*

D. Feldmane
I. Gluzda
S. Pētersone
G. Sebris

Lībagos
Valdgalē
Vandzenē

29. janvārī

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

Ģibuļos
Īvē
Laucienē

22. janvārī

I. Norenberga,
L. Pīlēģis, E. Zelderis
N.Tropiņš

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

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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Domē

Domes sēdēs lemtais
Turpinājums no 10. lpp.
• Nodot iznomāšanai pašvaldības
zemes vienību „Pašvaldības zemes”
Vandzenes pagastā 0,38 ha platībā.
Izsoles sākumcenu noteikt 90 EUR apmērā gadā, neieskaitot PVN. Uzdot izsoles uzvarētājam kompensēt Talsu
novada pašvaldībai nomas maksas
noteikšanā pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu 150 EUR.
• Rīkot zemes nomas ar apbūves
tiesībām nekustamā īpašuma Dundagas ielā 8a, Talsos mutisku izsoli. Izsoles sākumcenu noteikt 140 EUR gadā,
neieskaitot PVN. Zemes nomas ar apbūves tiesībām līguma termiņu noteikt trīsdesmit gadus. Uzdot izsoles
uzvarētājam kompensēt Talsu novada pašvaldībai nomas maksas noteikšanā pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja
atlīdzības summu 150 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldības
īpašumā esošo automašīnu Opel Astra,
valsts reģistrācijas numurs EH 6161. Izsoles sākumcenu noteikt 200 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldības
īpašumā esošo automašīnu Mercedes Benz 0611, valsts reģistrācijas numurs FV 9519. Izsoles sākumcenu noteikt 1000 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldības
īpašumā esošo automašīnu VW Caravelle, valsts reģistrācijas numurs FD 9026.
Izsoles sākumcenu noteikt 800 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldības
īpašumā esošo automašīnu ZIL
431412ATS 4063E, valsts reģistrācijas
numurs CV 6662. Izsoles sākumcenu
noteikt 500 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 02.11.2018.
Talsu novada pašvaldības autobusa
Mercedes Benz 0405, valsts reģistrā-

cijas numurs GC 8912, izsoli. Rīkot atkārtotu izsoli. Izsoles sākumcenu noteikt 800 EUR ar samaksas termiņu
divu mēnešu laikā no izsoles rezultātu
apstiprināšanas dienas.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo zemes vienību „Saulrieti”,
Lēdas, Virbu pagastā. Noteikt zemes
vienības cenu – 3350 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.1, „Birzmaļi”, Birzmaļos, Lībagu pagastā, dzīvoklis Nr.1. Noteikt nekustamā īpašuma cenu – 3570 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu „Kāķīši 5”, Strazdes pagastā. Noteikt nekustamā īpašuma cenu 1550 EUR.
Citi jautājumi:
• Organizēt Ziemassvētku tirdziņu
2018. gada 2. decembrī, no plkst.
16.00 līdz plkst. 19.00, nosakot tirdzniecības organizēšanas vietu – Talsu
Tautas nama Radošās sētas iekšpagalms, Lielajā ielā 17/19, Talsos.
6. decembra Talsu novada domes
ārkārtas sēdē deputāti lēma:
• Piešķirt līdzfinansējumu biedrībai
„Pedvāle” projekta „Jēkaba ceļa
kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti” plānoto darbību nodrošināšanai 547 098,02 EUR
13. decembra Talsu novada domes sēdē deputāti lēma par 15 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.40 „Grozījums Talsu novada do-

mes 2013. gada 11. jūlija saistošajos
noteikumos Nr.23 „Par Talsu novada
simboliku””.
• Apstiprināt 2018. gada 9. novembra rīkotās nomas tiesību izsoles rezultātus par nomas līguma slēgšanu
ar Gintu Avotu-Avotiņu par nekustamā īpašuma „Pastendes garāžas 3.
korpuss”, Pastendē, Ģibuļu pagastā,
telpu Nr.73 nomu ar nomas maksu
132,84 EUR gadā (neieskaitot PVN) un
zemes nomas maksu 28,00 EUR gadā.
• Ar 17.01.2019. atbrīvot Modri
Jaunvalku no Talsu novada Iepirkuma
komisijas locekļa pienākumu pildīšanas. Ar 17.01.2019. atbrīvot Arvi Strēlnieku no Talsu novada Iepirkuma komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.
• Apstiprināt Talsu novada Medību
koordinācijas komisiju.
• Par grozījumiem Talsu novada
pašvaldības institūciju amatpersonu
un darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā.
• Apstiprināt Talsu novada domes
un Talsu novada pašvaldības amatpersonu amatu sarakstu, kurām noteikts valsts amatpersonas statuss.
• Pildīt Talsu novada domes
13.12.2018. sēdē pieņemto lēmumu
„Par grozījumiem Talsu novada pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā”.
• Noteikt, ka Talsu novada pašvaldībā nekustamā īpašuma atsavināšanu
sabiedrības vajadzībām organizē Talsu novada pašvaldības objektu privatizācijas un īpašuma atsavināšanas
komisija.

Valsts policija sveic
Pašvaldības policiju
Atzīmējot Valsts policijas 100.
gadadienu, par priekšzīmīgu
dienesta pienākumu izpildi, teicamu sadarbību un sasniegtajiem augstajiem darba rezultātiem Talsu novada pašvaldības
policijas priekšniekam Mārim
Grīnvaldam piešķirts Valsts policijas apbalvojums – Jubilejas
goda zīme „Latvijas Valsts policijai 100”.
Kā norāda Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa (turpmāk – Valsts policijas KRP
Talsu iecirknis) priekšnieks Mārcis Pašvaldības policijas priekšnieku Māri Grīnvaldu (no
kreisās) sveic Valsts policijas KRP Talsu iecirkņa
Pētersons, Māris Grīnvalds, veicot
priekšnieks Mārcis Pētersons
Talsu novada Pašvaldības policijas
priekšnieka pienākumus, sevi ir
pierādījis kā profesionālu, zinošu,
regulāri piedalās Valsts policijas sabieduzticamu un stabilu sadarbības partneri riskās kārtības un drošības nodrošināšaValsts policijai, īpaši – Valsts policijas KRP nas plānošanā un sniedz metodisko palīTalsu iecirknim.
dzību šo plānu izstrādē.
M. Grīnvalds ir viens no iniciatoriem
M. Grīnvalda redzējums sabiedriskās
ļoti labas sadarbības izveidei ar Valsts kārtības un drošības nodrošināšanai sapolicijas KRP Talsu iecirkni; viņš vienmēr krīt ar Valsts policijas redzējumu, kas ir ļoti
izrāda iniciatīvu un sniedz atbalstu kolē- svarīgs nosacījums policijai uzdoto uzdeģiem no Valsts policijas sabiedriskās kār- vumu veiksmīgai īstenošanai.
tības un drošības nodrošināšanā visos
Valsts policija
Talsu novadā notiekošajos pasākumos,
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Finanšu jautājumi:
• Ar 01.01.2019. noteikt ēdināšanas maksu par pusdienām Lībagu sākumskolas 1.-4. klases audzēkņiem
0,96 EUR par vienu ēdienreizi vienam
audzēknim, neieskaitot PVN.
• Piešķirt finansējumu līdz 5830
EUR pašvaldības Dzīvnieku patversmes „Ausma” kaķu mājas jumta labošanai un siltināšanai un iežogota kaķu
pastaigu laukuma izveidei.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Uzsākt apvienoto projektēšanas
un būvdarbu veikšanas iepirkumu Sabiles pirmsskolas izglītības iestādei
„Vīnodziņa” Ventspils ielā 17b, Sabilē.
Citi jautājumi:
• Uzsākt Balgales pagasta pārvaldes, Ķūļciema pagasta pārvaldes un
Laucienes pagasta pārvaldes komunālo pakalpojumu: ūdensapgādes un
kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas
un attīrīšanas funkcijas nodošanu SIA
„Talsu ūdens” un nodošanu pabeigt
līdz 2019. gada 1. novembrim.
• Pagarināt Talsu novada pašvaldības 07.12.2017. noslēgto Sadarbības
līgumu Nr. SA 28/17 ar SIA „Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” Talsu nodaļu par sadarbību
lauku attīstības konsultanta darbībai
Talsu novada teritorijā līdz 2020. gada
31. decembrim, paredzot finansējumu 7299,20 EUR gadā.
• Atcelt dienesta viesnīcas statusu
labiekārtotam dzīvoklim „Ausekļi”-8,
Vandzenes skola, Vandzenes pagastā.
Marta Rake-Lasmane

Izsoles
Talsu novada pašvaldība rīko izsoles
nekustamajiem īpašumiem:
▶ Garāža Nr.74 „Pastendes garāžas 3. korpuss” Pastendē, Ģibuļu pagastā, atkārtota nomas tiesību izsole, kopējā platība
19,1 m2.
Sākumcena noteikta 3,57 EUR bez PVN mēnesī (42,84 EUR bez
PVN gadā). Izsoles solis –5,00 EUR apmērā pie gada nomas maksas.
Papildu telpu nomas maksai zemes nomas maksa ir 28,00 EUR
gadā.
Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 11. janvārī plkst. 10.30 Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, mazajā zālē
▶ Garāža Nr.76 „Pastendes garāžas 3. korpuss”, Pastendē,
Ģibuļu pagastā, nomas tiesību izsole, kopējā platība 19,1 m2.
Sākumcena ir noteikta 3,57 EUR bez PVN mēnesī (42,84 EUR bez
PVN gadā). Izsoles solis – 5,00 EUR apmērā pie gada nomas maksas. Papildus telpu nomas maksai zemes nomas maksa ir 28,00
EUR gadā.
Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 11. janvārī plkst. 10.00 Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, mazajā zālē.
Izsoļu dalībnieku reģistrācija notiek līdz 9. janvārim plkst. 15.00
Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, vai Ģibuļu pagasta
pārvaldē Skolas iela 2, Pastendē.
Kontaktpersona – Kitija Vecmane, tālr. 26554681, e-pasts: kitija.
vecmane@talsi.lv.
Izsoļu noteikumi pieejami www.talsi.lv sadaļā Izsoles.
2019. gada janvāris

Der zināt
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„Patriotisms ir ne tikai
jāaudzina jauniešos, bet
jāstiprina arī organizācijās”
27. decembrī Talsu novada domes vadība tikās ar patriotisko organizāciju un drošības struktūras
pārstāvošo organizāciju pārstāvjiem, lai diskutētu par nākotnes sadarbību un kopīgi organizētu pasākuma izveidi.
Diskusijā piedalījās kapteinis Uldis
Plāts, Zemessardzes 46. kājnieku bataljona kājnieku rotas komandieris,
Gatis Tālbergs, Zemessardzes 46. kājnieku bataljona kaujas atbalsta rotas
virsseržants, Imandra Švēde-Grīnberga, Jaunsardzes un informācijas centra vecākā referente, Māris Grīnvalds,
Talsu novada Pašvaldības policijas
priekšnieks, Andis Auziņš, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Talsu daļas komandieris, Inta Libreiha,
„Daugavas Vanagu” Latvijā Talsu nodaļas pārstāve, Vilis Ieviņš, Politiski represēto apvienības vadītājs Talsu novadā, un Anda Dzene, Valdemārpils
vidusskolas mazpulku vadītāja.
Iepazīstoties ar katru no pārstāvjiem, Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Ģirts Kalnbirze sacīja, ka patriotiskā audzināšana
jauniešiem ir liela vērtība un darbs, ko
katrs pārstāvis iegulda, ir gan pašvaldībai, gan valstij nozīmīgs.
Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols teica: „Esmu patei-

cīgs, ka varam visi kopā apsēsties pie
viena galda un paskatīties mūsu kopīgā nākotnē, jo patriotisms ir ne tikai
jāaudzina jauniešos, bet jāstiprina arī
katrā organizācijā. Katrs zem sava karoga, taču patiesībā visi kopā plecu
pie pleca, lai ikviens pasākuma dalībnieks redzētu, ka esam vienoti, sākot
no mazpulkiem līdz Zemessardzes veterāniem.”
Gatis Tālbergs Jaunsardzē līdz šim
darbojās 14 gadus, taču šobrīd mainījis dienestu un strādā Zemessardzē.
„Es uzskatu, ka ar jauniešiem ir jārunā
un jāstrādā tā, lai jau 12. klasē viņam
kabatā nebūtu biļetes uz Angliju, ” sacīja Gatis Tālbergs.
Galvenais diskusijas mērķis bija vienoties un kopīgi organizēt pasākumu,
kurā notiktu gan apmācības, gan izturības pārbaudījumi, gan erudīcijas jautājumi skolēniem. Ikviens klātesošās
organizācijas pārstāvis šādu ideju atbalstīja un atzina, ka labprāt iesaistītos pasākuma tapšanas gaitā.
Pēc diskusijas pašvaldības vadītājs
Dainis Karols uzsvēra, ka šādas tikšanās
notiks regulāri, nākamā paredzēta februārī, kur tiks pieaicināti arī citu organizāciju pārstāvji, lai jau skaidrāk iezīmētu
idejas par jauniešu pasākumu Talsos.
Dana Vecmane

Rallijs no Talsiem līdz Liepājai
Šī gada FIA Eiropas rallija čempionāta un Latvijas rallija čempionāta posms „Rally Liepāja” apvienos Kurzemes reģiona labākos
ātrumposmus – tā saucamo Latvijas rallija „zelta fondu”, to vidū arī
rallija posmu Talsos.
Šajā gadā „Rallijs Talsi” nenotiks tā
ierastajā izpildījumā, bet tas būs kā
Liepājas rallija viens no posmiem. Sacensību maršruts vedīs no Talsiem
līdz Liepājai, ļaujot Eiropas ātrākajām
ekipāžām izbaudīt visu Latvijas rallija
burvību, un Latvijas rallija apmeklētājiem izbaudīt Eiropas rallija čempionāta dalībnieku cīņas par ātrākā godu
Latvijas labākajos skatpunktos. „Rally
Liepāja” notiks 24.–26. maijā.
„Esam paredzējuši Latvijā sarīkot
unikālu Eiropas čempionāta posmu –
tā „bāzes” vieta joprojām atradīsies
vēju pilsētā Liepājā, bet ātrumposmu
maršruts būs daudz plašāks, nekā ierasts līdz šim – pirmie autorallija āt2019. gada janvāris

rumposmi paredzēti Talsu novadā,
kam sekos Kurzemes reģiona labākie
rallija ātrumposmi, līdz ekipāžas atgriezīsies Liepājas pusē, kur norisināsies
noslēdzošie ātrumposmi,” skaidro „RA
Events” direktors Raimonds Strokšs.
„Šī gada sacensību vīzija un plāns ir
unikāls, un iepriekš vēl nedarīts. Mūs
gaida daudz izaicinājumu, bet, ja no
tiem baidītos, Latvijā nebūtu nedz FIA
Eiropas čempionāta posma, nedz FIA
pasaules rallijkrosa čempionāta posma. Tajā pašā laikā mūs iedrošina
mūsu partneri – „Eurosport Events”,
Latvijas Automobiļu federācija, Liepājas dome un Talsu novada dome, kuri
devuši konceptuālu atbalstu un strādās ar mums, lai šo ideju īstenotu. Ļoti
ceru, ka arī citi rallija draugi atbalstīs
mūs šajā kopīgajā piedzīvojumā sarīkot Eiropas čempionāta posmu vēl
nepieredzētā mērogā un kvalitātē,”
rezumē R. Strokšs.
Avots: go4speed.lv

Izdejot Latvijas simtgadi
Īrijā

Valdemārpils vidējās paaudzes
deju kolektīvam „Krišjānis” bija tā
lieliskā iespēja Latvijas valsts
simtgades 18. novembri atzīmēt
kopā ar tautiešiem Īrijā.
No deju kolektīva „Rietumkrasts”
(Galveja, Īrija) tika saņemts ielūgums
kopā izdejot Latvijas simtgadi Īrijā. Pateicoties Talsu novada kultūras un tūrisma projektu konkursam, sponsoriem Andim Arakam, Ēvaldam
Šmāliņam un Valdemārpils pilsētas
un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Grīnbergam deju kolektīvs ieguva finansiālu atbalstu, un
doma par braucienu kļuva reāla.
15. novembrī izlidojām no Rīgas, aiz
sevis atstājot valsts svētku rotāto Rīgu.
Ņemot vērā ļoti nepastāvīgos laika apstākļus, ko pat vairākas reizes
dienā var mainīt maigi skarbie Atlantijas vēji, Īrija mūs sagaidīja ar saulainu laiku, un autobuss kolektīvu pa
šauriem un kalnainiem īru ceļiem
nogādāja naktsmītnē pie latviešiem
Agneses un Aivara. Īrijas deju kolektīvā „Rietumkrasts” dejo Agneses un
Aivara meita, bet pats mājas saimnieks dzied latviešu korī, uz kura
mēģinājumiem mēro gandrīz simts
kilometru.
Jutāmies gaidīti Agneses un Aivara ģimenē, jo galdā tika celta zupa
un mājīgi sagatavotas guļvietas.
Laiks un kilometri pazuda – jutāmies
vienkārši kā latvieši, kurus vieno kopīga valoda, dziesmas un atmiņas.
Jau tajā pašā dienā bija mūsu pirmā
iepazīšanās ar Galveju. Tā ir skaista
un sena ostas pilsēta Īrijas rietumu
piekrastē, Konahtas provincē, pilsēta okeāna krastā, tajā brīdī jau tērpusies Ziemassvētku noskaņās. Viduslaikos Galveja bija galvenā Īrijas
osta tirdzniecībai ar Spāniju un
Franciju. Arī pilsētas ainava, sevišķi
gleznainās mazpilsētas, ir šīs zemes
vizītkarte. Namu sienu, durvju un
logu krāsojums visās varavīksnes
krāsās un negaidītās, kontrastainās,
dzīvespriecīgās kombinācijās piešķir
ne vien krodziņiem, bet arī dzīvojamām mājām tikai Īrijas pilsētām raksturīgo arhitektonisko šarmu. Citur
Eiropā faktiski nav tādu pazīmju, kas
ļautu nekļūdīgi noteikt, kuras valsts
mazpilsētā tu atrodies.
17. novembrī notika Īrijas latviešu

organizēts koncerts Latvijas simtgadei, kurā piedalījās deju kopa „Rietumkrasts”, dziedoši latvieši no
Galvejas, muzikālā grupa un mēs kā
īpašie viesi – deju kolektīvs „Krišjānis”. Vieta, kur notika koncerts, bija
rotāta ar Latvijas karogu, latvju spēka zīmēm, un apmeklētāji bija tērpušies svētku tērpos. Cauri svinīgumam vijās neparastas vienkāršības,
sirsnības un tuvības aura. Aizkustināja pasākuma atklāšana ar Latvijas
un Īrijas himnu, tā parādot cieņu savai mītnes zemei. Sveikt latviešus
bija ieradies mēra vietnieks. Savā
uzrunā mēra vietnieks jutās pagodināts par uzaicinājumu, pieminēja
Latvijas dziesmoto revolūciju, dziesmu un deju svētkus, tā atstājot iespaidu, ka šī ierašanās nav tikai formāla rakstura.
Pēc svinīgā koncerta notika arī
balle, ko spēlēja mūziķis Tomass
Kleins, viņam valsts svētku svinēšana Galvejā jau kļuvusi par tradīciju.
Nākamajā dienā īru draugi bija
noorganizējuši fantastisku ekskursiju, kas ļāva iepazīt skaisto, skarbo,
dažādo Īriju – Mohēras salas, Mohēras klintis, Eiropas stāvākās klintis,
kas slejas 214 metru augstumā un 8
km garumā iestiepjas Atlantijas okeānā, vientuļas un bezgala plašas akmens ainavas, Īrijas lauku ciematus
un vēl un vēl.
Skumjš bija šķiršanās brīdis, tomēr tajā pašā laikā tas ir arī kaut kā
jauna sākums. Esam guvuši jaunu
pieredzi, kopā ceļojot, esam pa
mazu maliņu ielūkojušies tautiešu
ikdienā Īrijā, esam iepazinuši sevi un
savu kolektīvu un ieguvuši fantastiskus draugus. Milzīgs paldies īru
draugiem – kolektīva vadītājai Sanitai, kas ir valdemārpilniece, Andrim,
Agnesei, Aivaram, Gabrielai, Agnim,
Gundaram un visiem pārējiem! Paldies par vēlmi mūs uzņemt, par silto
sagaidīšanu, ekskursiju organizēšanu, pārsteigumiem un vienkāršu
klātbūšanu!
Paldies sakām: Talsu novada domei, Andim Arakam, Ēvaldam Šmāliņam, Andrim Grīnbergam – par iespēju nest Talsu novada vārdu Īrijā!
VPDK „Krišjānis”
Foto: Artis Dārznieks
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Der zināt

Izmaiņas SEB bankā
Kopš 5. novembra vairākām SEB
bankas filiālēm, tajā skaitā arī Talsu filiālei, mainīts darba laiks.
Ikdienas bankas pakalpojumi klātienē klientiem tagad ir pieejami trīs darba dienas nedēļā – pirmdienās no 8.30
līdz 18.30, trešdienās no 9.00 līdz
17.00 un piektdienās no 9.00 līdz
15.00. Pārējās darba dienās filiālē strādājošie speciālisti apkalpo klientus attālināti, atbildot uz ienākošajiem zvaniem un e-pasta vēstulēm, kā arī
sniedzot video konsultācijas. Tomēr
klientiem, iepriekš piesakoties, aizdevumu un uzkrājumu konsultācijas gan
klātienē, gan attālināti ir pieejamas jebkurā darba dienā. Dati rāda, ka iespējas saņemt bankas pakalpojumus attālināti klienti izmanto arvien biežāk.
Arī plānotās filiāles rekonstrukcijas
mērķis ir vairāk pielāgot telpas iespējai saņemt konsultācijas, tādēļ pēc rekonstrukcijas filiālē būs pieejamas trīs
atsevišķas apspriežu telpas un konferenču zāle, kur rīkot tikšanās ar klientiem. Pēc rekonstrukcijas filiāle būs
gaišāka un modernāka, telpas tiks aprīkotas ar tehniskiem risinājumiem.
Plānots arī uzstādīt jaunu bankomātu,
kurā klienti varēs gan iemaksāt, gan

izņemt skaidru naudu.
Paredzēts, ka remonta darbi tiks uzsākti februārī un ilgs trīs līdz četras nedēļas. Remonta laikā filiāle netiks slēgta, jo darbus plānots veikt tā, lai tie
netraucētu klientu apkalpošanai.
Decembrī vizītē pie Talsu novada
domes vadības bija ieradušies SEB
bankas pārstāvji – valdes loceklis Arnis Škapars, Kurzemes reģiona vadītājs Aivars Plisko un jaunais Talsu filiāles vadītājs Sandris Ramkovičs. Vizītes
mērķis bija pārrunāt februārī plānoto
bankas filiāles rekonstrukciju Talsos
un darba laiku maiņu.
Sandris Ramkovičs Talsu filiāli vada
no 3. decembra. SEB bankā viņš strādā vairāk nekā 10 gadu, savukārt pēdējos četrus gadus bija atbildīgs par
mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošanu un kreditēšanu Talsos.
S. Ramkovičs uzskata, ka svarīgākais klientu apkalpošanā ir izprast
klientu vajadzības un veidot atbildīgas
ilgtermiņa attiecības. Atbalsts vietējiem iedzīvotajiem un uzņēmējiem arī
turpmāk būs Talsu filiāles prioritāte,
sola jaunais vadītājs.
Dana Vecmane

LIAA Talsu biznesa
inkubators pirmajos divos
darbības gados
Kopš 2016. gada decembra LIAA
Talsu biznesa inkubators uzņem
dalībniekus pirmsinkubācijas un
inkubācijas atbalsta programmās.
Dalība inkubatorā biznesa uzsācējiem dod iespēju bez maksas apgūt
uzņēmējdarbības vadību, mācīties
par biznesa aktualitātēm un tendencēm, strādāt mājīgās inkubatora telpās Talsos, Kalna ielā 4, kā arī
gūt 50% līdzfinansējumu dažādām
izmaksām.
Dalība
inkubatorā
nozīmē arī būt daļai no inkubatora
kopienas, kurā dalībnieki cits citu
atbalsta, iedvesmo, dod padomu.
Šajos divos darbības gados LIAA
Talsu biznesa inkubatorā ir saņemti
jau 90 pieteikumi dalībai inkubatorā.
Atbalsts ir sniegts 22 inkubācijas un
59 pirmsinkubācijas dalībniekiem.
Līdzfinansējumā dažādām izmaksām
dalībniekiem izmaksāti nepilni 30 000
EUR. Inkubatora dalībnieki līdz šim ir
radījuši 19 jaunus uzņēmumus šajā
reģionā, kā arī radījuši vismaz sešas
jaunas pilna laika darba vietas. Esam
kopumā organizējuši ap 70
semināru
un
pasākumu par
d a ž ā d ā m
uzņēmējdarbības tēmām, kas
bijuši plaši apmeklēti. Daļa no
pasākumiem ir

bijuši atvērti jebkuram interesentam
– ne tikai inkubatora dalībniekiem. Par
aktivitātēm inkubatorā var uzzināt, sekojot mūsu facebook lapai @LIAATalsi,
zvanot pa tālruni 62400904 vai rakstot e-pastā: talsi@liaa.gov.lv.
Esam lepni būt par nozīmīgu atbalstu biznesa attīstībai Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadā un
strādāt plecu pie pleca ar aktīviem,
radošiem un uzņēmīgiem cilvēkiem!
Atgādinām, ka LIAA Talsu biznesa
inkubatorā var iestāties komersanti, kas
ir jaunāki par trīs gadiem, kā arī fiziskas
personas ar biznesa ideju. Dalībnieku
uzņemšana pirmsinkubācijā notiek
nepārtraukti. Uzņemšana inkubācijā
notiek divas reizes gadā, un tuvākā
plānota aprīlī (pieteikumu pieņemšana
no 1. līdz 20. martam). Sīkāk par inkubatoru programmu var lasīt www.liaa.gov.
lv, sadaļā „biznesa ABC” – „biznesa
inkubatori”, kā arī inkubatori.magneticlatvia.lv.
LIAA Talsu biznesa inkubators ir izveidots
ERAF Darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” 3.1.1.specifiskā atbalsta
mērķa „Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši
apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās
nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma „Reģionālie
biznesa inkubatori un radošo industriju
inkubators” projekta Nr.3.1.1.3/16/I/001
„Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju Inkubators” ietvaros.

Dzīvesziņas
Dzimtsarakstu nodaļā no 2018. gada 21. novembra līdz 20. decembrim
Reģistrēti jaundzimušie: 12 zēni un 8 meitenes
Emīls Ģirts Andersons
Jēkabs Bērziņš
Markuss Erdmanis
Maija Freiberga
Grēta Freināte
Henrijs Grenevics
Annija Grunte

Elīna Jurkevica
Kristers Kaļiņins
Grēta Kronberga
Kristians Mackēvičs
Alekss Riekstiņš
Otto Stārostnieks

Jānis Šalkovskis
Denīza Tipuka
Enija Vaļenko-Freimane
Viesturs Viņiarskis
Enija Znotiņa
Samanta Zvirbule

Vecāki rakstiski apliecinājuši savu piekrišanu bērna vārda un uzvārda publicēšanai

Laulību noslēguši 8 pāri
Miruši 43 (atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai):
Talsi
Melita Ābele (1957)
Ivo Barkovskis (1967)
Aivars Bumbieris (1937)
Marta Dzintare (1936)
Nadežda Kniploka (1936)
Jānis Krūze (1955)
Raimonds Perekrests
(1944)
Visvaldis Augusts
Tukmanis (1930)
Baiba Virse (1935)
Vija Zīriņa (1959)
Stende
Roberts Vanags (1953)
Valdemārpils
Lidija Dimante (1935)
Egils Eizenbergs (1966)
Raimonds Kore (1971)
Astrīda Upnere (1940)
Sabile
Hilda Bogdanova (1931)
Jānis Sniedziņš (1935)

Abavas pagasts
Lizete Marcinkeviča
(1926)
Ārlavas pagasts
Andrejs Puntulis (1935)
Irma Šteinblūma (1928)
Balgales pagasts
Marija Neilande (1926)
Andrejs Stanga (1955)
Ģibuļu pagasts
Kārlis Burkāns (1945)
Jānis Ervīns Frejs (1937)
Alfrēds Imants Pētersons
(1933)
Laidzes pagasts
Lilija Kārkliņa (1942)
Sergejs Kirks (1971)
Rita Kolībina (1950)
Zaiga Stūre (1954)
Laucienes pagasts
Smiltniece Marija (1928)
Lībagu pagasts
Milda Ose (1942)

Lubes pagasts
Silvija Pupurina (1940)
Strazdes pagasts
Vija Brese (1930)
Vandzenes pagasts
Biruta Srtrādniece (1936)
Rojas novads
Irēna Gustavsone (1931)
Mērsraga novads
Māris Kukainis (1964)
Vilma Rozenfelde (1920)
Ventspils
Dmitrijs Šiško (1947)
Ventspils novads
Maiga Cimermane
(1936)
Engures novads
Valdis Petraškevičs (1959)
Kuldīga
Anna Kuncīte (1934)
Rīga
Edgars Grigarovičs (1946)
Tukums
Ruta Liepiņa (1945)

Koprades diena Talsu biznesa
inkubatorā 18. janvārī
Ikdienā LIAA Talsu biznesa inkubatora kopradē strādā mūsu dalībnieki, taču 18. janvārī 9.00–17.00
vērsim durvis gan tiem, kas vēlētos
pievienoties mūsu kopienai, gan
tiem, kam šajā dienā Talsos nepieciešamas telpas, kur pastrādāt.
Ko nozīmē strādāt kopradē?
Koprade ir mūsdienīga strādāšanas
forma, kas arī Latvijā kļūst arvien populārāka. Koprades telpās strādā da-

žādu nozaru pārstāvji, nereti cits citam izpalīdzot ar padomu, pat
izveidojas veiksmīga savstarpējā sadarbība.
Nāc un iepazīsties ar mūsu uzņēmīgajiem, zinātkārajiem, draudzīgajiem jaunajiem uzņēmējiem un citiem līdzīgi domājošajiem. Pie gardas
kafijas varēsim arī parunāties, kā Talsu biznesa inkubators var palīdzēt
attīstīt tavu biznesa ideju.

Dagmāra Dreiškena,
LIAA Talsu biznesa
inkubatora vadītāja
Publicitātes foto

13

2019. gada janvāris

Ieplāno!

TALSU NOVADA ZIŅAS

Sports janvārī
Kad?

Cikos?

Pasākuma nosaukums

Norises vieta

TALSOS

15.01.

18.00

Sabiles kausa galda tenisā 2. posms

17.01.

18.00

Sabiles kausa novusā 2. posms

22.01.

18.00

Sabiles kausa galda tenisā 3. posms

24.01.

18.00

Sabiles kausa novusā 3. posms

26.01.

11.00

Sabiles kausa spēka trīscīņā 1. posms

29.01.

18.00

Sabiles kausa galda tenisā 4. posms

30.01.

18.00

Sabiles kausa novusā 4. posms

1.2019.

10.00

Sabiles kauss hokejā

8.00

Zemledus makšķerēšana. Talsu novada
atklātās sacensības

9.01.

9.00

Talsu novada pensionāru un invalīdu zoTalsu sporta nams
lītes spēle

9.01.

20.00

Florbols. 1. līga: Talsu NSS/Zerorisk – FK
Talsu Valsts ģimnāzija
JeKo

12.01.

9.30

Telpu futbols. Sievietes 1. līga

12.01.

10.00

Galda teniss. Jura Dembovska piemiņas
Talsu sporta nams
balvas 4. posms

12.01.

10.00

Dambrete. Talsu novada kausa izcīņa

Talsu sporta nams

12.01.

17.00

Telpu futbols. LTFA 1. līga Talsi/FK Laidze
– TFK Liepāja/Ekovalis

Talsu sporta halle

12.01.

18.00

Florbols. Elvi virslīga: Talsi/Krauzers –
FBK Valmiera

13.01.

10.00

Novuss. Seriāla kausa 3. posma vienspēles Talsu sporta nams

ĢIBUĻU PAGASTĀ

13.01.

14.00

Telpu futbols. LTFA U–19 Talsi/FK Laidze –
FC Petrow

6.01.

9.00

Ģibuļu pagasta kausa izcīņas 2019 pavasara zolītes spēlē 1. posms

13.01.

15.00

Volejbols. 2. divīzija Talsi – Daugavpils noTalsu sporta nams
vads

19.01.

12.00

Ģibuļu pagasta kauss 2019
spēka divcīņā

19.01.

10.00

Galda teniss. Talsu novada čempionāts
Talsu sporta nams
veterāniem

20.01.

9.00

Ģibuļu pagasta kausa izcīņas 2019 pavasara zolītes spēlē 2. posms

19.01.

16.00

Telpu futbols. LTFA 1. līga Talsi/FK Laidze
– FK Tukums 2000/TSS

Talsu sporta halle

PĻAVMUIŽĀ

20.01.

15.00

Volejbols. 2. divīzija Talsi – Kuldīgas NSS

Talsu sporta nams

23.01.

9.00

Talsu novada pensionāru un invalīdu zoTalsu sporta nams
lītes spēle

20.00

Florbols. 1. līga: Talsu NSS/Zerorisk –
Kuldīgas KNSS

26.01.

10.00

Dambrete. Talsu novada čempionāts
Talsu sporta nams
„Angļu dambretē”

26.01.

17.00

Telpu futbols. LTFA 1. līga Talsi/FK Laidze
– FC Nikers

Talsu sporta halle

26.01.

18.00

Aerobikas festivāls

Talsu sporta nams

27.01.

10.00

Telpu futbols. Sievietes 1. līga

Talsu sporta halle

27.01.

18.00

Florbols. Elvi virslīga: Talsi/Krauzers –
SK Pārgauja

6.01.

23.01.

Dižstende

Talsu sporta halle

Talsu Valsts ģimnāzija

Talsu sporta halle

LAIDZES PAGASTĀ
4.01.

19.00

Novusa turnīrs

Laidzes BLPC

18.01.

19.00

Zolītes turnīrs

Laidzes BLPC

4.01.
5.01.

11.01.

10.00

20.00

25.01.

20.00

Stendes SC mini turnīrs florbolā skolēniem 3:3
Stendes SC turnīrs telpu mini futbolā 3
pret 3 –
līdz 15 gadiem

Stendes sporta
centrs

Pastendes sporta
centrs „Akmeņkaļi”

„Pļavmuižas kausa 2019” galda tenisā
4. posms. Dalības maksa 2 EUR, studentiem, invalīdiem, pensionāriem 1 EUR,
skolēniem bez maksas.
„Pļavmuižas kausa 2019” galda tenisā
5. (noslēguma) posms.
Dalības maksa 2 EUR,
studentiem, invalīdiem, pensionāriem 1
EUR,
skolēniem bez maksas.

Pļavmuižas saieta
nams

Pļavmuižas saieta
nams

VALDGALES PAGASTĀ
5.01.

11.00

Novusa turnīrs

Sporta un interešu
centrs

VALDEMĀRPILĪ
26.01.

16.00

Valdemārpils kausa izcīņas spēka divcīņā
Valdemārpils BLPC
1. posms

ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
11.01.

19.00

Zolītes turnīra 4. kārta

LAUCIENES PAGASTĀ

Ķūļciema BLPC

Sagatavoja: Andris Krišjānis

3.01.

19.00

„Laucienes kausa 2018/2019” 3+1 volejbolā 8. posms

5.01.

19.00

Latvijas novusa čempionāta spēles 2. līgas komandām

11.01.

19.00

„Laucienes kausa 2018/2019” 5. posms
zolītē

13.01.

11.00

Talsu novada čempionāta spēles florbolā,
pēc atsevišķa kalendāra

17.01.

19.00

„Laucienes kausa
9. posms volejbolā

18.01.

19.00

„Laucienes kausa 2018/2019” 6. posms
zolītē

20.01.

11.00

Talsu novada čempionāta spēles florbolā,
pēc atsevišķa kalendāra

27.01.

10.00

„Laucienes kausa 2018/2019” 2. posms
novusā

31.01.

19.00

„Laucienes kausa 2018/2019” 3+1 10.
posms volejbolā

2018/2019”

Laucienes sporta
centrs

3+1

4.01.

10.00

Sabiles kausa telpu futbolā 2005. g. dz. 3.
posms

8.01.

18.00

Sabiles kausa galda tenisā 1. posms

10.01.

18.00

Sabiles kausa novusā 1. posms

11.01.

19.00

Sabiles kausa volejbolā 1. posms

Veselības veicināšana novadā
Hatha jogas nodarbības
22., 29. janvārī 18.00 Talsu 2. vsk. sporta hallē
Pilates
23., 30. janvārī 19.00 Sabiles sporta centrā

Laucienes sporta
centrs

Zumba
24., 31. janvārī 18.00 Talsu Valsts ģimnāzijā
Fitness - jogas nodarbības
24., 31. janvārī Lubes tautas namā

SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ

2019. gada janvāris

Hokeja laukums
„Priedes”

STENDĒ

Talsu Valsts ģimnāzija

Talsu Valsts ģimnāzija

Sabiles sporta centrs

Bezmaksas pasākumi
Sabiles sporta centrs

14

TALSU NOVADA ZIŅAS

Ieplāno!

Kinoteātrī „Auseklis”
Izlaušanās spēle
4.01. 20.00
5.01. 18.30

Trilleris, šausmu filma, mistika 1h 39
6.01. 16.00
10.01. 20.00

11.01. 20.00

Seši savstarpēji nepazīstami cilvēki saņem ielūgumu piedalīties
izlaušanās spēlē, kurā viņiem jāatrod izeja no dažādām telpām. Sapratuši, ka tam, kurš istabu pamet pēdējais, ir lemts
mirt, viņi ir spiesti likt lietā visu savu atjautību, lai izdzīvotu.

Van Gogs. Pie mūžības vārtiem.
Biogrāfiska drāma 1h 51
11.01. 18.00
19.01. 16.00 12.01. 17.00
Vinsents van Gogs bija apsēsts ar glezniecību un sapņoja
izmainīt pasauli. Viņš visur jutās kā trimdinieks un vienmēr gribējis atrast jaunu gaismu gleznām, kuras vēl neviens nav redzējis. Kad ikdienas dzīve un kaislība uz glezniecību viņam sagādā tikai jaunas ciešanas, van Gogs
pievēršas lietām, kuras atrodas ārpus ierastās sapratnes
par laika ritējumu un vēl par soli vairāk pietuvinātos mūžības vārtiem.

Ralfs izposta internetu
Animācijas filma, dublēta latviešu valodā 1h 52
12.01. 12.00 un 14.30 20.01. 12.00
13.01. 12.00
Ir pagājuši seši gadi - Ralfs un Vanelope Zefīra ir pametuši
datorspēļu lauciņu un devušies iekarot bezgalīgos interneta
plašumus. Viņus abus gaida jauni piedzīvojumi, taču galvenais pārbaudījums ir sagatavots Ralfam, kuram internets un
visas ar to saistītās lietas ir pilnīgs jaunums.

Misters Stikls
18.01. 20.00
19.01. 18.30

20.01. 17.00
25.01. 20.00

Trilleris

Filmu „Neievainojamais" un „Sašķeltais" autors M. Naits
Šjamalans piedāvā spriedzes filmu par personības daudzšķautņainību un necilvēcīgām spējām, ar izciliem aktieriem
galvenajās lomās – Džeimss Makavojs, Brūss Viliss, Semjuels L. Džeksons.

Asteriks: Brīnumdziras noslēpums
Animācija, dublēta latviešu valodā 1h 45
19.01. 12.00 un 14.00
26.01. 12.00
20.01. 14.30
Druīds Panoramikss daudzus gadu desmitus ir glabājis zināšanas, kā pagatavot noslēpumaino brīnumdziru. Taču,
kad vecais Panoramikss savainojas, viņš saprot, ka ir pienācis laiks izraudzīties sev pēcteci. Kopā ar apsviedīgo gudrinieku Asteriku un labestīgo spēkavīru Obeliksu viņš dodas ceļojumā pa Galliju, lai atrastu jauno brīnumdziras
noslēpuma sargātāju.

Suņa ceļš mājup
25.01. 18.00

Piedzīvojumu, ģimenes filma
26.01. 16.00

Ko iesākt sunim, kuru no mīļotā saimnieka šķir simtiem
kilometru? Bella zina: viņa atradīs ceļu uz mājām, lai ko
tas prasītu! Bellas mājupceļš būs neticamu piedzīvojumu, briesmu un pārsteidzošu atklājumu pilns.

Vecā dārza noslēpums
26.01. 14.00

Piedzīvojumu, ģimenes filma 1h 30

27.01. 12.00

Pie pensionāra Armanda, kurš dzīvo vecā mājā ar lielu dārzu, ierodas jaunais uzņēmējs Kārlis, kurš vēlas nopirkt māju,
taču Armands tam nepiekrīt. Armanda dārzs ir lieliska vieta,
kur spēlēties bērnu četrotnei par spīti tam, ka Armands regulāri cenšas bērnus padzīt no dārza. Viss izmainās bērnu
un Armanda starpā, kad bērni uzzina, ka Kārlis ar saviem
padotajiem vēlas pārņemt dārzu ar negodīgām metodēm.

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
Repertuārā iespējamas izmaiņas. Aktuālākā informācija facebook/KinoTalsiAuseklis
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Kultūras pasākumi janvārī
Kad?

Cikos?

Kas?

Kur?

TALSOS
Zvaigznes dienas koncerts. Uzstājas
Vandzenes tautas nama sieviešu senioru vokālais ansamblis „Ozolzeme”

Talsu novada
muzejā

12.00

Nodarbība lasītpriekam „Kas bija pirmais, vista vai ola?”

Talsu bērnu
bibliotēkā

10.01. 19.00

Talsu tautas nama „Ceturtdienas
mākslas mīļu kopas” radošo darbu izstādes atklāšana

Radošajā sētā

15.01. 12.00

Nodarbība lasītpriekam „Viena diena
Igaunijas kaķu dzīvē”

Talsu bērnu
bibliotēkā

16.01. 13.00

Tikšanās ar rakstnieci Dzintru Žuravsku

Talsu Galvenajā
bibliotēkā

17.01. 11.00

Vara Klausītāja un „Zīmējumu teātra”
muzikālā zīmējumu opera visai ģime- Talsu tautas namā
nei „Dāsnumātika”. Ieeja: bez maksas

17.01. 12.00

Nodarbība lasītpriekam. Zinību stunda. Sveicam Talsus vārda dienā!

17.01. 12.00

Filmas par Talsiem un talseniekiem

6.01.
9.01.

14.00

Talsu bērnu
bibliotēkā
Talsu Galvenajā
bibliotēkā

„Foto mirklis”. Iespēja nofotografēties
16.3017.01.
un saņemt Talsu vārdadienas apsvei- Talsu tautas namā
19.30
kuma momentfoto. Ieeja: bez maksas
17.01. 19.00

Pulcēšanās
Pārgājiens „Mīti un patiesība par desTalsu tautas nama
mito Talsu pakalnu”
Radošajā sētā

20.01. 11.00

Orientēšanās piedzīvojums „Vai pazīsti
Talsus?”. Ieeja: bez maksas

20.01. 14.00

Teatralizēta cirka izrāde bērniem „Alise
Aizspogulijā”
Ieeja: 8 EUR; ar skrejlapu biļetes iepriekš
pārdošanā 7 EUR (skrejlapas atlaide ne- Talsu tautas namā
darbojas pasākuma dienā); bērniem līdz
3 gadiem pieaugušo pavadībā, neaizņemot papildu sēdvietu, bez maksas

Radošajā sētā

22.01. 18.00

Tikšanās ar sporta žurnālistu Māri Rīmeni

29.01. 18.00

Dzejas un mūzikas vakars kopā ar Gintu Ceplenieku „Skatoties gaismai acīs” Talsu tautas namā
Ieeja: bez maksas

16.01. 18.00

Ģibuļu pagasta
BLPJAC

LAIDZES PAGASTĀ
4.01.

13.00

Radošas aktivitātes bērniem „Sniega
diena”

Tikšanās
pie Laidzes BLPC

LAUCIENES PAGASTĀ
12.01. 17.00

Spēlfilma „Jaungada taksometrs”
Ieeja: 3 EUR

18.01. 19.00

1991. gada barikāžu aizstāvju atceres
dienai veltīts pasākums

Pļavmuižas
saieta namā

LĪBAGU PAGASTĀ
9.01.

9.00

Grāmatu draugu tikšanās.
Dzintrai Žuravskai 80

9.01.

13.00

Dokumentālā spēlfilma „Mērijas ceļoLībagu tautas namā
jums”. Ieeja: 1 EUR

17.01. 18.00

Radošā darbnīca „Krāsu prieks kopā ar
Antru Auziņu. Trauku apgleznošana”
Dalības maksa: 2 EUR

Lībagu skolā

Lībagu BLPC

LUBES PAGASTĀ
15.01. 13.00

Rokdarbu interešu pulciņa tikšanās

19.01. 19.00

Šovs „Amatierkolektīvu dziesmu kari”
Ieeja: 1 EUR

30.01. 14.00

Lasītāju klubā jaunāko grāmatu apskats un Dzintras Žuravskas daiļrade

Lubes bibliotēkā

Lubes bibliotēkā

Pils balle „Ziemas rezidence” ar pārsteigumiem un izklaidēm pils viesiem.
Ieeja: 6 EUR

Tiņģeres pilī

Lubes kultūras
namā

ĪVES PAGASTĀ
26.01. 19.00

2019. gada janvāris

15.01. 19.00

Tikšanās ar vēsturnieku Uldi Vanagu
„Cik zinām par zināmo?”. Tēma: Sabile.
Ierašanās ar neapēstajām piparkūkām

Sabiles kultūras
nama
mazajā zālē

19.01. 17.00

Sabiles amatierteātra jubilejas vakars
„25-sudrabā!”. Ieeja ar ielūgumiem

Sabiles kultūras
namā

20.01. 16.00

Barikāžu atceres vakars

Kuldīgas ielas 1
pagalmā

24.01. 12.40

Pirmklasnieku iepazīstināšana ar bibliotēku

Sabiles bērnu
bibliotēkā

15.01. 13.20

Pasaku pēcpusdiena ar skaļo lasīšanu

16.01. 13.00

Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība

Stendes bibliotēkas
bērnu nodaļā

23.01. 18.00

Dāmu klubiņa „Efeja” tikšanās

Stendes bibliotēkā

24.01. 12.30

Tematisks pasākums „Mana mazā Stendes bibliotēkas
bibliotēka”
bērnu nodaļā

26.01. 17.00

Koru un vokālo ansambļu draudzības
koncerts „Skanēj mana laba dziesma,
pār deviņi priežu sili…”. Ieeja: 2 EUR

STENDĒ

Stendes tautas
namā

VALDGALES PAGASTĀ
12.01. 18.00

Radošā darbnīca „Pirts skrubis pašu
rokām”

26.01

Radošā darbnīca „Pērļošana”

18.00

Valdgales tautas
namā

VANDZENES PAGASTĀ
26.01. 13.00

Senioru interešu grupas „Kameja”
3. jubilejas notikums

2.02.

Senioru ansambļa „Ozolzeme”
30 gadu jubilejas koncerts

14.00

Vandzenes tautas
namā

VIRBU PAGASTĀ
15.01. 18.00

Diānas Dzelzkalējas radošā darbnīca
Virbu kultūras namā
„Ādas rotas”. Ieeja: 2 EUR

25.01. 19.00

Talsu novada mūzikas skolu koncerts

Virbu kultūras namā

Sagatavoja: Sanita Arciševska

Talsu Galvenajā
bibliotēkā

ĢIBUĻU PAGASTĀ
Radoša nodarbība kopā ar Diānu
Dzelzkalēju „Vienkāršas rotas no ādas
jakas”

SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ

Izstādes janvārī
Talsu Galvenajā bibliotēkā
• 2.–31.01. Rakstniecei Dzintrai Žuravskai 80

Lubes kultūras namā
• Ceļojošā izstāde „Liesmo barikāžu
ugunskuri”

Talsu novada muzejā
• „Adīti cimdi Talsu novada muzeja
krājumā”
• „Brīvības cīņu laiks Talsu apriņķī.
1918–1920”
• Ceturkšņa priekšmets – fotogrāfijas
„Latvijas karoga pacelšana virs Talsu kultūras nama 1988. gada 18.
novembrī”
• Līdz 20.01. Ivetas Skrastiņas foto
izstāde „Kurzemes eņģeļi”
• No 22.01. Andras Otto – Hvoinskas
gleznu izstāde „Es un Mēs”
• Līdz 27.01. Ievas Carukas gleznu izstāde „Mitrums”

Pastendes bibliotēkā
• Radošo darbu izstāde „Semestris
beidzies”
• Talsu mākslas skolas izstāde „Grāmatu grafika bērnu izpildījumā”

Talsu tautas namā un Radošajā sētā
• No 4.01. Harija Tālberga gleznu izstāde „Laylla”
• No 10.01. Talsu tautas nama „Ceturtdienas mākslas mīļu kopas” radošo darbu izstāde
Laidzes bibliotēkā
• Aktuālie bibliotēkas pasākumi fotogrāfijās „Te mēs – bibliotēkas ritmi”
• „Laidze literatūras avotos”
• „Agrāko laiku izdevumi no Laidzes
pagasta iedzīvotāju bibliotēkām”
• „Grāmatas par ziemas tematiku”
No 12.01. Talsu Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde

Stendes bibliotēkā
• Virbu gleznošanas studijas audzēkņu darbu izstāde
Stendes bibliotēkas bērnu nodaļā
• Pasaku pasaulē
					
Spāres bibliotēkā
• No 17.01. Gleznu izstāde „Kopā kā
krāsu palete”
Pļavmuižas saieta namā
• Metālmākslinieka Miervalža Zibens
darbu kolekcija
Valdemārpils izstāžu zālē
• Kristiānas Fridrihsones fotoizstāde
„No cīruļa dziesmas līdz dzērvju kāsim”
Virbu kultūras namā
• Virbu kultūras nama mākslas studijas darbu izstāde

Lubes bibliotēkā
• Lubes rokdarbnieču darbu izstāde
Sagatavoja: Sanita Arciševska
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