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Lai viss būtu, kā īstā kino pieklājas!
Aizvadītā gada septembrī Talsu
kinoteātrim „Auseklis” tika iedvesta otrā elpa – no septembra līdz decembrim kinoteātri bija apmeklējuši vairāk nekā 15 000 apmeklētāju.
Pateicoties Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētam projektam un uzstādot jaunu digitālo projektoru, tagad Talsos pieejamas
jaunākās filmas, savukārt par
pašvaldības
finansējumu
izremontēts kinoteātra 2. stāva vestibils un projekta ietvaros sakārtota kinoteātra zāle.
Apmeklētāju skaits kinoteātrī ir iepriecinošs – mēnesī kinoteātri vidēji
apmeklē 3500 skatītāju. Četru mēnešu
laikā kinoteātrī demonstrētas 39
dažādas filmas, kā arī notikuši dažādi
semināri. Visvairāk demonstrēta filma
„Jaungada taksometrs” – 16 reizes, ko
noskatījušies 1309 cilvēki, bet visapmeklētākā bijusi filma „Homo novus”
ar 15 izrādīšanas reizēm un 1397
skatītājiem.
Nozīmīga atpūtas vieta ģimenēm
ar bērniem
Gandrīz 1/3 skatītāju (4483) apmeklējuši animācijas filmas, kas liecina, ka
kinoteātris ir nozīmīga izklaides un atpūtas vieta ģimenēm ar bērniem. Tādēļ
arī kino daļas vadītājai Mārai Cēberei,
kura pirms tam pieredzi guvusi „Biļešu
servisā” un Latvijas Nacionālās operas
administrācijā, radusies ideja šogad
kinoteātrī „Auseklis” aizsākt jaunu
tradīciju: katra mēneša pēdējā ceturtdienā organizēt māmiņu seansu, ko
aicina apmeklēt mammas vai tētus ar
zīdainīšiem. „Saglabāsim nosaukumu
māmiņu seanss, jo tas kino pasaulē ir
atpazīstams, bet, protams, ka gaidām
arī tētus. Katru mēnesi no jaunākā kino
repertuāra piemeklēsim kādu īpašu
filmu. Šī seansa laikā viss tiks pakārtots
vecāku ērtībām: samazināts filmas
skaņas līmenis, zālē nedaudz gaišāks
kā parasti, lai nepieciešamības gadījumā mazuli var apčubināt. Sagaidīsim
apmeklētājus gan pie galvenās ieejas,
gan sānu durvīm, lai zālē varētu iebraukt ar ratiem. Visiem apmeklētājiem jārēķinās ar bērnu kņadu fonā.
Biļete uz māmiņu seansu jāiegādājas
tikai pieaugušajam par 3 eiro. Pirmais
māmiņu seanss notika 31. janvārī.
Laikmetīgā māksla ienāks Talsu
kinoteātrī
Vasarā, kad notika 2. stāva vestibila
remontdarbi, Māras plāni bija tālredzīgi un viņa jau tad zināja, ka vestibilu
vēlas piepildīt ar mākslu. Sadarbībā ar
fondu „Mākslai vajag telpu” Talsu
kinoteātra vestibilā skatītājiem apskatei
tiks piedāvāta profesionāla laikmetīgā
māksla. Fonds „Mākslai vajag telpu”
bija ļoti atsaucīgs Māras idejai, un 8.
martā notiks pirmās izstādes atklāša-

na. Tā būs jaunās mākslinieces Madaras Kvēpas personālizstāde. Madaras
gleznas ir gaišas un saulainas, kas ļoti
piemērotas kinoteātra vestibila interjeram. Arī māksliniece ir ļoti ieinteresēta, ka viņas darbi būs apskatāmi tieši
Talsos. Likumsakarīgi arī, ka aizvadītā
gada vasarā Kalnciema kvartālā Madarai Kvēpai kopā ar Intaru Busuli izveidojās laba sadarbība, piedaloties akcijā
„Skaņai vajag mākslu”, kur Intara
skaņdarbs par gleznotājas Dainas
Riņķes darbu atdzīvojās tieši Madaras
scenogrāfijā. Tas arī bija pozitīvs apstiprinājums tam, ka lēmums tieši Madaras Kvēpas mākslas darbus kā pirmos
izstādīt Talsu kinoteātrī, ir pareizs.
Izstādes Talsu kinoteātrī tiks mainītas
ik pēc diviem mēnešiem, un konceptuāla sadarbība mākslinieku izvēlē ar fondu
„Mākslai vajag telpu” tiks turpināta.
Mērķis ir izvirzīts: tai ir jābūt profe-

sionālai, laikmetīgai mākslai. Tā ne
vienmēr būs glezniecība, bet arī tēlniecība, keramika, tekstilmāksla, instalācijas.
„Gribu, lai Talsu novada iedzīvotāji
varētu iepazīties ar laikmetīgo mākslu
visdažādākajās tās izpausmēs, lai tā cilvēkos raisītu interesi un diskusijas. Lai
cilvēki runā,” saka Māra. Lai mākslas
darbi varētu tikt izstādīti profesionālā
līmenī, kinoteātra 2. stāva vestibilā ir
ierīkota izstāžu iekares sistēma un uzstādīts speciāls apgaismojums.
Lai telpas visu laiku ir piepildītas
Piedāvāt kinoteātra telpas semināru
un konferenču rīkošanai – tas būtu
nākamais virziens, kādā strādāt, tā piesaistot Talsiem apmeklētājus un dažādu nozaru auditoriju, jo serviss šeit apkārt tam ir piemērots – kinoteātra
tehniskais
aprīkojums,
dažādi
ēdināšanas uzņēmumi, tepat arī viesnī-

Mazāko apmeklētāju ērtībai ir iegādāti bērnu sēdeklīši – paliknīši,
lai vecākiem visu seansa laiku nebūtu jātur bērniņš klēpī

ca. Tikko kinoteātrī iegādātas arī mobilās garderobes un stāvgaldi, kas vairāk
būs paredzēti tieši semināriem un konferencēm. „Šī ēka ir celta kā kinoteātris,
tādēļ šeit arī ir jābūt kino, bet laikā, kad
nenotiek seansi, telpas var izmantot arī
semināriem un konferencēm, savukārt
lielo vestibilu – mākslai. Vēlos, lai
kinoteātra telpas visu laiku ir piepildītas
un kaut kas notiek,” atzīst Māra. Ir atrisināts arī jautājums par ventilāciju lielajā
zālē, kā arī iegādāta mo-dernāka audio
iekārta. Māra cer, ka drīzumā varētu
plānot remontdarbus arī 1. stāva vestibilā, tur plānots ierīkot arī kases telpu,
lai tā būtu piemērota biļešu tirdzniecībai.
Mazāko apmeklētāju ērtībai ir iegādāti
20 bērnu sēdeklīši, paliktnīši, lai bērni
var redzēt pāri priekšā esošā krēsla
malai un vecākiem visu seansu nebūtu
bērniņš jātur klēpī. Plānots iegādāties
arī zīdaiņu pārtinamo galdu.

Talsos redzam pasaules aktuālākās
filmas
Māra cenšas, lai katru mēnesi kino
piedāvājums būtu daudzveidīgs. Viena filma Talsos tiek rādīta aptuveni
divas nedēļas, ja vien pieprasījums
nav lielāks. Pieprasītākās filmas tādas
kā „Bohēmista rapsodija” un „Homo
novus” Talsu kinoteātrī bija skatāmas
vairāk nekā pusotru mēnesi. Ja ir
pieprasījums, tad arī filma tiek rādīta
ilgāk par divām nedēļām. Mēnesī kino
industrijā tiek saražotas aptuveni 15–
20 jaunas filmas, no kā ir jāizvēlas, lai
tās būtu saistošas dažādām gaumēm
un auditorijām. Repertuārs mainās
diezgan dinamiski. „Es gribu, lai mēs
visu laiku redzam pašu aktuālāko
kino, ko skatītāji redz arī Rīgā, Londonā un visā pasaulē,” saka Māra.
Katru piektdienu kinoteātrī ir kādas
filmas pirmizrāde, savukārt sestdienās ir filmas bērniem. Skolēnu brīvlaikā, decembrī, kinoteātris bija ļoti
apmeklēts, repertuārs un seansu laiki tika pieskaņoti bērniem. Vislielākā
apmeklētāju plūsma, protams, ir brīvdienās, kad arī kinoteātrī iespējams
iegādāties dažādus našķus, kas piedien kino baudīšanai.
Gandrīz katru mēnesi kinoteātrī ir
īpašais seanss ar kādas latviešu filmas
radošo komandu, kad ir iespēja klātienē radošajai grupai uzdot interesējošus jautājums par filmas tapšanas
procesu. Tāds seanss būs 2. februārī
15.00 ar filmas „Vecā dārza noslēpums”
radošo komandu, savukārt 10. februārī
12.00 – ar animācijas filmas „Jēkabs,
Mimi un runājošie suņi” pārstāvjiem.
Mārai ir vēlme ar laiku arī pielāgot
telpu „našķu tirgotavai”, lai viss būtu,
kā īstā kino pieklājas.
Teksts un foto: Marta Rake-Lasmane
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Ies un darīs.
Darīs un radīs

Kad domāju par to, ko šajā slejā
rakstīt Talsu novada cilvēkiem, atcerējos sen lasīto domu par gaušanos.
„Gaušanās vairumam asociējas ar
kaut ko negatīvu, lai gan patiesībā tā
ir atbalstāma aktivitāte. Kas var būt
pozitīvāks par vēlmi kaut ko uzlabot,
kaut ko mainīt! Tā vietā, lai savu nepatiku izteiktu pasīvi ar vārdiem, dari
to aktīvi ar darbiem.”
Ikviens no mums dzīvē saskaras ar dažādām situācijām – tās
var izraisīt gan pozitīvas, gan negatīvas emocijas, tās var likt pārdomāt, kā mūsu sabiedrība ir iekārtota, cik atbildīgi un godprātīgi
pienākumus pildoši mēs katrs
esam. Man ikviens no šādiem gadījumiem ir arī aicinājums ielūkoties savas personības spogulī. Vai
reizēm spēsim tikai gausties par
notikumiem un tajā iesaistītajiem,
iespējams, skaļi izkliedzoties un
radot fona troksni publiskajā vidē,
vai tomēr veicināsim paši savu izaugsmi un apkārtējās vides labklājību, meklējot risinājumu?
Tīša nolaidība nav attaisnojama.
Tikpat grūti ir arī attaisnot apzinātu
neizdarību, slinkumu un paviršību.
Tomēr pāragru secinājumu izdarīšana reizēm atnes lielāku postu,
nekā gaidīto labumu. Sociālajā sfērā strādājošajiem ir jābūt ar misijas
apziņu apveltītiem. Tas attiecas arī
uz mūsu novada pansionāta „Lauciene” kolektīvu, kuriem ikdienā aci
pret aci jāsaskaras ar realitātes
skaudrumu un sāpīgo atziņu – palīdzēt kādam var tikai tad, ja viņš ir
gatavs saņemt pretī izstiepto roku.
Pansionātā „Lauciene” jau 2018.
gadā piedzīvotas izmaiņas – iestādei ir jauna vadība, tiek komplektēts
trūkstošais personāls, nemitīgi tiek
domāts, kā iespēju robežās uzlabot
uzlabojamo un kā mainīt maināmo,
lai mūsu seniori šeit justos droši,
ērti un aprūpēti. Šajā gadījumā maz
ko var panākt ar emocionālu klaigāšanu un sūkstīšanos, šajā gadījumā
ir jāpieņem konkrēti lēmumi un jāstrādā, lai izmaiņas notiktu.

Iesāktie darbi ir jāturpina un arī
jaunas ieceres jāīsteno – arī te nav
vietas gaudām, bet gan risinājumu
meklēšanai. Šogad, piemēram, paredzam veiksmīgi pabeigt Talsu
Galvenās bibliotēkas ēkas pārbūvi,
plānojam uzsākt jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecību.
Nav jāžēlojas, ka process nav gluds
– arī ceļš uz mājām ne vienmēr
mūs ved apkārt grambām, bet gan
jādomā konstruktīvi. Tā būsim atrisinājuši gadiem ilgo neapmierinātību ar telpu piemērotību iestāžu
funkciju nodrošināšanai, tā būsim
nomierinājuši karstos prātus, kas
uzskata, ka pamatīgas pārmaiņas
ir paveicamas vienā dienā un, ja to
nav šodien, tad to nebūs vispār.
Nebūt ne, vienā dienā varam pagūt
sacelt emociju vētru, bet ne atstāt
aiz sevis ko paliekošu.
Mūsu attīstība un mūsu ikdienas
maize slēpjas vienā skaitlī – novada
kopējā budžetā. 2019. gads ir unikāls – janvāris jau ir beidzies, bet
valstī vēl nav apstiprināts šī gada
ieņēmumu un izdevumu sadalījums. Tas gan neļauj mums nodurt
degunu un apātiski neko nedarīt,
tieši otrādi, tas liek mums pašiem
būt gana aktīviem un uzņēmīgiem,
lai Talsu novads pie sava budžeta
janvārī tomēr vēl tiktu. Gan lēmējvara, gan izpildvara ir strādājusi plecu
pie pleca, lai šī gada naudas maciņa
saturs tiktu izlietots plānoti un uz
ilgtermiņu vērsti.
Gausties vai risināt – šāda izvēle
bija jāizdara arī 1991. gadā, kad sākās barikāžu laiks. Mūsu tautai,
mums toreiz nebija šaubu – tikai
aktīva darbība, nevis sevis žēlošana
ir labklājības un izaugsmes panākumu atslēga. Būt pašiem noteicējiem
pār savu dzīvi un arī pār apstākļiem,
ko varam ietekmēt. Tā ir izvēle, kas
jāizdara ik dienu – gan toreiz, gan
tagad. Un ikvienam no mums.
Dainis Karols,
Talsu novada domes priekšsēdētājs

Talsu novada domes
vadības komanda ir stabila
Janvāra sākumā Talsu novada
pašvaldībā ir saņemts Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieka Ģirta Kalnbirzes iesniegums.
Tajā Ģ. Kalnbirze lūdz no 31. janvāra viņu atbrīvot no līdzšinējā amata pienākumu pildīšanas.
Priekšsēdētāja 1. vietnieka iesniegums tika skatīts 31. janvāra Talsu
novada domes sēdē („Talsu Novada
Ziņas” uz tipogrāfiju nosūtītas 29. janvārī). Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols uzsver, ka respektē Ģ. Kalnbirzes lēmumu, tomēr
to neatbalsta, jo līdz šim ir bijusi ļoti
laba sadarbība gan ikdienas, gan ilgtermiņa jautājumu risināšanā.
Pašlaik tiek apsvērta doma iztikt ar
vienu vietnieku, tā vietā stiprinot izpildvaru – pieņemot darbā vēl vienu
vietnieku pašvaldības izpilddirektoram, kuram pašlaik ir viens vietnieks.
Ģirts Kalnbirze ir apstiprinājis, ka darbu domē turpinās un pildīs deputāta
un arī Tautsaimniecības komitejas
vadītāja pienākumus. Šobrīd ir būtiski
šo jautājumu skatīt izpildvaras un komiteju vadītāja kā lēmējvaras sastāvdaļas stiprināšanas kontekstā.
„Vēlos kliedēt šaubas un vienlaikus
noliedzu bažas par iespējamām nesaskaņām starp Talsu novada domes
vadību – tādu nav. Mūsu pašvaldības
vadības komanda strādā stabili, un
līdzās sasniegtajam aizvadītajā gadā

esam iezīmējuši prioritātes šim gadam,” pauž Talsu novada domes
priekšsēdētājs Dainis Karols. Domes
priekšsēdētājs uzsver, ka tiek meklēts
labākais risinājums tālākam darbam
tieši vadības un izpildvaras līmenī.
Ģirts Kalnbirze atzīst, ka šādi rīkoties liek novērojums, ka izpildvarai ir
jābūt līdzsvarā ar lēmējvaru. „Saredzu, ka izpilddirektors ar vietnieka
palīdzību spēs efektīvāk un kvalitatīvāk pildīt domes pieņemtos lēmumus. Konkrētais risinājums – likvidēt
vietnieka amatu lēmējvarā un radīt
jaunu izpildvarā – tiek piedāvāts, lai
nepalielinātu administrācijas atalgojuma izmaksas. Pēc savas būtības tā
ir iekšēja amatu pārdale, lai sekmīgi
varētu pildīt to, ko lemjam mēs – deputāti,” komentē Ģirts Kalnbirze.
„Aizvadītā gada laikā esam sasnieguši iepriekš vadības komandā iezīmētos mērķus un sekmīgi stiprinājuši
Talsu novada domes lēmējvaru. Man
gribas iezīmēt pašvaldības nākamā
gada prioritāti, domē palielinot projektu realizācijas jaudu – vēl nozīmīgāka vērība jāveltī konkrētu projektu
realizācijai un jaunu attīstības projektu īstenošanai,” atzīst Dainis Karols.
Kopīgi strādājot domes lēmējvarai un
izpildvarai, tapis 2019. gada budžets.
Marta Rake-Lasmane

Ceļu un ielu uzturēšana
notiek atbilstoši to klasei
Šogad ziema mūs lutina ar sniegu, līdz ar to ne tikai Talsu novadā,
bet visā Latvijā brīžiem ir apgrūtināti braukšanas apstākļi. Gan
valsts, gan pašvaldības ceļi un ielas tiek iedalītas klasēs, un pēc to
iedalījuma tiek noteiktas ceļu uzturēšanas prioritātes.
VAS „Latvijas Autoceļu uzturētājs”
Talsu nodaļas vadītājs Andris Kondrāts komentē stāvokli uz ceļiem: „Situācija uz Talsu novada autoceļiem ir
apmierinoša. Pirmie tiek apsekoti primārās klases autoceļi un pēc tam D
klases. Saprotams, ka asfalta seguma
autoceļus ir vieglāk uzturēt nekā
grantētos ceļa posmus, it īpaši, ja
sniegs pārvēršas lietū. Lietus laikā
šos ceļu posmus kaisot ar smilti, netiek panākts vēlamais efekts.”
Ilgstošas snigšanas laikā autoceļu
uzturētāji nodrošina ceļu caurbraucamību un satiksmes kustību. Autoceļu brauktuves tiek pilnībā attīrītas
tikai pēc snigšanas beigām.

C un D uzturēšanas klases autoceļiem, lai mazinātu slīdamību, veic rievošanas darbus vai kā pretslīdes materiālu izmanto smiltis, tās kaisot
satiksmei bīstamākajos posmos – stāvos kritumos, kāpumos, līkumos, krustojumos. Rievošanu veic, ja piebraukta
sniega vai apledojuma biezums ir vismaz pieci centimetri. Atkalas laikā
veiktie kaisīšanas un rievošanas darbi
nav ilglaicīgi, jo lietus nokaisīto materiālu noskalo. Kopējais apsekojamais
grants ceļu garums Talsu novadā, ko
apsaimnieko VAS „Latvijas Autoceļu
uzturētājs”, ir 450 kilometri, un visu
vienā dienā izdarīt nav iespējams.
Aicinām autovadītājus būt īpaši piesardzīgiem un izvēlēties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas
ātrumu, distanci un braukšanas stilu.
Par slideniem ceļu posmiem vai
avārijas bedrēm uz valsts autoceļiem
aicinām informēt Satiksmes informācijas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8000 5555.
Dana Vecmane

Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums
„Talsu Novada Ziņas” Nr. 2 (169)
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”
Izdevuma elektroniskā versija www.talsi.lv

Jautājiet – mēs atbildēsim!
Izmantojiet iespēju un saņemiet atbildes uz sev
svarīgiem jautājumiem, kas saistīti ar pašvaldības
darbu! Sūtiet jautājumus:
- elektroniski: info@talsi.lv;
- pa pastu: Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201,
ar norādi „Talsu Novada Ziņas”.
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Talsu novada pašvaldības 2019. gada budžets
Talsu novada pašvaldība jau
2018. gada vasarā uzsāka darbu
pie 2019. gada budžeta izstrādes.
Teorētiski Talsu novada pašvaldības budžets bija gatavs jau 2018.
gada decembrī, bet, ņemot vērā
līdz janvāra beigām vēl neapstiprināto Latvijas valdību, budžeta pieņemšana tika atlikta uz janvāri,
kad tas tika skatīts Talsu novada
domes komiteju sēdēs.
(„Talsu Novada Ziņas” uz tipogrāfiju nosūtītas 29. janvārī, bet domes sēde, kurā
plānots pieņemt 2019. gada Talsu novada
pašvaldības budžetu – 31. janvārī.)
Talsu novada pašvaldības pamatbudžets, atskaitot mērķdotācijas, dotācijas, projektiem piešķirto finansējumu un citus finanšu līdzekļus, kas
papildinās budžeta kopsummu,
2019. gadā plānots nedaudz vairāk
kā 27 miljonu eiro apmērā. Kā ierasts, budžeta ieņēmumu lielāko
daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Tā kā iedzīvotāju skaits salīdzinājumā ar 2017. gadu ir samazinājies, tas ir viens no iemesliem, kādēļ
ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa plānoti mazāki kā aizvadītajā
gadā. Nodokļa īpatsvars budžeta kopējos ieņēmumos bez valsts mērķdotācijas ir 54%. Aizvadītā gada bu-

džets,
atskaitot
transfertus,
mērķdotācijas u.c. valsts finansējumu, bija arī aptuveni 27 miljoni eiro.
Lielākā daļa budžeta izdevumu arī
šogad novirzīta izglītības vajadzībām,
sastādot 32% pašvaldības finansējuma no budžeta ieņēmumu kopējās
summas. Līdzekļi novirzīti gan izglītības
iestāžu darbinieku atalgojumam, gan
infrastruktūras uzlabošanai, lielu daļu
ieguldot tieši pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidošanai.
Arī šogad pašvaldība līdzfinansēs
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanu, vecpilsētas
ēku restaurāciju, kanalizācijas sistēmas pieslēgumu izveidi, kā arī energoefektivitātes pasākumus daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās.
Sporta jomā paredzēts papildināt
inventāru, savukārt novadu bibliotēkās un kultūras iestādēs plānots
veikt dažādus remontdarbus infrastruktūras uzlabošanai.
Līdzekļi iezīmēti arī dažādu būvprojektu izstrādei un īstenošanai –
sporta infrastruktūras attīstībai Talsos, veloparka un aktīvās atpūtas
teritorijas koncepcijas izstrādei,
skeitparka projektēšanai. Būvprojektu izstrāde plānota Talsu tirgus pārbūvei, skolu infrastruktūras uzlabo-

Par reklāmas izvietošanu
publiskās vietās
Pagājuši
daži
gadi,
kopš
2016. gada 11. augustā Talsu novada pašvaldības teritorijā stājušies spēkā saistošie noteikumi
Nr.16 „Par reklāmas izvietošanu
publiskās vietās Talsu novadā”. Šo
saistošo noteikumu mērķis ir, regulējot reklāmas izvietošanu, ekspluatācijas un demontāžas kārtību, veidot harmoniski attīstītu
novada vidi, nodrošinot Talsu novada raksturīgās arhitektūras saglabāšanu.
Talsu novada būvvalde vēlas informēt iedzīvotājus un visus reklāmdevējus, ka reklāmas izvietošanas, ekspluatācijas un grafiskā dizaina
saskaņošanas kārtību, demontāžas
kārtību, atļauju izsniegšanas kārtību
un kontroli par reklāmas izvietošanu
publiskās vietās Talsu novada administratīvajā teritorijā nosaka minētie
saistošie noteikumi. Jautājumus par
šajos noteikumos paredzēto prasību
izpildi izskata Talsu novada būvvalde. Reklāmdevēji tiek aicināti konsultēties par reklāmu veidiem, to grafisko dizainu, termiņiem, skaidrojumiem
par pašvaldības nodevu un citiem ar
reklāmas izvietošanu saistītiem jautājumiem.
Daudzas reklāmas Talsu novadā
tika saskaņotas un izvietotas pirms
minēto saistošo noteikumu stāšanās
spēkā, un, iespējams, reklāmas devējiem nav informācijas par kārtību,
kāda tika noteikta reklāmas izvietošanas jomā. Aicinām visus reklāmde3

vējus, kā arī zemju un ēku īpašniekus, uz kuru īpašumiem atrodas
reklāmas, pārliecināties, vai esošās
reklāmas atbilst saistošo noteikumu
prasībām. Reklāmas, kas pašvaldībā
ir saskaņotas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir uzskatāmas
par saskaņotām līdz saskaņojuma
derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2017. gada 1. jūlijam. Būvvaldei, apsekojot novadā izvietotās
reklāmas, nākas konstatēt, ka ne visi
reklāmdevēji ievēro spēkā esošo kārtību. Ir reklāmas, reklāmu baneri, kas
laika gaitā zaudējuši kvalitāti un aktualitāti, atrodamas pat novecojušas
reklāmas, kas maldina patērētāju,
t. i., reklamētais pakalpojums vairs
nepastāv. Īpaši akcentējami noteikumi, kas regulē reklāmu izvietošanu
Talsu, Sabiles un Valdemārpils vecpilsētā, piemēram, nav pieļaujamas
reklāmas uz ēku gala fasādēm, reklāmai pie valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu sarakstā esošas ēkas vai
būves jābūt kvalitatīvai, tās forma un
saturs nedrīkst pazemināt pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību.
Ar Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.16 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Talsu novadā” var iepazīties www.likumi.
lv sadaļā Pašvaldību saistošie noteikumi/ Talsu novads.
Nellija Dziedātāja-Osallivana,
Talsu novada Būvvaldes arhitektūras
daļas vadītāja

šanai, kā arī grants ceļu pārbūvei.
Remontdarbi plānoti arī Talsu ezera
strūklakai, un sagaidāms, ka labiekārtošanu piedzīvos arī Ķēniņkalns
14% izdevumu no pašvaldības finansējuma atvēlēti sociālajai aizsardzībai. Pēdējos gados pieaug pašvaldības brīvās iniciatīvas materiālais
atbalsts. Katru gadu trūcīgo un maznodrošināto skaits samazinās, to ietekmē iedzīvotāju skaita samazināšanās un stingrāki nosacījumi šāda
statusa noteikšanai.
Šajā gadā palielināts materiālais atbalsts pakalpojumam „Aprūpe mājās”
un personām ar garīga rakstura traucējumiem. Pašvaldība palielinājusi arī
finansējumu nodibinājuma „Brīnu-

miņš” sniegtajiem pakalpojumiem
bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.
Pansionātā „Lauciene” paredzēti
infrastruktūras uzlabošanas darbi,
tādi kā vannas istabu pārbūve, sanitāro mezglu remonts, durvju nomaiņa,
ventilācijas sistēmas sakārtošana, kā
arī plānots iegādāties profesionālu
veļasmašīnu.
Pēc valsts budžeta apstiprināšanas
būs zināms precīzs finansējums, kas
no valsts budžeta tiks iedalītas pašvaldībām, tad arī Talsu novada pašvaldības budžets tiks pārskatīts domes sēdē.
Marta Rake-Lasmane

Jaunieti, piedalies projektā!
Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz
29 gadiem, šobrīd nemācies un nestrādā algotu darbu - piedalies jauniešu prasmju un motivācijas attīstīšanas projektā!
Vēlamies dot jauniešiem iespēju
veiksmīgi izvēlēties savu izglītības ceļu,
atrast savām vēlmēm piemērotu pro-

fesiju un darba vietu, kļūt sabiedriski
aktīvākiem.
Katram jaunietim (pēc pārrunām
un viņu vajadzību un vēlmju izprašanas) tiks izveidota individuāla aktivitāšu programma, kas tiks balstīta katra
viņa vajadzībās – zināšanās, prasmēs,
darba pieredzē.

PROTI un DARI!

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Talsu novada pašvaldības
projekts jauniešu motivēšanai

1. PIESAKIES

Ja Tu esi jaunietis, kurš:
• nemācās
• nestrādā vai neapgūst arodu
• neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā
(NVA) kā bezdarbnieks
Piesakies projektam, sazinoties ar Ingunu Kronbergu
tālr. 26155630, e-pasts: inguna.kronberga@talsi.lv

2. APGŪSTI PRASMES

Individuālajā programmā iekļauts:
•
•
•
•

mentora atbalsts
konsultācijas
nometnes, semināri
sporta, kultūras pasākumi

•
•
•
•

brīvprātīgais darbs
NVO aktivitātes
prakses uzņēmumā
sabiedriskās aktivitātes

3. KĻŪSTI AKTĪVS

Mācies

Dari

Gūsti
panākumus

Projekta ieviesējs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Stratēģiskais partneris: Talsu novada pašvaldība
Projekta īstenošanas laiks: līdz 2018. gada 31. decembrim

2019. gada februāris

Runā pašvaldība
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291 – par tik bērniņiem
palielinājies mūsu
novadnieku skaits
Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļas pārskats par
darbu 2018. gadā.
Aizvadītajā gadā Talsu
novadā reģistrēts 291 jaundzimušais, tas ir par 25
bērniem vairāk nekā 2017.
gadā. Pēdējo 10 gadu laikā
viszemākā dzimstība novadā
bijusi 2011. gadā. Apmēram
pusei jaundzimušo vecāki
nav precējušies un 12
bērniem nav tēva ieraksta.
Atšķirībā no iepriekšējiem
gadiem 2018. gadā pasaulē
nācis vairāk meiteņu nekā
zēnu. Māmiņu vidējais vecums
ir 28,5 gadi. Jaunākā māmiņa
bijusi 15 gadus veca, bet pirmais bērniņš pasaulē nācis arī
sievietei 41 gada vecumā.
Mūsu novads ir arī par diviem
dvīņu pāriem bagātāks.
Agrāk bija novērojama tendence, ka vairāk ir pirmdzimto bērniņu, bet aizvadītajā
gadā vairāk dzimuši otrie
bērniņi. Visvairāk reģistrēto
jaundzimušo ir augustā.
Laidzes,
Lībagu
un
Vandzenes
pagastā
ir
deklarēti 15 jaundzimušie,
bet Valdemārpils pilsētā 11
bērni. Ķūļciema pagastā
piedzimis 1 bērns.
Populārākie vārdi zēniem
2018. gadā doti Roberts, Rihards,
Emīls,
savukārt
meitenēm – Emīlija, Gabriela,
Amēlija, Maija, Melisa. Kā
neparastākos vārdus var
minēt Darels, Dorians, Danijans,
Viestards,
Hārdijs,
Jorens,
Adēlija,
Darina,
Ebigeila, Greisija.
Par 16 pāriem palielinājies
arī noslēgto laulību skaits, un
kopā ar baznīcās noslēgta-

Populārākie meiteņu
vārdi
Emīlija
Gabriela
Amēlija

Maija
Melisa

Populārākie zēnu vārdi
Roberts
Rihards
Emīls
jām laulībām Talsu novadā
apprecējušies
173
pāri.
Pieprasītākie kāzu mēneši, kā
ierasts, ir bijuši jūlijs un augusts, kad gredzenus mijuši
64 pāri. Talsos „jā” vārdu teica arī Norvēģijas, Čehijas,
Vācijas, Botsvānas, ASV,
Lietuvas un Ukrainas pilsoņi.
Pirmo reizi izbraukuma ceremonijas notika tādās vietās
kā Tiņģeres pils lapenē,
Sabiles Vīna kalnā un Radošajā sētā Talsos.
Kopš aizvadītā gada 1. jūnija pāris savu laulību var
pieteikt
elektroniski,
kas
parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
Mirušas 453 personas, tas
ir par 68 personām vairāk
nekā 2017. gadā.
Dzimtsarakstu nodaļas glabā personu radniecības saites
apliecinošus reģistrus papīra
formā 100 gadus un mūsu arhīvā atrodas 1581 arhīva vienība jeb reģistru grāmatas.
Antra Jesineviča,
Talsu novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

Izstrādāti jauni noteikumi, kas
paredz plašāku informācijas
pieejamību par plānotajiem
iepirkumiem
Kopš 2017. gada 1. marta
spēkā ir jauns Publisko iepirkumu likums, kurā viena
no aktualitātēm – tika paceltas līguma cenu robežvērtības tiem iepirkumiem, kuriem jāpiemēro
Publisko iepirkumu likums.
Tas dod lielāku brīvību tā
saucamajiem „mazajiem iepirkumiem”, kur nav jāievēro likumā noteiktās iepirkumu procedūras.
Publisko iepirkumu likums
nosaka: iepirkums jāpiemēro
precēm un pakalpojumiem,
sākot no 10 000 eiro, bet būvdarbiem no 20 000 eiro bez
pievienotās vērtības nodokļa.
Plusi un mīnusi
Tā saucamo „mazo iepirkumu” brīvībai ir savi plusi un
mīnusi. Plusi – pasūtītājam
nav jāveic birokrātiskas iepirkumu procedūras, bet nepieciešamo preci, pakalpojumus
vai būvdarbu iepirkumu var
veikt dažu dienu laikā, izvēloties sev vēlamu un uzticamu
piegādātāju. Mīnusi – vienmēr ir jāvērtē valsts vai pašvaldības iestāžu līdzekļu lietderīga izlietošana, tai skaitā
– vai iepirkums bez cenu aptaujas, tirgus izpētes no sev
vēlamā piegādātāja ir lētākais,
labākais un izdevīgākais risinājums.
Jauna kārtība
Jau 2017. gada nogalē Talsu novada Iepirkumu komisija
uzsāka darbu pie jaunas Iepirkumu kārtības izstrādes,

kur tika ietverti noteikumi, kā
organizēt „mazos iepirkumus”. Bija jāaktualizē līdzšinējā Talsu novada pašvaldības
iepirkumu kārtība atbilstoši
Publisko iepirkumu likuma
jauninājumiem un jāpilnveido
ar iepirkumu regulējumu
zemslieksņa
iepirkumiem.
2018. gada augusta jaunā Iepirkumu kārtība tika pārrunāta arī ar Talsu novada pašvaldības pārvalžu vadītājiem, kā
arī nosūtīta izvērtēšanai iestāžu vadītājiem. Jaunā iepirkumu kārtībā tika apstiprināta
aizvadītā gada 15. novembra
Talsu novada domes sēdē.
Publisko iepirkumu organizēšanas kārtība Talsu novada
pašvaldībā – turpmāk Iepirkumu kārtība ietver darbības,
kas veicamas gan iestāžu vadītājiem, gan struktūrvienību
vadītājiem, gan iepirkumu komisijai – sākot no iepirkumu
plānošanas līdz līguma noslēgšanai, secīgi aprakstot
procedūras un veicamās darbības. Noteikumos ir līgumsummas, no kurām sākot jāpiemēro kāds no iepirkumu
veidiem – tai skaitā zemsliekšņa iepirkumi.
Kas ir zemsliekšņa iepirkums?
Zemsliekšņa iepirkums –
preces, pakalpojuma vai būvdarbu pirkums, kura līguma
cena sasniedz 5000 EUR bez
pievienotās vērtības nodokļa,
kam nav jāpiemēro Publisko
iepirkuma likums, bet Iepirkumu kārtība.

Atbildīgais darbinieks – iestādes vadītājs vai administrācijas darbinieks, kura atbildībā ir līguma noslēgšana –
sagatavo
tehnisko
specifikāciju un iesniedz to
iepirkumu speciālistam publicēšanai Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv.
Termiņš piedāvājuma iesniegšanai
pretendentiem
tiek noteikts ne īsāks kā 5 darbadienas. Pretendenti savus
piedāvājumus iesniedz, sūtot
pa e-pastu uz adresi: iepirkumi@talsi.lv. Pēc tam iepirkumu speciālists visus iesniegtos piedāvājumus nodod
atbildīgajam darbiniekam izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai. Tādējādi tiek nodrošināta
centralizēta
zemsliekšņa iepirkumu organizēšana un maksimāli nodrošināta publiska informācijas
pieejamība
par
izsludinātajiem iepirkumiem.
Jaunā Iepirkumu kārtība
paredz arī plašāku informācijas pieejamību par plānotajiem iepirkumiem – pēc ikgadējā budžeta apstiprināšanas
viena mēneša laikā zemsliekšņu iepirkumu plāns tiks publicēts Talsu novada mājaslapā,
kas ļaus ieinteresētajiem piegādātājiem jau laikus iepazīties ar Talsu novada pašvaldības un tās iestāžu plānotajiem
zemsliekšņa iepirkumiem.
Kristīne Riekstiņa-Sniedziņa,
Talsu novada pašvaldības
Iepirkumu komisijas
priekšsēdētāja

Bērnudārzu darba plāns vasarā
Vecāki, kuru bērni apmeklē Talsu novada pirmsskolas
izglītības iestādes un skolas
ar pirmsskolas grupām, aicināti iepazīties ar 2019. gada
vasaras perioda grafiku un
savlaicīgi ieplānot savu atpūtu kopā ar bērniem.
Arī šajā gadā vasaras periodā visas pirmsskolas izglītības
iestādes strādās ar samazinātu
grupu skaitu. Pirmsskolas izglītības iestādes, lai varētu savlaicīgi saplānot darbu vasaras periodā, veiks vecāku aptauju, lai
uzzinātu bērnu skaitu, kuriem
būs nepieciešamība apmeklēt
pirmsskolas izglītības iestādi attiecīgajos vasaras mēnešos.
Lūgums vecākiem, piesakot
bērnu vasaras mēnešos uz
pirmsskolas iestādi, to darīt atbil2019. gada februāris

dīgi. Iepriekšējo gadu apkopotā
informācija un analizētais pirmsskolas izglītības iestāžu vasaras
darbs liecina par to, ka vecāki
pieteica bērnus vasaras mēnešiem, bet iestāde tomēr netika
apmeklēta. Jāatzīst, ka neprecīzie
dati apgrūtina darba plānošanu
iestādēs vasaras mēnešos.
Atgādinām, ka Talsu novada
pirmsskolas izglītības iestādēs
vasaras periodā – jūnijā, jūlijā,
augustā – vecāku maksa par
bērna uzturēšanu tiek maksāta
kā avansa maksājums. Maksu
pilnā apmērā var iekasēt par
jebkura kavējuma pirmo dienu,
bet, sākot no otrās kavējumu
dienas, ja bērns neapmeklē
iestādi un vecāki nav informējuši par kavējuma iemesliem, iestādes vadītājs var samazināt

maksu par 80%. Vecāku maksa
par bērna uzturēšanu netiek iekasēta šādos gadījumos: bērna
slimības laikā, ja tiek iesniegta
ārsta izziņa; ja pirmsskolas izglītības iestāde tiek uz laiku slēgta; vecāku atvaļinājuma laikā, ja
iepriekš iesniegts vecāku iesniegums, kurā norādīts bērna
prombūtnes laiks.
Ar visiem Talsu novada domes noteikumiem un rīkojumiem par pirmsskolas izglītības iestāžu darba laiku vasarā
un samaksas kārtību vecāki var
iepazīties savā pirmsskolas izglītības iestādē vai www.talsi.lv
sadaļā Izglītība/ PII iestāžu vasaras darba plāns.
Talsu novada
Izglītības pārvalde

Bērnudārzu darba laiks vasarā
Bērnudārzs

Slēgts

Talsu „Sprīdītis”
Talsu „Saulīte”
Talsu „Zvaniņš”
Talsu „Pīlādzītis”
Talsu „Kastanītis”
Pastendes „Ķipars”
Valdemārpils „Saulstariņš”
Stendes „Saulīte”
Sabiles „Vīnodziņa”
Laucienes „Bitīte”
Valdgales „Kamenīte”
Laidzes „Papardīte”
Vandzenes „Zīlīte”
Virbu pamatsk. pirmsskolas grupa
Laucienes pamatsk. Dursupes filiāle
Lībagu sākumsk. pirmsskolas grupa

25. jūnijs – 26. jūlijs
25. jūnijs – 26. jūlijs
29. jūlijs – 30. augusts
29. jūlijs – 30. augusts
strādās visu vasaru
25. jūnijs – 26. jūlijs
strādās visu vasaru
strādās visu vasaru
strādās visu vasaru
25. jūnijs – 26. jūlijs
25. jūnijs – 26. jūlijs
25. jūnijs – 26. jūlijs
strādās visu vasaru
25. jūnijs – 26. jūlijs
25. jūnijs – 26. jūlijs
25. jūnijs – 26. jūlijs
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Dupurkalna estrādē
noslēgušies būvniecības darbi
Aizvadītā gada vasarā
Valdemārpilī tika uzsākta
Dupurkalna estrādes būvniecība. Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta
pārvalde kā vienu no prioritātēm jau ilgstoši minēja
šīs estrādes sakārtošanu,
jo Valdemārpils ir vienīgā
novada pilsēta, kurā nav
kultūras nama.
Estrādes
būvniecībai
45 000 EUR publiskais finansējums tika saņemts, pašvaldībai iesniedzot projekta
pieteikumu Lauku atbalsta
dienesta Ziemeļkurzemes
reģionālās lauksaimniecības
pārvaldē. Projekta izstrādes
gaitā tika konstatētas neprecizitātes estrādes būvprojektā, tādēļ sākotnēji projekts neritēja tik raiti, kā bija
iecerēts. Bet šobrīd var apgalvot, ka būvdarbi ir noslēgušies, iedzīvotāji ieguvuši
jaunu estrādi, kur pulcēties

kopā dažādos pasākumos
un aktivitātēs.
Dupurkalna estrāde bija
kļuvusi apmeklētājiem bīstama, tāpēc tā tika demontēta
un estrādes ēka uzcelta no
jauna. Ēkā ir ierīkota tualete
un lielāka telpa, kur uzturēties
māksliniekiem pasākumu laikā. Atjaunots asfalta segums
estrādes deju laukumam un
izvietoti soli 400 skatītāju vietām. Ap estrādi ir ierīkots arī
jauns āra apgaismojums. Pavasarī, kad laikapstākļi būs
piemēroti, tiks pabeigta estrādes apkārtnes labiekārtošana
– izlīdzināta melnzeme, iesēta
zāle un uzstādītas atkritumu
urnas.
Dupurkalna brīvdabas estrādes būvniecība un terito-

rijas labiekārtošana notika
ELFLA līdzfinansētā projektā
„Dupurkalna brīvdabas estrādes būvniecība un teritorijas labiekārtošana”, Nr.
16-08-AL35-A019.2202
-000002. Būvdarbus veica
SIA „Glass&Wood”, būvuzraudzību – būvuzraugs Mārtiņš Tuņa, autoruzraudzību
– būvprojekta autore arhitekte Marija Solovjova. Projekta kopējās izmaksas 186
557,93 EUR, attiecināmās
izmaksas 50 000 EUR, publiskais finansējums 45 000
EUR. Lauku atbalsta dienests projektu apstiprināja
2016. gada 15. augustā.
Marta Rake-Lasmane

Iedzīvotājiem
pieejamas jaunas
sporta aktivitātes
Talsu novada pašvaldībā
turpinās projekts iedzīvotāju veselības veicināšanai un
slimību profilaksei.
Šajā gadā uzsāktas vairākas jaunas sporta aktivitātes
– hatha jogas nodarbības Talsos, fitnesa jogas nodarbības
Lubes pagastā, kā arī lielu popularitāti ieguvušās zumbas
nodarbības, kas notiek Talsu
Valsts ģimnāzijas aktu zālē, un
pilates Sabiles sporta centrā.
Plašāka informāciju par plānotajiem pasākumiem un to
norises vietām pieejama www.
talsi.lv.
Projekta mērķis ir uzlabot
pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses
pakalpojumiem Talsu novada
iedzīvotājiem, jo īpaši ārpus

novada centra dzīvojošajiem,
nabadzības, sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja
mēroga pasākumus.
Projekta kopējās izmaksas
ir 363 544 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 309 012,40 EUR un
valsts budžeta finansējums
54 531,60 EUR. Projekts
Nr.9.2.4.2/16/I/030 „Vietējās
sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Talsu novadā”.
Aiva Dimante,
Attīstības plānošanas un
projektu vadības nodaļas
Projektu vadības daļas
vadītāja

Turpinās mācību
vides uzlabošana
novada skolās

Pieejama valsts apmaksāta
bērnu vakcinācija pret ērču
encefalītu
Slimību profilakses un
kontroles centrs ziņo, ka ir
veikta epidemioloģiskā uzraudzība, kuras datu apstrādes rezultātā tika sagatavots teritoriju saraksts
valsts apmaksātās bērnu
vakcinācijas veikšanai pret
ērču encefalītu. Arī Talsu
novads ir iekļauts teritoriju sarakstā, kas saņems
valsts apmaksātu bērnu
vakcināciju 2019. gadā.
Iegūtie dati par epidemioloģisko uzraudzību 2014.–
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2018. gadā liecina, ka uz
100 000 iedzīvotājiem inficēšanās ar ērču encefalītu Talsu
novadā vidēji ir 40,8 gadījumi.
Katru gadu valsts apmaksātās vakcinācijas pret ērču
encefalītu bērniem no viena
līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai tiek piešķirtas teritorijās, kurās ir visaugstākā
saslimstība ar ērču encefalītu, ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir ērču encefalīta
epidemioloģiskajā teritorijā.
Kā arī vakcīna tiek piešķirta

bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.
Vakcināciju plāno un veic
ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā,
bērnu aprūpes iestādēs un
internātskolās šo procedūru
plāno un organizē attiecīgās
iestādes administrācija.
Alise Niparte,
Sabiedrisko attiecību un
mārketinga nodaļas
praktikante

Talsu novada pašvaldībā
turpinās izglītības iestāžu
infrastruktūras un mācību
vides uzlabošana projekta
„Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā” ietvaros.
Šobrīd ir pabeigti Talsu
Valsts ģimnāzijas sporta laukuma pārbūves darbi un izveidots mūsdienīgs un kvalitatīvs sporta laukums, lai
pilnībā nodrošinātu mācību
programmas „Sports” apguvi.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu
un ergonomisku mācību vidi,
Talsu 2. vidusskolai, Talsu pamatskolai un Sabiles pamatskolai iegādātas ergonomiskas mēbeles.
Talsu Valsts ģimnāzijai, Talsu 2. vidusskolai, Talsu pamatskolai un Sabiles pamatskolai pakāpeniski tiek iepirkts
IT aprīkojums, lai nodrošinātu
kvalitatīvu mācību procesu.
Ir noslēgusies iepirkuma
procedūra par būvprojekta
„Talsu Valsts ģimnāzijas pārbūve” ekspertīzi, tiek gatavots

līgums, lai pēc projekta ekspertīzes varētu izsludināt iepirkumu plānotajiem pārbūves darbiem Talsu Valsts
ģimnāzijā.
Šī projekta mērķis ir attīstīt
izglītības infrastruktūru Talsu
novadā, lai sekmētu plānoto
kompetenču pieejā balstītā
vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.
Projekta kopējās izmaksas
ir 4 494 861,59 EUR, tai skaitā
ERAF finansējums 3 673 940
EUR, valsts budžeta finansējums – 162 058,59 EUR un
pašvaldības līdzfinansējums
658 863 EUR. Projekts ir jāīsteno līdz 2021. gada 31. decembrim. Projekts Nr. 8.1.2.0
/17/I/004 „Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā”.
Aiva Dimante,
Attīstības plānošanas un
projektu vadības nodaļas
Projektu vadības daļas
vadītāja

2019. gada februāris
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Sākas pieteikšanās
K. F. Amendas stīgu
instrumentu
izpildītāju konkursam
Talsu novada pašvaldība
aicina stīgu instrumentu
(vijoles, čella) individuālos
izpildītājus un ansambļu
dalībniekus vecumā no 7
līdz 17 gadiem piedalīties
Kārļa Ferdinanda Amendas
Starptautiskajā
mūzikas
skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkursā. Konkurss notiks 13. aprīlī Talsu
Mūzikas skolā.
Konkurss notiek divās kategorijās – individuālie izpildītāji un ansambļi. Individuālo
izpildītāju konkurss notiek
trīs vecuma grupās (7–9 gadi;
10–12 gadi; 13–17 gadi), savukārt ansambļu konkurss
notiek divās grupās – viendabīgie stīgu ansambļi un kameransambļi, kuru sastāvā
ietverts kāds no stīgu instrumentiem (vijole, čells).
Konkursā dalībniekiem jāatskaņo dažāda rakstura skaņdarbi, no kuriem viens ir Vīnes
klasiķu darbs vai tā pārlikums.
Par izcilāko sniegumu dalībniekam, kurš ieguvis augstāko žūrijas vērtējumu, Talsu
novada pašvaldība piešķir
naudas balvu 200 EUR.

Dalībnieki konkursam pieteikties aicināti līdz 14. martam, sūtot pieteikuma anketu: konkurss.amenda@talsi.lv.
Dalības maksa nolikumā
noteiktajā kārtībā jāveic līdz
25. martam. Konkursa nolikums un pieteikuma anketa
pieejami www.talsi.lv.
Talsu novada pašvaldība,
turpinot un attīstot Kārļa Ferdinanda Amendas Mūzikas
svētku tradīciju Talsos un, lai
godinātu komponista Ludviga
van Bēthovena drauga, izcilā
vijolnieka un Talsu evaņģēliski
luteriskās draudzes ilggadējā
mācītāja Kārļa Ferdinanda
Amendas (1771–1836) piemiņu, organizē ikgadēju mūzikas
skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu
starptautisku konkursu. To
rīko Talsu novada pašvaldības
Kultūras un sporta attīstības
nodaļa sadarbībā ar Talsu
Mūzikas skolu.
Sanita Arciševska,
Kultūras un sporta attīstības
nodaļas Kultūras daļas
vadītāja

Redzēt un piedzīvot Talsu
novadu izstādē „Balttour 2019”
Gads tūrismā iesākas ar
Starptautisko izstādi gadatirgu „Balttour 2019”, kas notiks no 1. līdz 3. februārim
Rīgā, izstāžu centrā Ķīpsalā.
Talsu novads būs pārstāvēts
Kurzemes stendā, prezentējot jaunu maršrutu piedāvājumu, kas apvienots zem nosaukuma
„Redzēt
un
piedzīvot Talsu novadu”, un
izrādot mūsu Radošās sētas
Ķēniņmeitu daiļumu.
Talsu novada tūrisma informācijas centrs izstrādājis
maršrutus Talsu novadā dažādām gaumēm, vecumiem
un ceļošanas veidiem. Prezentēsim pārgājienu un velomaršrutu Talsu paugurainē,
Sabilē un Valdemārpils apkārtnē, foto orientēšanās
maršrutu ar uzdevumiem
Talsu pilsētā, auto maršrutus
ar piedāvājumiem skolēnu
grupām, ģimenēm ar bērniem, degustāciju un kultūrvēstures baudītājiem, Abavas
senlejas krāšņuma izzināšanai un aizraujošiem piedzīvojumiem Spāres pusē.
Talsu tautas nama Ķēniņmeitas aicinās apmeklētājus
iedvesmoties Radošajā sētā
ar ekskursiju programmu
un radošām darbnīcām pie
vietējiem amatniekiem, kā
arī atrast Talsu novada pēr-

les, apmeklējot šī gada kultūras, sporta un mākslas
pasākumus.
Gaidīsim ciemos Kurzemes
stendā hallē „Atklāj pasauli!”.

Līva Dāvidsone
Talsu novada tūrisma
informācijas centrs

SIA „Talsu namsaimnieks” uzsāk pārvaldīšanas
līgumu pārjaunošanu
SIA „Talsu namsaimnieks” ir daudznozaru uzņēmums, kam viena no pamatdarbības
sfērām
ir
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju apsaimniekošana Talsu novadā. Šogad uzņēmums uzsāks pārvaldīšanas
līgumu pārjaunošanu. Tiesa
– process nebūs ātrs, tas lielā mērā būs atkarīgs arī no
mājas īpašnieku attieksmes
un ieinteresētības.
SIA „Talsu namsaimnieks”
apsaimnieko dažādas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
visā novadā, arī ar tām līdz
šim noslēgtie pārvaldīšanas
līgumi atšķiras. Citi slēgti pat
2001. gadā, kas nozīmē, ka tie
ir novecojuši un vairs neatbilst reālajai situācijai. Tie tiks
sakārtoti atbilstoši šo gadu
laikā veiktajām izmaiņām likumdošanā, un, lai tos apstiprinātu, SIA „Talsu namsaimnieks” māju pārvaldnieki
likumā noteiktajā kārtībā or-
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ganizēs katras mājas dzīvokļu
īpašnieku kopsapulci. „Katram īpašniekam izsūtīsim uzaicinājumu uz plānoto kopsapulci un arī līguma projektu.
Tādējādi iedzīvotāji varēs ar
tiem savlaicīgi detalizēti iepazīties” pastāstīja SIA „Talsu
namsaimnieks” pārstāve Sigita Mazzariņa.
Patlaban jau ir sagatavoti
standartizēti līgumi, bet atšķirsies adreses, katrā mājā
nodrošināmo komunālo pakalpojumu uzskaitījums, uzkrājuma un apsaimniekošanas maksas lielums. SIA „Talsu
namsaimnieks” sekmīgai ēku
apsaimniekošanas pienākumu nodrošināšanai iedzīvotājiem ierosinās noteikt apsaimniekošanas maksu ne mazāku
par 0,36 eiro kvadrātmetrā.
Uzņēmuma finanšu ekonomists, ņemot vērā noteiktus
kritērijus un rādītājus, katrai
mājai aprēķinās atbilstošāko
apsaimniekošanas un uzkrā-

juma veidošanas maksas lielumu, tiks izvērtēta katras mājas finansiālā situācija un ēkas
tehniskais stāvoklis.
„Jāsaprot, ka dzīvojamās
mājas jaunākas nepaliek, to
uzlabošanai un uzturēšanai
nepieciešams finansējums. Lai
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju apsaimniekošana būtu
vēl efektīvāka, dzīvokļu īpašniekiem būs iespēja līgumā
noteikt ikmēneša maksājumu
uzkrājuma veidošanai, kas
būtu paredzēts ēku atjaunošanai, ko varēs izlietot tikai ar
mājas lēmumu. Ikmēneša
maksājums uzkrājuma veidošanai ir nepieciešams, lai mājas iedzīvotājiem ilgtermiņā
nodrošinātu sakārtotu un drošu dzīvojamo vidi. Atsevišķām
mājām arī apsaimniekošanas
maksa sākotnēji tikusi noteikta
pārāk zema vai arī atbilstoši tā
brīža situācijai, kas vairāku
gadu laikā ir krasi mainījusies.
Piemēram, ir palielinājušās da-

žādu izmaksu pozīcijas – valstī
noteiktā minimālā darba samaksa, degvielas, elektrības,
inventāra izmaksas. Jaunajos
līgumos tiks iestrādāta arī Eiropas Savienības direktīva par
datu
drošību,”
informēja
S. Mazzariņa.
Lai pārvaldīšanas līgumu
pārslēgšana būtu sekmīga,
nepieciešama māju iedzīvotāju atsaucība un ieinteresētība. Par neskaidriem jautājumiem, kas rodas saistībā ar
līguma pārjaunošanu, ieteicams sazināties ar SIA „Talsu
namsaimnieks”, lai jau kopsapulcēs varētu pieņemt lēmumus. Savukārt, ierodoties uz
mājas kopsapulci, kā likumā
noteikts, līdzi jāņem īpašumu

un personu apliecinoši dokumenti. Tiem īpašniekiem, kuri
objektīvu apstākļu dēļ nevar
ierasties uz sapulci, rakstiski
jāpilnvaro kāds cits pārstāvēt
viņa intereses kopsapulcē un
balsot, piemēram, radinieks,
kaimiņš vai mājas vecākais.
„Šobrīd ir grūti paredzēt,
cik ilgā laikā izdosies pārslēgt
nepieciešamos pārvaldīšanas
līgumus. Tas būs atkarīgs no
dzīvokļu īpašnieku attieksmes
un ieinteresētības. Provizoriski plānojam to paveikt gada,
divu gadu laikā,” teica S. Mazzariņa.
SIA „Talsu namsaimnieks”
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Aktuāli

Jauna iespēja bibliotēku
lasītājiem
Visās bibliotēkās šajā
gadā lasītājiem tiek piedāvāts jauns, inovatīvs pakalpojums – „3td e-GRĀMATU
bibliotēka” vietnē www.3td.
lv. Tagad ikvienam ir iespēja bez maksas lasīt latviešu
autoru darbus e-grāmatas
formātā tiešsaistē mobilajā
ierīcē vai datorā. Tā ir kopīgi īstenota iniciatīva, lai veicinātu grāmatu lasīšanu
mūsdienīgā un ērtāk pieejamā veidā.
Šobrīd
tīmekļa
vietnē
www.3td.lv ir pieejams vairāk
nekā simts apgāda „Zvaigznes
ABC” izdevumu (galvenokārt
daiļliteratūra) – gan latviešu
literatūras klasika, gan mūsdienu autoru grāmatas, kas
iemantojušas lasītāju atzinību,
tai skaitā Vladimira Kaijaka
„Enijas bize”, „Zem Marsa debesīm”, „Nārbuļu dēli” un
„Mantinieki”, kas ir pamatā populārajam seriālam „Likteņa līdumnieki”, tāpat kinorežisora
Aivara Freimaņa „Katls”, Ingunas Baueres biogrāfiskie romāni, latviešu fantāzijas un
detektīvžanra darbi u. c.
Lai kļūtu par „3td e-GRĀMATU bibliotēkas” lasītāju, ar
publiskās bibliotēkas e-kataloga autorizācijas datiem (lietotājvārds un parole) jāveic

reģistrācija vietnē www.3td.lv.
Ja lasītājam nav lietotājvārda
un paroles e-kataloga izmantošanai, tad jāvēršas bibliotēkā to saņemšanai. Ja esat jau
reģistrēts bibliotēkas lasītājs,
autorizācijas piekļuvi varat iegūt arī attālināti – zvanot vai
rakstot uz savu bibliotēku.
E-grāmatas lasīšanai paredzētais termiņš ir divas nedēļas, turklāt lasītājs nevar saņemt vienlaicīgai lasīšanai
vairāk nekā divas e-grāmatas.
E-grāmatas lasīšana nav pieejama, ja bibliotēkā nav savlaicīgi atdotas visas izsniegtās
grāmatas.
Turpmāk paredzēts ne tikai
papildināt „3td e-GRĀMATU
bibliotēkas” saturu ar jaunām

e-grāmatām, bet arī attīstīt
platformas izmantošanas iespējas, iekļaujot to vienotajā
Latvijas e-pakalpojumu sistēmā. „3td e-GRĀMATU bibliotēkas” attīstībā nozīmīgi ir arī
pašu lasītāju priekšlikumi, kas
palīdzēs saturiski papildināt
platformu un padarīt to par
ērti lietojamu e-pakalpojumu.
Pakalpojumu nodrošina Kultūras informācijas sistēmu
centrs sadarbībā ar SIA „Tieto
Latvia”, apgādu „Zvaigzne ABC”
un publiskajām bibliotēkām.
Andžejs Beļevičs,
Talsu Galvenās bibliotēkas
sociālo mediju speciālists

„Rally Talsi ” – Latvijas rallija
čempionāta labākais posms
Latvijas Automobiļu federācijas čempionātu „Gala
2018” atzinīgu novērtējumu saņēma „Rally Talsi” –
2018. gada Latvijas rallija
čempionāta trešais posms
„Rally Talsi” atzīts par aizvadītās sezonas labāko Latvijā sarīkoto posmu.
„Sporta sacensību rīkošana sevī iemieso visas tās pašas raksturīpašības kā sportistu
sacenšanās
trasē.
Latvijas Automobiļu federācija jau vairāku gadu garumā
nosaka labāko Latvijas rallija
čempionāta posma organizatoru – katru gadu rīkojot „Rally Talsi” mēs allaž paturam šo
neklātienes sacensību prātā,
lai ieviestu uzlabojumus un
jaunus risinājumus, kā padarīt sacensības arvien profesionālākas un ērtākas kā dalībniekiem, tā arī skatītājiem.
Ir liels prieks, ka „Rally Talsi”
saņēmis šādu novērtējumu, it
sevišķi pirms 2019. gadā gaidāmajām nozīmīgajām pārmaiņām, kad sacensību norise tiks apvienota ar „Rally
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Liepāja”. Tas nozīmē, ka iepriekš augstvērtīgi sarīkotais,
un FIA Eiropas rallija čempionāta
rīkotāja
„Eurosport
Events” atzinību izpelnījušais
posms iegūs ļoti augsta līmeņa partneri, padarot šīs sacensības par īsteni nopulētu
pērli Eiropas kontinenta senākā autorallija čempionāta
kalendārā – vienās sacensībās apvienojot Kurzemes reģiona labākos ātrumposmus
un skatpunktus,” saka „Rally

Talsi” un „RA Events” direktors
Raimonds Strokšs.
Atgādināsim, ka 2019. gadā
„Rally Talsi” tiks apvienots ar
FIA Eiropas rallija čempionāta
(FIAERC) posmu „Rally Liepāja”, un tā norise paredzēta
24.–26. maijā. FIAERC Latvijas
posma maršruts vedīs no Talsiem līdz Liepājai – ļaujot Eiropas ātrākajām ekipāžām izbaudīt visu Latvijas rallija
burvību, un Latvijas rallija apmeklētājiem izbaudīt Eiropas

Ēnu diena Talsu
novada pašvaldībā

13. februārī Latvijā norisināsies biznesa biedrības
„Junior Achievement Latvia” organizētā ikgadējā
karjeras izglītības programma „Ēnu diena 2019”.
Projekta mērķis ir veicināt
skolēnu izglītības satura
sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot karjeru, izdarīt
izvēli par nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum.
Aicinām skolēnus arī šogad līdz 3. februārim pieteikties dalībai Ēnu dienā Talsu
novada pašvaldībā. Šogad
Ēnu dienā būs iespēja ielūkoties, kā strādā Talsu novada pašvaldības nodaļu darbinieki, kā arī iejusties domes
deputāta lomā un piedalīties
Talsu novada domes sēdes
atveidojumā, kurā tiks apspriesti gan pilsētai, gan arī
novadam svarīgi jautājumi.
Ēnu dienā varēs sekot pa
pēdām Talsu novada domes
priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam, datortīkla
administratoram, Talsu tautas nama vadītājai, pašvaldī-

rallija čempionāta dalībnieku
cīņas par ātrākā godu Latvijas
labākajos skatpunktos. Plānots, ka FIAERC un Latvijas
rallija čempionāta posms
„Rally Liepāja” apvienos Kurzemes reģiona labākos ātrumposmus – tā saucamo
Latvijas rallija „zelta fondu”.
Galvenās rallija norises Talsu
pusē paredzētas sestdien,
25. maijā, kad plānotas ne
vien rallija, bet arī rallijsprinta
un vēsturisko sporta automašīnu starti.
„Rally Talsi” 2018. gadā ne-

bas policijas priekšniekam
un citiem Talsu novada pašvaldības darbiniekiem (saraksts tiks papildināts).
Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta „Junior Achievement” karjeras izglītības programma 1.-12. klašu
skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darbavietu
un vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.
Šī ir programma, kas jau
daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot nākotni jau
skolas laikā un, veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, sekmē
jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.
Pieteikties un iepazīties ar
profesijām iespējams www.
enudiena.lv, meklējot Talsu
novadu.
Alise Niparte,
Talsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un
mārketinga nodaļas
praktikante

būtu iespējams sarīkot bez
sadarbības partneru atbalsta.
Paldies rallija pilsētai starp deviņiem pakalniem – Talsiem
un Talsu novada pašvaldībai.
Plašāka informācija par
„Rally Talsi”: rallytalsi.lv un autorally.lv; Twitter @RallyTalsi,
Facebook /RallyTalsi, Draugiem.lv /RallyTalsi un YouTube
/RallyTalsi.
Jānis Unbedahts, Mediju
sekretārs, „RA EVENTS”,
2655 7801, janis@raevents.lv
Foto: MV Foto
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Mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes
projektu īstenošanai
Sācies jauns gads, un
esam nonākuši 2014.–2020.
gada plānošanas perioda
otrajā pusē. Tas ir brīdis,
kad var atskatīties, kas ir
paveikts un kas vēl darāms.
Biedrība „Talsu rajona partnerība” dibināta 2004. gadā
un ir viena no 35 vietējās
rīcības grupām, kuras galvenais darbības virziens ir
Eiropas Lauksaimniecības
fonda
lauku
attīstībai
(ELFLA) LEADER pieejas īstenošana Latvijā, kā arī Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF).
Biedrība „Talsu rajona
partnerība” piedāvā atbalstu
gan uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai, gan sabiedriskā labuma projektiem,
ar kuru palīdzību iespējams
īstenot dažādas idejas brīvā
laika pavadīšanai un dažādošanai. Arī publiski pieejamus
objektus vai telpas var izveidot vai uzlabot ar LEADER
projektu palīdzību. Lai saņemtu atbalstu, pamatnoteikums – projekts tiek īstenots
biedrības darbības teritorijā.
Īstenoto projektu skaits ir
liels. Atbalstu saņēmuši projekti dažādās nozarēs. Turpmāk uzskaitīti lielākie projekti:
Ražošana
Iesniedzējs „SK Galdniecība” veiksmīgi attīsta savu uzņēmējdarbību galdniecības
izstrādājumu ražošanā, īstenojot projektu un iegādājoties aprīkojumu „Galdniecības
uzņēmuma attīstība Ģibuļu
pagastā”.
Pārtikas pārstrāde
ZS „Veckoras” Talsu novadā iegādājās augļu žāvējamo
iekārtu, lai paplašinātu savu
darbību. Viņu ražoto ābolu
čipsu produkciju „Garden
snack” iespējams iegādāties
arī „Jāņa centrā” Talsos.
SIA „Švēdes gaļas nams”
Talsos īstenoja projektu „Gaļas pārstrādes uzņēmumu izveide”, uzbūvējot ražošanas

ēku un iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu. Uzņēmuma ražoto produkciju iespējams iegādāties veikaliņā
„Talsu novada garša”.
SIA „Kuršu krogs” īstenoja
projektu „Maizes un konditorejas ceptuves izveide uzņēmējdarbības dažādošanai”. Ar
projekta palīdzību tika iegādāti nepieciešamie pamatlīdzekļi maizes un konditorejas
izstrādājumu cepšanai.
SIA „Green Hive” uzņēmējdarbību paplašināja, īstenojot
projektu „Ražošanas modernizācija un paplašināšana”. Uzņēmums piedāvā visdažādāko
medus produkciju, kuru var iegādāties „Jāņa centrā” Talsos.
Tūrisma pakalpojumi
SIA „Pilsētnieki” īstenoja
projektu Valdemārpilī, lai piedāvātu tūrisma pakalpojumus, naktsmītnes
un atpūtu pie Sasmakas
ezera „Kempings „Ezermala” izveide pie Sasmakas ezera”. Projekts
ir interesants ar to, ka
uzstādītās mucu mājiņas atrodas uz pontoniem ezerā.
Sasmakas ezers ir
liels un vēl vienu tūrisma pakalpojuma projektu īstenoja SIA „Dunduriņi”, izveidojot tūrisma un atpūtas
vietas.
Pakalpojumi
Arborists Uģis Ventiņš saņēmis atbalstu projektam „Arborista uzņēmējdarbības attīstība”, iegādājoties nepieciešamo
aprīkojumu Talsu novadā. Šis
projekts izvirzīts konkursam
„Sējējs”.
IK „Vita Comite” Talsos iegādājās aprīkojumu, īstenojot
projektu „Veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniegšana
Talsos un Talsu novadā”.
Biedrība „Talsu jātnieku
skola” šobrīd īsteno projektu
„Jāšanas sporta manēža”, arī
Talsos būs iespēja trenēties
slēgtās telpās.

Sabiedriskā labuma projekti
Sports
Biedrība „Florbola klubs
„Talsi”” īstenojuši divus projektus Talsos – „Sporta inventāra iegāde” un „Treniņu un
sporta spēļu automatizētās
filmēšanas, straumēšanas sistēmas iegāde”. Iegādāts sporta inventārs un straumēšanas
iekārta.
Biedrība „M. Štrobindera
šķēpmetēju klubs” projektā
„Vieglatlētikas aprīkojuma iegāde treniņu procesa un sacensību nodrošināšanai” iegādājās sporta inventāru.
Biedrība „Talsu Pakalnu
Sporta Klubs” iegādājusies trenažierus projektā „Fizisko aktivitāšu iespēju nodrošināšana
Talsu novada iedzīvotājiem”.

Mednieki
Biedrība „Mednieku klubs
„Laidze”” rekonstruējusi medību
ēku Laidzes pagasta Rocežos
projektā „Medību tradīciju saglabāšanas un pilnveidošanas centra izveide Laidzes pagastā”.
Mednieku biedrība „Silupe”
projektā „Mednieku nama
„Silupe” būvniecība” uzbūvējusi medību ēku Ģibuļu pagasta Pastendē.
Brīvā laika dažādošana un
aktīvā atpūta
Talsu novada pašvaldība īstenojusi vairākus brīvā laika pavadīšanas projektus:
„Novadpētniecības ekspozīcijas telpu atjaunošana Spāres muižā” – rekonstruētas
telpas Spāres muižā.
Iegādāti jauni krēsli projek-

ta „Krēslu iegāde Pastendes
kultūras namam un Spāres
tautas namam” ietvaros, kas
novietoti gan Pastendē, gan
Spārē.
Projekta „Aktīvās atpūtas
centra izveide Mundigciemā”
rezultātā rekonstruētas trenažieru telpas sporta aktivitāšu īstenošanai brīvajā laikā.
Īstenošanas procesā ir projekts „Brīvā laika pavadīšanas
un jauniešu atbalsta centra
Pastendē darbības paplašināšana un dažādošana” – plānots rekonstruēt telpas, tās
piemērojot jauniešu un mākslas studijas vajadzībām.
Jāšanas sports
Biedrība „Jātnieku klubs
„Līvijs”” projekta „Aktīvā atpūta ar zirgiem – bērnu un jauniešu fiziskās, garīgās un
emocionālās veselības veicināšana” ietvaros iegādājusies zirga aprīkojumu –
seglus. Biedrība darbojas
Laucienes pagasta „Vežos”.
Biedrība „Jātnieku sporta klubs „Potenciāls” projekta „Zirgu pārvadājamās
piekabes iegāde sporta un
brīvā laika aktivitāšu iespēju dažādošanai” ietvaros
iegādājusies zirgu pārvadājamo piekabi. Biedrība darbojas
Ģibuļu pagasta Spārē.
Sociālā joma
Nodibinājums „Ģimeņu un
bērnu attīstības centrs „Brīnumiņš”” īstenoja projektu
„Palīdzēsim rociņām radīt brīnumus”, iegādājoties datorizētu iekārtu, kas spēj palīdzēt
attīstīt kustības. Projekts pieejams nodibnājuma telpās.
Sabiles aprūpes biedrība
„Kalme’ īstenojusi projektu
„Lai piepildās sapņi”, Sabiles
aprūpes namam nomainot
jumtu.
Publiski pieejami objekti
Talsu novada pašvaldības
īstenotais projekts „Sporta un
izklaides laukuma izveide bēr-

niem un pieaugušajiem Stendē” ir ļoti veiksmīgs, jo to iecienījuši lielākā daļa dažāda
vecuma Stendes bērnu. Laukums izveidots Stendes centrā, visiem pieejamā un labi
redzamā vietā.
Biedrība „Pedvāle” īsteno
projektu „Firksu-Pedvāles muižas publiskā ārtelpa”, labiekārtojot laukumu pie muižas.
Biedrība „Esi aktīvs vējdzirnavu pakājē!” īsteno projektu
pie Rocežu dzirnavām, kur izveidoti volejbola, basketbola
laukumi, labiekārtota peldvieta un tās apkārtne.
Talsu novada pašvaldības
divi projekti „Dursupes ezera
apkārtnes labiekārtošana” un
„Dupurkalna brīvdabas estrādes būvniecība un teritorijas
labiekārtošana” Valdemārpilī
nodrošina iedzīvotājiem pilnvērtīgu atpūtu no ikdienas
steigas, piedāvājot aktīvu izkustēšanos un kultūras pasākumu baudīšanu.
Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” īstenojusi ļoti aktuālu projektu „Sajūtu dārza
ierīkošana Leprozorijas parkā
Stūrīšciemā”, tā mazinot ikdienas stresu.
Sakrālais mantojums
Ārlavas evaņģēliski luteriskā draudze īstenojusi projektu „Ārlavas ev. luteriskās baznīcas
atjaunošana
un
modernizācija”, rekonstruējot
iekštelpu.
LEADER ELFLA konkursa
nākamo kārtu plānots izsludināt martā. Plašāka informācija
www.talsupartneriba.lv, rakstot
pa e-pastu: talsu.partneriba@
inbox.lv vai zvanot pa tālruni
22328884 Lolitai Pļaviņai. Informācija par projektiem pieejama arī www.lad.gov.lv.
Lolita Pļaviņa,
„Talsu rajona partnerības”
administratīva vadītāja

Ģimeņu atbalsta centrs aicina saņemt konsultācijas
par adopciju, aizbildniecību un viesģimenēm
Ģimeņu un bērnu attīstības centra „Brīnumiņš” struktūrvienība „Ģimeņu atbalsta centrs”
aicina saņemt konsultācijas personām, kuras
vēlas kļūt par audžuģimenēm, aizbildņiem vai
adoptētājiem, kā arī specializētajām audžuģimenēm un viesģimenēm.
Konsultācijas var saņemt Talsos, Saules ielā 7,
Ģimeņu un bērnu attīstības centra jaunajās telpās,
2019. gada februāris

darba laikā no plkst. 8.30 līdz 17.00. Krīzes situāciju
gadījumos vērsties pēc palīdzības iespējams arī ārpus darba laika, 24 stundas diennaktī.
Ar Ģimeņu un bērnu attīstības centru iespējams
sazināties, zvanot centra vadītājai pa tālruni
26317019 vai zvanot „Ģimeņu atbalsta centra” koordinatorei pa tālruni 29184490.
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Daudzdzīvokļu namos, kur
izmanto dabasgāzi,
jābūt nodrošinātai dabīgai
ventilācijai
Šā gada 1. janvārī stājās spēkā
Ugunsdrošības noteikumu prasība,
kas aizliedz daudzdzīvokļu objektā
dabīgās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas
nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves.
Kāpēc šāda prasība iekļauta Ugunsdrošības noteikumos?
Minētā prasība Ugunsdrošības noteikumos iekļauta pēc gāzes ekspertu
un skursteņslaucītāju atzinuma, jo, piemēram, pievienojot tvaika nosūcēju
vienīgajam dabīgās ventilācijas kanālam, tiek traucēta paredzētā gaisa apmaiņa virtuvē, kas objektos, kuros tiek
izmantota dabasgāze, var radīt sprādzienbīstamu gāzes koncentrāciju.
Kādēļ prasība attiecināma uz namiem, kur izmanto dabasgāzi?
Dabasgāze ir vieglāka par gaisu, un
tā koncentrējas telpas augšējā daļā,
tādēļ arī dabīgās ventilācijas sistēma
ierīkota, lai dabasgāzes noplūdes gadījumā telpa tiktu izvedināta caur dabīgās ventilācijas kanālu, kura ievads
atrodas telpas augšējā daļā pie griestiem. Tas nereti ir vienīgais ventilācijas
kanāls, līdz ar to nosprostot ventilāciju
ar tvaika nosūcēju nedrīkst.
Kā tiks pārbaudīts, vai prasība tiek
ievērota?
Ugunsdrošības prasību mērķis nav
iedzīvotāju sodīšana, bet gan drošas
vides veidošana un uzturēšana. Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests
nepārbaudīs katru mājokli, un pārbaudes galvenokārt tiks veiktas tajos
mājokļos, par kuriem tiks saņemti iesniegumi vai sūdzības vai būs notikuši
ugunsgrēki. Iespēju robežās notiks
dzīvojamā sektora apsekošana par
ugunsdrošības prasību ievērošanu
mājokļos un koplietošanas telpās.
Dzīvojamā sektora pārbaudes nebūs
nekas jauns, jo tās notiek katru gadu
un notiks arī turpmāk.
Ko darīt, ja tvaika nosūcējs noslēdz

vienīgo dabīgās ventilācijas kanālu?
Obligāti veicamā darbība – atvienot
tvaika nosūcēju no dabiskās ventilācijas kanāla. Atgādinām, ka dabīgā ventilācija ir būves pamatkonstrukcija un
jebkura iejaukšanās, piemēram, bez
saskaņojuma pārbūvējot dabīgo ventilāciju un pievienojot tvaiku nosūcēju,
nekad nav bijusi pieļaujama un uzskatāma par patvaļīgu būvniecību.
Kādi ir iespējamie problēmas risinājumi?
1. Noskaidrot, kāds ir tvaika nosūcēju modelis, proti, vai tajā var ielikt
speciālos filtrus (piemēram, ogles
filtrs smaržu noņemšanai un dūmu
filtrs dažādu citu izgarojumu attīrīšanai) kas nodrošina tvaiku attīrīšanu
recirkulācijas režīmā, vai nomainīt
esošo tvaika nosūcēju ar tādu, kas var
strādāt recirkulācijas režīmā. Vienlaicīgi norādām, kā šādi filtri ir regulāri
jākopj un nepieciešamības gadījumā
jāmaina, mainīšanas biežums ir atkarīgs no ēdiena gatavošanas biežuma
un tvaiku (taukvielu) intensitātes daudzuma (kontrole reizi pusgadā).
2. Jaunā ventilācijas kanāla izbūve
visai dzīvojamajai mājai.
3. Individuālais risinājums dabīgās
ventilācijas izbūvei konkrētajā dzīvoklī.
Atgādinām, ka atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 80. punkta prasībām
dabīgās ventilācijas kanālu pārbauda
un tīra ne retāk kā reizi 5 gados, savukārt, ja objektā ir gāzes aparāts, – ne
retāk kā reizi 3 gados. Dabīgās ventilācijas kanālu pārbauda un tīra speciālists,
kurš var apliecināt, ka ir tiesīgs to darīt.
VUGD aicina neatlikt rūpes par
savu un tuvinieku drošību, bet gādāt,
lai mājoklis būtu drošs! Ja jums ir radušies jautājumi par ugunsdrošību
mājoklī, vaicājiet VUGD amatpersonām – rakstiet, zvaniet vai nāciet uz
jums tuvāko daļu vai posteni!
Inta Palkavniece,
VUGD Prevencijas un sabiedrības
informēšanas nodaļa
Tel. 67075871, 27098250

Asins donoru diena
25. februārī Talsos
25. februārī 10.00–14.00 Valsts
asins donoru centrs rīko asins donoru dienu Talsu novada pašvaldības administratīvā centra lielajā
zālē, Kareivju ielā 7.
Par asins donoru var būt personas
vecumā no 18 līdz 65 gadiem. Ķermeņa svaram jābūt virs 50 kg. Asins nodošana nav vēlama pēc nakts maiņas,
saspringta darba vai emocionāla pārdzīvojuma.
Kompensācija asins apjoma atjaunošanai nākamajā dienā pēc asins ziedošanas tiek ieskaitīta donora bankas kontā, tādēļ lūgums ņemt līdzi savus bankas
9

konta numurus. Donori bez bankas
konta asinis ziedot nevarēs. Līdzi ir nepieciešams ņemt arī personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti (autovadītāja
apliecība
kā
personu
apliecinošs dokuments šoreiz nederēs).
Vairāk informācijas pa bezmaksas
informatīvo tālruni 8000 0003 un mājaslapā www.donors.lv.

Sapņi tomēr piepildās
Aizvadītais 2018. gads Sabiles
aprūpes biedrības „Kalme” veco
ļaužu nama klientiem bija piepildīts ar dažādiem pasākumiem un
notikumiem. Viens no tiem bija ar
svarīgu akcentu – nama simtgadīgajai ēkai uzlikts jauns jumts.
Vairāku gadu garumā, rakstot projekta pieteikumus Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai ar
nosaukumu „Lai sapņi piepildās”, tas
beidzot tika atbalstīts 2018. gada janvārī, un no ES līdzekļiem projekta īstenošanai tika piešķirti 18 000 eiro.
Ēka, kurā atrodas veco ļaužu nams, ir
Talsu novada pašvaldības īpašums,
tādēļ novada dome projekta īstenošanai piešķīra līdzfinansējumu 6506
eiro apmērā, biedrībai „Kalme” atlika
ieguldīt jumta nomaiņā 300 eiro.
Vairākus mēnešus aizņēma projekta īstenošanas organizatoriskie pasākumi, kas noteikti ES līdzekļu apguves
noteikumos, un praktiskais jumta nomaiņas darbs tika uzsākts oktobrī.
Darbus veica SIA „Erteks” brigāde
– cenu aptaujas uzvarētāji. Brigādes
puiši ar ļoti lielu atbildību veica vecā
jumta demontāžu un jaunā seguma
uzklāšanu. Apbrīnojami, bet remonta
darbi notika bez raksturīgā celtniecības haosa, būvgružu kaudzēm, netraucējot namiņa klientu ikdienas ritmam. Neatņemama bija veiktā

remontdarbu labā kvalitāte. To atzina
arī vienmēr principiālais un pieredzes
bagātais būvuzraugs Andris Girniuss.
Ļoti zīmīgi bija viņa vārdi Talsu televīzijas uzņemtajā sižetā par ES projekta realizācijas gaitu mūsu namiņā:
„Ziemassvētkos šī vecā simtgadīgā
ēka beidzot tikusi pie „jaunas cepures” un tai sācies jauns laika ritums.”
Veiksmīga un lietišķa bija biedrības
projekta vadītājas sadarbība ar Valsts
atbalsta un LEADER pasākumu daļas
vecāko referentu Jāni Dimantu, kas
nekad neliedza savu profesionālo padomu.
Kopīgiem spēkiem šis ilgi lolotais
sapnis nu ir piepildījies, projekts ir
sekmīgi realizēts. Priecēja pats projekta realizācijas process, kas vienlaicīgi uzlika biedrības veco ļaužu nama
apkalpojošajam personālam turpmākajā darbā papildu atbildību par arvien labāku, pilnvērtīgāku, kvalitatīvāku sociālo pakalpojumu sniegšanu
namā esošajiem 24 senioriem.
Jaunais gads veco ļaužu nama ēkai
nesīs atkal jaunus izaicinājumus, jo
tās funkcionalitātes uzlabošanai vēl
daudz ieceru, kas jāīsteno.
Maija Dubro,
Sabiles aprūpes biedrības „Kalme”
valdes locekle
Foto: Sanda Poriņa

Talsu Pensionāru
biedrības kopsapulce
Atkal viens gads pagājis – dažādu notikumu, jauku brīžu un arī
grūtību piepildīts, nosvinēta Latvijas simtgade.
Prieks par to, ka senioros mājo entuziasms un griba darboties, ka viņi
vēlas piepildīt dienas ar sev tīkamām
un noderīgām lietām, par to, ka arvien ir jaunas idejas un ir vēlme tās
realizēt, aktīvi darbojoties, ieinteresējot un līdzi aizraujot arī citus.
Arī šogad padomāsim, kādu labo
darbu varam paveikt katrs, lai gandarījums būtu gan pašiem, gan arī citiem.
Tāpēc pienācis laiks atkal pulcēties
kopā gadskārtējā Talsu Pensionāru
biedrības kopsapulcē 15. februārī
plkst.14.00 Talsu tautas namā, kur
gaidīsim visus biedrības seniorus.

Kopsapulcē analizēsim paveikto
2018. gadā, katram būs iespēja izteikt idejas un priekšlikumus tālākai
darba pilnveidošanai. Pārvēlēsim
biedrības valdes sastāvu un revidentu, pieņemsim rezolūciju, kā arī baudīsim koncertu.
Aicinu arī tos novada pensionārus,
kuri vēl nav biedrības biedri, bet vēlas
aktīvi darboties kopā ar citiem kādā
no 21 interešu kluba Talsu novadā,
iestāties Talsu Pensionāru biedrībā,
kas atrodas Lielajā ielā 27 Talsos.
Uz tikšanos kopsapulcē!
Arvīds Dailidovičs,
Talsu Pensionāru biedrības valdes
priekšsēdētājs
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Domes sēdēs lemtais
27. decembra Talsu novada domes sēdē deputāti lēma par 25 darba kārtības jautājumiem:
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt Sabiles pamatskolas
attīstības plānu 2019.–2021. gadam.
• Ar 2018. gada 31. decembri atbrīvot Inetu Pugoviču no Talsu novada
vakara un neklātienes vidusskolas direktora amata.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.41 „Grozījumi Talsu novada domes
2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 „Talsu novada pašvaldības nolikums””.
• Apstiprināt 04.04.2014. pašvaldības nekustamā īpašuma „Spirtdari” Ģibuļu pagastā izsoles rezultātus, slēdzot
pirkuma-pārdevuma līgumu ar izsoles
uzvarētāju par cenu – 10 500 EUR.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.42 „Par Talsu novada domes 2012.
gada 27. septembra saistošo noteikumu Nr.19 „Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Talsu novadā” atzīšanu
par spēku zaudējušiem”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.43 „Grozījumi Talsu novada domes
2018. gada 11. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Talsu novada pašvaldības 2018. gada pamata budžets””.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.44 „Grozījumi Talsu novada domes
2018. gada 11. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Talsu novada pašvaldības 2018. gada speciālais budžets””.
Finanšu jautājumi:
• Piešķirt biedrībai „Baložu pasts”
finansējumu līdz 1500 EUR apmērā
ēdināšanas izmaksu līdz 600 EUR segšanai un naktsmītņu izmaksu līdz 900
EUR segšanai mākslinieku glezniecības plenērā Talsos no 2019. gada 1.
līdz 7. jūlijam.
• Piešķirt finansējumu pieciem Talsu novada kultūras un tūrisma projektiem par kopējo summu 3394 EUR.
• Piešķirt finansējumu 2019. gadā
6715,75 EUR pansionātam „Lauciene”.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Atbalstīt projekta „Publiskās infrastruktūras attīstība Talsos rūpniecis-

kās teritorijas darbības nodrošināšanai” izmaksu pieaugumu par 82 693,08
EUR. Atbalstīt projekta kopējās izmaksas 1 931 741,62 EUR. Talsu novada
pašvaldības līdzfinansējums ir 350
666,98 EUR, no tā 82 693,08 EUR neattiecināmās izmaksas.
• Veikt grozījumus Talsu novada
domes 06.12.2018. lēmumā Nr.536
„Par līdzfinansējuma piešķiršanu
biedrībai „Pedvāle” projekta „Jēkaba
ceļa kultūras mantojuma un mākslas
jaunrades magnēti”, īstenošanas nodrošināšanai”.
• Pilnvarot pašvaldības Attīstības
plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadītāju Lauru Purkalni
īstenot projektu „Aktīvās atpūtas centra izveide Mundigciemā”.
• Pilnvarot pašvaldības Attīstības
plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadītāju Lauru Purkalni
īstenot projektu „Brīvā laika pavadīšana un jauniešu atbalsta centra Pastendē darbības paplašināšana un
dažādošana”.
• Pilnvarot pašvaldības Attīstības
plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadītāju Lauru Purkalni
īstenot projektu „Āra aktīvās atpūtas
vietas izveide Virbu pagastā”.
• Pilnvarot pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas
projektu vadītāju Lauru Purkalni īstenot
projektu „Meliorāciju sistēmu pārbūve
un atjaunošana Talsu novadā”.
• Pilnvarot pašvaldības Attīstības
plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadītāju Lauru Purkalni
īstenot projektu „Jēkaba ceļa kultūras
mantojuma un mākslas jaunrades
magnēti”.
Nekustamais īpašums:
Nodot iznomāšanai pašvaldības zemes vienību „Vecmurri” Abavas pagastā 2 ha platībā lauksaimnieciskai
darbībai. Nomas maksu noteikt 220
EUR apmērā gadā, neieskaitot PVN.
Apstiprināt pašvaldības nekustamā
īpašuma „Baltiņi” – 5 Dižstendē, Lībagu pagastā izsoles rezultātus, slēdzot
pirkuma-pārdevuma līgumu ar izsoles
uzvarētāju par cenu 750 EUR.
• Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Baltiņi” – 4 Dižstendē,

Lībagu pagastā izsoles rezultātus, slēdzot pirkuma-pārdevuma līgumu ar
izsoles uzvarētāju par cenu 1000EUR.
• Pagarināt zemes nomas līgumu ar
SIA „CEMEX” par zemes gabala
„Grants bedres-Karpati” Laucienes
pagastā 9,1 ha platībā iznomāšanu
produkcijas glabāšanai un produkcijas mazgāšanai līdz 2019. gada 31.
decembrim.
• Nodot iznomāšanai pašvaldības garāžu Nr.76 „Pastendes garāžas 3. korpuss”, Pastendē, Ģibuļu pagastā. Noteikt
iznomāšanas veidu – mutiska izsole.
• Nodot iznomāšanai pašvaldības
garāžu Nr.74 „Pastendes garāžas 3.
korpuss”, Pastendē, Ģibuļu pagastā.
Noteikt iznomāšanas veidu – mutiska
izsole.
Citi jautājumi:
• Slēgt sadarbības līgumu ar Rojas
novada pašvaldību un Dundagas novada pašvaldību par Ziemeļkurzemes
jauniešu kamerorķestra darbības nodrošināšanu 2019. gadā.
17. janvāra Talsu novada domes
sēdē deputāti lēma par 17 darba
kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Veikt grozījumus Talsu novada
domes nolikumā „Par Talsu novada
pašvaldības apbalvojumiem kultūrā
un to piešķiršanas kārtību”.
• Veikt grozījumus Talsu novada
domes nolikumā „Talsu novada pašvaldības apbalvojumi sportā”.
• Ar 2019. gada 1. janvāri atbrīvot
Valdu Strēlnieci no Talsu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.
• Veikt grozījumus Talsu novada
domes 06.12.2018. lēmumā Nr.536
„Par līdzfinansējuma piešķiršanu
biedrībai „Pedvāle” projekta „Jēkaba
ceļa kultūras mantojuma un mākslas
jaunrades magnēti” īstenošanas nodrošināšanai”.
• Nerīkot atkārtotu konkursu uz
Talsu novada pašvaldības Kultūras un
sporta attīstības nodaļas Sporta daļas
vadītāja amata vietu.
• Veikt grozījumus Talsu novada Ie-

pirkuma komisijas sastāvā.
Finanšu jautājumi:
• Ar 01.02.2019. noteikt sociālo pakalpojumu maksas.
• Piešķirt finansējumu Valdgales
pagasta pārvaldei 9300 EUR lietota
mikroautobusa iegādei.
• Atbrīvot Valsts asinsdonoru centru no telpu nomas maksas par administratīvā centra Lielās zāles Kareivju
ielā 7, Talsos, izmantošanu 25. februārī, 27. maijā, 12. augustā, 11. novembrī, lai nodrošinātu Valsts asinsdonoru centra organizētos izbraukumus
pie donoriem Talsos.
• Piešķirt finansējumu līdz 9950 EUR
pirmsskolas izglītības iestādei „Vīnodziņa” virtuves bloka izveidei pagaidu
telpās Talsu novada pašvaldībai piederošajā īpašumā Abavas ielā 5, Sabilē.
• Piešķirt papildu finansējumu būvprojekta „Talsu Valsts ģimnāzijas pārbūve” ekspertīzes nodrošināšanai
7854,50 EUR.
• Piešķirt finansējumu Talsu novada
multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa novietojuma izvērtējuma nodrošināšanai 4719 EUR.
• Ņemt īstermiņa aizņēmumu pašvaldības budžeta un finanšu vadībai
Valsts kasē 550 000 EUR, lai nodrošinātu nepieciešamos finanšu resursus
projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17A, Talsos”
daļējai finansēšanai.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Nodrošināt infrastruktūras uzlabošanas pasākumu īstenošanu Talsu
2. vidusskolas ēkā K. Mīlenbaha ielā
28, Talsos.
Nekustamais īpašums:
• Pagarināt ar SIA „Nārone” noslēgto nedzīvojamo telpu un zemes nomas līgumu no 2019. gada 1. janvāra
līdz 31. decembrim.
Citi jautājumi:
• Saskaņot izmaiņas Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2017.–2020. gadam.
Marta Rake-Lasmane

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

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

Deputātu pieņemšanas februārī
Domes un komiteju sēdes februārī
Datums

Sēdes nosaukums

4. februāris
4. februāris
4. februāris
7. februāris
14. februāris
18. februāris
18. februāris
18. februāris
21. februāris
28. februāris

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 februāris

Laiks
10.00
13.00
15.00
15.00
15.00
10.00
13.00
15.00
15.00
15.00

5. februārī
Talsos

12. februārī

D. Karols*
I. Gluzda
N. Tropiņš*

Virbos

N. Tropiņš*
E. Demiters

S. Pētersone, G. Sebris

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

Ģibuļos
Laidzē

26. februārī

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

Sabilē
Stendē
Balgalē

19. februārī

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

Pieņemšanas notiek pilsētu un pagastu pārvaldēs 17.00–18.00
* Talsu novada pašvaldībā priekšsēdētāja un vietnieku pieņemšanas 17.00–19.00
10
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Uzņēmēja pieredzes stāsts
un saviesīgas sarunas
„Lūst vai Plīst”
15. februārī 15.00–17.00 LIAA
Talsu biznesa inkubators sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību aicina visus interesentus uz pieredzes
stāstu pēcpusdienu „Lūst vai Plīst”,
kurā par savu pieredzi uzņēmumā
SIA „TMMetal Baltic’ stāstīs uzņēmuma bijušais vadītājs Māris Kapusts. Pasākums notiks LIAA Talsu
biznesa inkubatora telpās Talsos,
Kalna ielā 4.
„Lūst vai Plīst” pasākumu īpašā
odziņa ir neveiksmju pieredzes stāsti.
Uzņēmēji, kas dalās pieredzē, neslēpj
savas neveiksmes vai kļūdas un dalās
gūtajās mācībās no tām.
SIA „TMMetal Baltic” bija uzņēmums, kas Ogrē nodarbojās ar formu
metālliešanu un dzenskrūvju ražošanu pasaulei aviācijas un kuģubūves
uzņēmumiem. Savā laikā uzņēmuma
gada apgrozījums veidoja padsmit
miljonus eiro, tomēr viss mainījās...
Nāc uz pasākumu un uzzini, kāpēc un
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ko uzņēmuma vadītājs un līdzīpašnieks no šīs pieredzes ir mācījies. Pēc
pasākuma – uzņēmēju savstarpēja iepazīšanās un tīklošanās.
Pieteikšanās: talsi@liaa.gov.lv, vai
pa tālr. 62400904. Vietu skaits ierobežots! Īpaši aicinām visus Talsu novada
metālapstrādes uzņēmumus.

Aktuāli

Kurss – projektu vadība
Talsu novada Pieaugušo izglītības centrs piedāvā apgūt projektu vadību.
Kursa programma:
Pilnveidojot savas zināšanas un attīstot prasmes projektu vadībā, tu
spēsi iekļauties un veiksmīgi strādāt
jebkurā jomā un prasmīgi saistīt projekta mērķi ar uzņēmuma kopējo vīziju.
Mācību ilgums: 60 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība
Apgūstamā programma:
• Projekta dokumentācijas pārvaldība

• Projekta īstenošanas un pēcprojekta resursu aprēķināšana
• Kā izvēlēties piemērotākos projekta vadības grupas dalībniekus
• Vienkārša projekta organizatoriskā struktūra
• Projekta mērķa noskaidrošana
un specifikācijas sagatavošana
• Projekta vadības procesa funkcionālās jomas
• Ar ko iesākt projekta vadīšanu u.c.
Vairāk informācijas pa tālr.
26518464, vai rakstot e-pastā: inga.
sokolova@talsi.lv.

Paldies!
Janvārī Laidzes pagasta senioru klubs „Brūklenājs”
atzīmēja savu 35 gadu jubileju.
Senioru klubs saka lielu paldies saviem atbalstītājiem:
Talsu novada pašvaldībi, SIA „Krauzers” un personīgi Andim
Arakam, „Ingrid D” un personīgi Jānim Grahoļskim, Jurim un Sanitai
Ļaksām, Olgai Bārei, Laidzes BLPC vadītājai Marikai Laursonei un
kafejnīcai „Ķīvīškorgs” personīgi Evitai Afoņinai!
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Der zināt
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Talsu novada sporta skola ir ļoti daudzpusīga
2018. gads Talsu novada Sporta skolai bija panākumiem bagāts. Ar savu apņēmību, cīņassparu un sportiskajām iemaņām esam bijuši nopietni konkurenti. Izcilus sasniegumus Latvijas
jaunatnes meistarsacīkstēs, Latvijas čempionātos, Latvijas olimpiādē, Latvijas kausu izcīņās,
kā arī Baltijas, Eiropas un pasaules mēroga sacensībās uzrādījuši gan audzēkņi individuālajos
sporta veidos, gan komandu sporta veidos.
Par sporta skolu
2018./2019. mācību gadā Sporta skolā tika nokomplektēta 71 profesionālās ievirzes mācību – treniņu grupa un piecas interešu izglītības grupas, kur
kopā darbojas 1003 audzēkņi. Sporta skola pēc audzēkņu skaita ir lielākā izglītības iestāde novadā. Audzēkņu skaita pieaugums gan šobrīd nav prioritāte,
bet gan kvalitatīva mācību – treniņu procesa nodrošināšana. Pie tā tiek strādāts visās jomās. Skolas vadība veic regulāru skolas darba izvērtējamu, analizē
sasniegumus un nosaka tālākās attīstības vajadzības.
2018. gadā tika izstrādāts Attīstības plāna 2019.–
2023. projekts, kur galvenās prioritātes būs konkurētspējīgi audzēkņi – Latvijas izlašu dalībnieki; maksimāli labi apstākļi mācību – treniņu procesa kvalitatīvai
norisei un mūsdienām atbilstošas sporta bāzes.
Liels ieguvums skolas audzēkņiem ir 2017. gadā
izveidotais mākslīgā seguma futbola laukums un Talsu 2. vidusskolas jaunais vieglatlētikas stadions, kā
arī 2018. gadā atjaunotais Talsu Valsts ģimnāzijas
stadions, basketbola grozu nomaiņa Talsu sporta
namā un speciālais grīdas segums Talsu Valsts ģimnāzijas sporta zālē, kas īpaši piemērots florbolam. Šī
uzlabotā sporta infrastruktūra ir viens no priekšnosacījumiem, lai jaunie sportisti kvalitatīvāk trenētos
un sasniegtu augstākus rezultātus. Lai radītu skolas
audzēkņiem lielāku piederības izjūtu un īpašākus
apstākļus, Talsu sporta namā, Talsu sporta hallē un
Talsu Valsts ģimnāzijā tika izremontētas sporta
ģērbtuves „mājinieku komandām”. Tās papildinātas
arī ar uzmundrinošiem saukļiem un citātiem.
2018. gadā esam piedalījušies 437 sacensībās/
sacensību posmos, no kurām izbraukumā bijušas
276 sacensības/sacensību posmi. Sporta skola organizē arī Talsu novada atklāto olimpiādi skolu
sportā. Lai pilnvērtīgi sagatavotos sacensībām un
realizētu mācību – treniņu programmas, organizējam dienas un diennakts nometnes. 2018. gadā notika četras dienas nometnes un 13 diennakts nometnes, no kurām divas tika aizvadītas ārpus
Latvijas – Spānijā un Austrijā. Kopumā nometnēs
piedalījās ap trīs simt skolas audzēkņu. Par visām
nometnēm mums jāpateicas Talsu novada pašvaldībai, Talsu novada fondam, Latvijas Jaunatnes
sporta fondam un audzēkņu vecākiem.
Sportiskie sasniegumi
Mūsu U–14 basketbola komanda Latvijas Jaunatnes basketbola līgas Latvijas čempionāta nacionālajā līgā izcīnīja 2. vietu no 13 komandām, U–16, U–17
un U–19 komandas izcīnīja pirmās vietas.
Lielisks rezultāts arī mūsu florbola komandām.
2000. gadā dzimušo zēnu komanda Latvijas Jaunatnes olimpiādē izcīnīja 1. vietu no astoņām komandām. Latvijas 24. čempionātā florbolā bērniem un
jauniešiem U–14, U–16 un U–9 zēnu komandas izcīnīja 1. vietas.
Futbolā mūsu U–12 meiteņu komanda izcīnīja 2.
vietu no 14 komandām 2018. gada meiteņu telpu
futbola čempionātā. U–15 zēnu komanda, izcīnot 1.
vietu Latvijas čempionātā futbolā attīstības grupā,
pirmo reizi Sporta skolas vēsturē ieguva iespēju
2019. gadā startēt meistarības grupā.
Latvijas Volejbola federācijas jaunatnes čempionātā Sporta skolas U–15 un U–16 zēnu komandas
izcīnīja trešās vietas. Augsts rezultāts arī Latvijas
Jaunatnes čempionātā pludmales volejbolā, U–19
grupā izcīnīta 2. vieta no deviņām komandām.
Individuālajos sporta veidos tikpat atzīstami rezultāti. Izcīnīts 31 čempiona tituls Latvijas čempionātos
un kausos. Tādos sporta veidos kā riteņbraukšana,
2019. gada februāris

Talsu novada Sporta skolas komanda
biatlons, vieglatlētika, badmintons, smaiļošana un kanoe airēšana.
2018. gadā Talsu novada izcilāko skolēnu un pedagogu godināšanas pasākumā Talsu novada pašvaldības naudas balvas no Sporta skolas saņēma 39
izglītojamie, 14 komandas un 25 pedagogi.
Audzēkņi ar visaugstākajiem rezultātiem izcīna vietas atbilstošu vecuma grupu Latvijas izlasēs. U–15
badmintona izlases sastāvā iekļauts mūsu badmintonists Patriks Kandis. Latvijas Florbola pieaugušo izlasē
spēle Jānis Ragovskis un kandidātos iekļauts Valters
Kasjaņeko. U–19 Latvijas florbola izlases dalībnieku un
kandidātu sarakstos iekļuvuši 11 mūsu skolas audzēkņi: Matīss Fogelis, Armands Budreika, Emīls Krūmiņš,
Viesturs Mārtiņš Rubenis, Matīss Jorens Švedenbergs,
Martins Rūsa-Jansons, Rūdis Laizāns, Ģirts Šķuburs,
Krišs Treimanis, Deivis Deivids Ozoliņš un Toms Arājs.
Jauniešu biatlona izlasē startē Renārs Birkentāls un
kandidātos iekļauts Aksels Bresme. U–17 Latvijas jauniešu volejbola izlasē spēlē mūsu Gustavs Freimanis,
kā arī meiteņu U–17 izlases kandidātu sarakstā iekļauta Paula Liepiņa.
Spēcīgi konkurenti esam arī vieglatlētikā, kur
U–20 izlases sastāvā startē Luīze Katrīna Zeļģe un
Krišjānis Suntažs, kā arī kandidātos iekļauts Niklāvs
Paipals. Pieaugušo izlasē iekļuvusi Elena Miezava.
Latvijas futbola jauniešu izlasēs iekļauti četri mūsu
futbolisti. Līga Brigmane spēlē U–17 izlasē un ir arī
U–19 izlases kandidāte. Asnate Lindermane ir U–17
izlases dalībniece. U–19 Latvijas telpu futbola izlases dalībnieki ir Kārlis Neilands un Dāvis Kaņeps.
Priecājamies, ka mums ir treneri, kuri, ikdienā
strādājot ar bērniem, paši spēj uzrādīt augstvērtīgus sportiskos rezultātus, pārstāvot Latviju pasaules čempionātos, Eiropas čempionātos un pat olimpiskajās spēlēs, kā arī izcīnot godalgotas vietas
Latvijas čempionātos. Tādi ir šķēpmetējs Rolands
Štrobinders, smaiļotājs Roberts Akmens, Latvijas
florbola izlases spēlētājs un kapteinis Artis Raitums,
florbolists Toms Bitmanis, distanču slēpotājs un biatlonists Kārlis Vanags un vieglatlēts Miks Oskerko.
Sadarbība
Pateicoties sporta klubiem – Talsu pakalnu sporta klubam, florbola klubam „Talsi”, Mārča Štrobindera šķēpmetēju klubam –, īstenoti projekti sporta inventāra iegādei un mācību – treniņu vides
pilnveidošanai, kas dod iespēju arī mūsu skolas audzēkņiem pilnvērtīgāk un daudzveidīgāk apgūt mācību treniņu programmas.
Sporta skolai ir izveidojusies sadarbība ar Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes un informācijas centru, kas īsteno mācību programmu jaunsargiem, jauniešiem sniedzot nepieciešamās prasmes un
iemaņas dzīvē, kā arī veicina interesi par bruņotajiem

spēkiem, sekmē patriotisku pilsonisko apziņu, drošsirdību un disciplīnu. Šāda programma darbojas vairākās Talsu novada skolās, kurās iesaistās mūsu
Sporta skolas audzēkņi. Talsu novada Sporta skolā
2018. gadā eksperimentāli tika izveidota atsevišķa
grupa biatlona nodaļas audzēkņiem, jo biatlons kā
sporta veids ir tuvākais militārajai jomai.
Sadarbībā ar Talsu 2. vidusskolu tiek organizēti
treniņi vispārējā fiziskajā sagatavotībā pirmklasniekiem, kuriem nākotnē ir iespējas izvēlēties kādu no
Sporta skolas piedāvātajām profesionālās ievirzes
programmām.
Citas aktivitātes
Kā katru gadu (kopš 2013. gada) brīvā dabā Talsu
novada Sporta skola jūnijā rīko izlaidumu. 2018.
gadā apliecību par profesionālās ievirzes sporta izglītību saņēma 29 sporta skolas audzēkņi.
Talsu novada sporta skola ir ļoti daudzpusīga. Gan
audzēkņi, gan treneri, gan pārējie darbinieki ir ne tikai sportiski, bet arī radoši un aktīvi. Skolai ir izveidojusies lieliska sadarbība ar Talsu tautas namu, līdz ar
to veidojam kopā dažādus pasākumus, piemēram,
visus sportiskos pasākumus Talsu pilsētas svētku
ietvaros. Piedalāmies arī tādos patriotiskos pasākumos kā Lāčplēša dienas lāpu gājiens. Sporta skolas
kolektīvs par godu Latvijas simtgadei iestādīja koku
– skaistu baltegli, kā arī piedalījās Lielajā talkā, sakopjot un labiekārtojot sporta bāžu teritorijas.
Pateicoties palīdzēsim.lv, Latvijas Sarkanajam
Krustam un hokeja klubam „Dinamo Rīga”, mūsu
audzēkņi un vecāki 2018. gadā apmeklējuši vairāk
nekā desmit kluba mājas spēles „Arēnā Rīga”.
Pagājušā gada sākumā ar hokeja nodaļas audzēkņu un Latvijas Hokeja federācijas līdzdalību tika
noorganizēta pirmā hokeja nodaļas vecāku asambleja ārpus Rīgas.
No septembra mums ir jauna mājaslapa www.talsusportaskola.lv. Tajā var atrast visu nepieciešamo
informāciju par skolu, sekot līdzi aktualitātēm un
sacensību grafikiem, kā arī atrast senāku informāciju par notikumiem Sporta skolā. Esam arī aktīvi sociālajās vietnēs, cenšoties sniegt aktuālāko informāciju par Sporta skolas dzīvi un citu aktuālu
informāciju, kas saistīta ar fiziskajām aktivitātēm.
Nākotne
Ļoti pozitīvi raugāmies nākotnē, lai arī lēnām, tomēr attīstība sporta infrastruktūrā notiek. Ceram
pēc iespējas ātrāk sagaidīt plānoto un daudzkārt
apspriesto multifunkcinoālo halli, kurā ietilptu peldbaseins, hokeja laukums, kā arī smaiļošanas un kanoe airēšanas bāze un asfaltēta biatlona un slēpošanas trase.
Talsu novada Sporta skola
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Der zināt

Mūsējie futbolisti aicināti pievienoties
valsts līmeņa izlasēs
Janvāra sākumā pēc futbola komandas „Talsi/FK Laidze” un TFK
„Rēzekne”/RFA aizvadītās spēles
divi Talsu novada komandas pārstāvji – Kārlis Neilands un Dāvis
Daniels Kaņeps – tika pamanīti un
uzaicināti pievienoties jaunizveidotajai Latvijas U-19 futbola izlasei, kuras galvenais treneris ir Artūrs Šketovs.
Pirmo reizi Latvija ir ieguvusi tiesības rīkot UEFA līmeņa Eiropas čempionāta finālturnīru telpu futbolā,
kas ir nozīmīgs solis gan visa futbola,
gan konkrēti telpu futbola attīstībai
mūsu valstī. Eiropas čempionāts ir
paredzēt U–19 vecuma spēlētājiem.
Tā kā līdz šim Latvijai šāda vecuma
izlase nebija izveidota, tad kopš
2018. gada nogales pie tā tiek strādāts. Lai atlasītu labākos spēlētājus
no visas Latvijas, ikviena telpu futbola komanda, kuras spēlētāju vecums
atbilda nolikumam, varēja pieteikties
un piedalīties Latvijas Futbola federācijas veidotajā Latvijas U-19 telpu
futbola čempionātā.
U–19 izlases galvenais treneris Artūrs Šketovs saka: „Ir jāizmanto visas
iespējas, lai mazāk nekā 10 mēnešu
laikā nokomplektētu U–19 izlasi, kas
būtu spējīga stāties pretim Eiropas
vadošajām izlasēm. Mums šajā laikā
ir liels izaicinājums – jāizdara viss iespējamais un neiespējamais, lai savās mājās, „Arēnā Rīga”, 2019. gada
septembrī mēs kā jauna komanda
izskatītos cienīgi!”
Komandas „Talsi/FK Laidze” vadītājs un futbola entuziasts Renārs
Krūmiņš teic: „Talsu novada pārstāvētā komanda „Talsi/FK Laidze” pieteicās čempionātam, jo komandas
spēlētāji atbilda noteiktajai vecuma
kategorijai un šī vecuma spēlētāji jau
iepriekš bija pierādījuši sevi Latvijas
mērogā. Prieks par Dāvi un Kārli, kuri
šobrīd ir ievēroti un spēs sevi pierādīt un spēlēt arī septembrī Eiropas
finālturnīrā. Cerēsim, ka pēc turpmākajām spēlēm izlases galvenais treneris izsauks U–19 rindās vēl kādu
spēlētāju no mūsu komandas.”
Dāvis Daniels Kaņeps, uzzinot par
doto iespēju pievienoties U–19 izlases sasaukumam uz pirmo treniņnometni, sākotnēji bija ļoti priecīgs, bet
tajā pašā laikā satraukts, jo izlase ir
augstāks līmenis un lielāka atbildība.
Kārlis Neilands atzina, ka Latvijas izlase vienmēr ir bijis viņa mērķis, tādēļ ir
liels gods pārstāvēt savu valsti, un, ja
tiks dota iespēja, turpinās to darīt arī
pēc čempionāta.
No 10. līdz 13. janvārim Dāvis un
Kārlis aizvadīja pirmo kopīgo treniņnometni Rīgā ar U–19 izlasi un piedalījās izbraukuma spēlēs Jonovā pret
Lietuvas izlasi. Treniņnometnē nācies daudz strādāt pie spēles taktikas
un dažādām kombinācijām, lai spēlētāji iekļautos komandas kopējā taktiskajā zīmējumā, bet kā Dāvis sacīja:
„Fiziski nemaz nebija tik grūti.” Jonovā Lietuvā 12. un 13. janvārī divās
spēlēs ar rezultātu 3:2 un 4:2 mūsējie uzvarēja Lietuvas izlasi.
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Mūsu spēlētāji Dāvis Daniels Kaņeps – ar 13. numuru, un Kārlis Neilands – ar 15. numuru
Kārlis Neilands par pirmajām aizvadītājām spēlēm stāsta: „Piedalījos
abās pārbaudes spēlēs pret Lietuvu,
pirmajā spēlē iespēja netika dota,
bet saprotams, ka trenera uzticība ir
jānopelna, otrajā spēlē laiks uz laukuma tika dots. Man pašam šķiet, ka
varēju nospēlēt labāk, bet tas, lai paliek treneru ziņā.” Par Dāvi ne tikai
izlases treneris izteicies pozitīvi, bet
arī viņš pats uzskata, ka ļoti ātri iejuties spēlē, jo īpaši gandarīts juties
pēc otrās spēles, kurā treneris devis
iespēju vairāk atrasties uz laukuma
un spēli sākt starta sākumsastāvā.
Abi puiši atzīst, ka dotā iespēja atrasties izlases rindās sniedz motivāciju kļūt vēl labākiem futbolistiem un
šāda pieredze ir ļoti vērtīga, jo var
spēlēt kopā ar Latvijas labākajiem
telpu futbola spēlētājiem, kā arī trenēties pie tik pieredzējuša trenera kā
Artūrs Šketovs.
Septembrī finālturnīrā izlasei būs
jātiekas ar augstāka līmeņa komandām, tāpēc marta sākumā paredzētas divas pārbaudes spēles ar Spānijas izlasi, bet marta beigās komanda
tiksies ar Baltkrievijas izlasi, savukārt
maijā savā laukumā tiks uzņemta
Krievijas izlase.
Kārlis un Dāvis saka paldies saviem treneriem Mārcim Červoņikovam, Aivaram Eņģelim, Jānim Motivānam un komandas „Talsi/FK Laidze”
vadītājam Renāram Krūmiņam.
Mūsējais arī Latvijas virslīgas komandā
Jau aizvadītajā sezonā, apmeklējot
telpu futbola treneru kursus, speciālists sporta jautājumos Andris Krišjānis iesāka pārrunas ar trim virslīgas
klubiem par iespēju 2018/ 2019.
gada sezonā Kārlim Paeglem pievienoties kādam no šiem klubiem. Ņemot vērā visu Talsu treneru ieteikumus un paša spēlētāja velmes un
iespējas, tika pieņemts lēmums uzsākt sadarbību ar virslīgas klubu
„Raba”, kura galvenais treneris ir arī
U-19 izlases, Latvijas nacionālās izla-

ses treneris, Artūrs Šketovs
Pēc pirmajām aizvadītajām spēlēm
Latvijas U-19 čempionātā izlases treneris Šketovs bija pamanījis Kārli, diemžēl
šobrīd spēlētāja vecums neatbilst U–19
izlases nolikumam. Tādēļ panākta vienošanās un noslēgts līgums ar virslīgas futbola klubu „Raba’”, kur Kārlis jau aizvadījis pirmos treniņus un spēli.
Šobrīd panākta visiem izdevīgākā vienošanās, spēlētājs tagad trenējas pie
viena no labākajiem telpu futbola treneriem Artūra Šketova, taču spēlētājs va-

rēs turpināt pārstāvēt arī „Talsi/FK Laidze” komandu U–19 čempionātā.
Kārlis Paegle ir viens no rezultatīvākajiem spēlētājiem 1. līgā, kopā septiņās spēlēs astoņi gūti vārti, un rezultatīvākais U–19 čempionātā, kur
četrās spēlēs gūti 13 vārti. Kārlis ir pirmais Talsu novada Sporta skolas futbola sekciajs audzēknis, kurš pievienojas Latvijas telpu futbola virslīgas
komandai.
Dana Vecmane

Veselības veicināšana novadā
Vingrošana grūtniecēm
4., 11. februārī 11.00 Talsos, Lielajā ielā 35–2,
fizioterapeites S. Vilkastes privātpraksē
Treniņu sistēma – pilates
4., 11., 18., 25. februārī 18.00 Vandzenes tautas namā
6., 13., 20., 27. februārī 19.00 Sabiles sporta centrā
Hahta jogas nodarbības
5., 12., 19., 26. februārī 18.00
Talsu 2. vidusskolas sporta hallē
Deju nodarbības – Zumba
7., 14., 21., 28. februārī 18.00
Talsu Valsts ģimnāzijas aktu zālē
Fitness – jogas nodarbības
7., 14., 21., 28. februārī 18.00 Lubes tautas namā
Lekcija – Mazuļa krūts barošana
14. februārī 16.00 Talsos, Kalna ielā 4
Bezmaksas pasākumi
Aicināti visi interesenti!

2019. gada februāris

Ieplāno!
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Sports februārī
Kad? Cikos?
TALSOS

Pasākuma nosaukums

Norises vieta

Talsu novada kausa izcīņas ātr10.00 Šahs.
spēlē 6. posms
16.00 Basketbols. Kungi 45+, Talsi – SC Group
Sporta nama kausa izcīņa du10.00 Novuss.
bultspēlēs
Kungi 40+ Talsi – Baltreiss/
16.00 Basketbols.
SC Group
9.00 Novada pensionāru un invalīdu zolītes spēle
LBL 3: BK Talsi – BJBS Rīga/
17.00 Basketbols.
Pārdaugava
Talsu novada kausa izcīņas
10.00 Dambrete.
6. posms
teniss. J. Dembovska piemiņas
10.00 Galda
balvas 5. posms
16.00 Basketbols. Kungi 45+, Talsi – Ventspils
futbols. LTFA 1. līga Talsi/FK Lai17.00 Telpu
dze – Ventspils augstskola
futbols. LTFA U-19 Talsi/FK Laidze
14.00 Telpu
– Petrow (Rīga)
19.00 Basketbols. LBL 3: BK Talsi – BS Tukums/TSS
novada apbalvojumu kultūrā un
19.00 Talsu
sportā pasniegšanas pasākums
10.00 Šahs. Novada čempionāts ātrspēlē 7. posms

Talsu sporta nams

10.00 Galda teniss. Novada meistarsacīkstes B grupā
Kungi 40+ Talsi – Old Crabs
16.02. 15.00 Basketbols.
Limbaži
17.02. 10.00 Novuss. Novada kausa izcīņas 4. posms
futbols. LTFA U-19 Talsi/FK Laidze
22.02. 19.00 Telpu
– Rēzekne
23.02. 10.00 Dambrete. Novada čempionāts ātrspēlē
futbols. LTFA 1. līga Talsi/FK Lai23.02. 16.00 Telpu
dze – Saldus SS
1. līga līga: Talsu NSS/Zerorisk –
23.02. 19.00 Florbols.
Betsafe Oxdog Ulbroka
23.02. 19.30 Basketbols. LBL 3: BK Talsi – BK Salacgrīva
futbols. LTFA U–19 Talsi/FK Laidze
24.02. 13.00 Telpu
– SK Kengaros
27.02. 9.00 Novada pensionāru un invalīdu zolītes spēle
LAUCIENES PAGASTĀ
kausa 2018/2019 posms zo1.02.
19.00 Laucienes
lītē
11.00 Talsu novada atklātā florbola čempionā3.02.
12.30 ta spēles, pēc kalendāra
14.00

Talsu sporta nams

2.02.
2.02.
3.02.
3.02.
6.02.
8.02.
9.02.
9.02.
9.02.
9.02.
10.02.
15.02.
15.02.
16.02.
16.02.

6.02.
8.02.
10.02.
14.02.
17.02.
22.02.
23.02.
24.02.

novada atklātā volejbola čem20.00 Engures
pionāta spēle SK Lauciene – Engure
kausa 2018/2019 posms zo19.00 Laucienes
lītē
kausa 2018/2019 4. posms
10.00 Laucienes
novusā
kausa 2018/2019 3+1 volej19.00 Laucienes
bolā 11. posms
11.00 Talsu novada čempionāta spēles florbo12.30 lā, pēc atsevišķa kalendāra
14.00

Talsu sporta nams
Talsu sporta nams
Talsu sporta nams
Talsu sporta nams
Talsu sporta nams
Talsu sporta nams
Talsu sporta nams
Talsu sporta nams
Talsu sporta halle
Talsu sporta halle
Talsu sporta nams
Talsu sporta halle
Talsu sporta nams

Talsu sporta halle
Talsu sporta nams

18.30 Sabiles kausa volejbolā 3. posms

9.02.

11.00 Sabiles kausa spēka trīscīņā 2. posms

12.02.

18.00 Sabiles kausa galda tenisā 6. posms

14.02.

19.02.

18.00 Sabiles kausa novusā 6. posms
kausa telpu futbolā 2005. g. dz.
10.00 Sabiles
5. posms
18.00 Sabiles kausa galda tenisā 7. posms

21.02.

18.00 Sabiles kausa novusā 7. posms

16.02.

2019. gada februāris

Sabiles sporta
centrs

28.02. 18.00 Sabiles kausa novusā 8. posms
ĢIBUĻU PAGASTĀ
pagasta kausa izcīņas 2019 pa3.02.
9.00 Ģibuļu
vasara zolītes spēlē 3. posms
Pastendes sporta
centrs ,,Akmeņkaļi”
Ģibuļu
pagasta
kausa
izcīņas
2019
pa17.02. 9.00 vasara zolītes spēlē 4. posms
PĻAVMUIŽĀ
Pļavmuižas
kausa
2019
novusā
saieta
8.02.
20.00 1. posms. Dalības maksa 2 eiro, studen- Pļavmuižas
nams
tiem, invalīdiem, pensionāriem 1 eiro
VALDGALES PAGASTĀ
Sporta un interešu
9.02.
13.00 Šautriņu mešanas sacensības
centrs
VALDEMĀRPILĪ
kausa izcīņas volejbolā 3. Valdemārpils BLPC
22.02. 18.00 Valdemārpils
posms
23.02. 16.00 Valdemārpils kausa izcīņa spēka divcīņā Valdemārpils BLPC
VIRBU PAGASTĀ
8.02.
19.00 Svara stieņa spiešana guļus
Virbu pamatskolas
sporta zāle
22.02. 19.00 Sacensības basketbolā (komandu izloze)
Sagatavoja: Andris Krišjānis

Dzīvesziņas
Dzimtsarakstu nodaļā no 2018. gada 21. decembra līdz
2019. gada 25. janvārim

Talsu sporta halle
Talsu Valsts
ģimnāzija
Talsu sporta nams
Talsu sporta halle
Talsu sporta nams

Reģistrēti 23 jaundzimušie – 14 zēni un 9 meitenes:
Kārlis Aniņš
Matīss Apinis
Amēlija Alma Āle
Rebeka Blošenko
Sāra Bušmane
Marks Cielavs
Emīlija Cīrule
Reinija Feldmane

Reinis Grundmanis
Roberts Gruntmanis
Edvards Olivers
Kuzmins
Emīlija Maksimova
Artūrs Mauriņš
Gabriels Popmanis
Marats Riekstiņš

Miks Rozītis
Edvards Stankus
Patriks Šķerbergs
Emma Štila
Toms Treimanis
Lūkass Velde
Katrīne Volmane

Vecāki rakstiski apliecinājuši savu piekrišanu bērna vārda un uzvārda publicēšanai

Laulību noslēguši 14 pāri
Miruši 54 (atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai):

Laucienes sporta
centrs

Laucienes kauss 2018/2019 3+1 volej19.00 bolā
12. posms
SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ
5.02.
18.00 Sabiles kausa galda tenisā 5. posms
18.00 Sabiles kausa novusā 5. posms

26.02.

Talsu sporta nams

28.02.

8.02.

23.02.

18.30 Sabiles kausa volejbolā 4. posms
kausa telpu futbolā 2009. g. dz.
10.00 Sabiles
5. posms
18.00 Sabiles kausa galda tenisā 8. posms

Talsu sporta nams

novada atklātā volejbola čem20.00 Engures
pionāta spēle SK Lauciene – Roja
kauss 2019 volejbolā veterā11.00 Laucienes
niem
11.00 Talsu novada atklātā florbola čempionā12.30 ta spēles, pēc kalendāra
14.00

7.02.

22.02.

Sabiles sporta
centrs

Talsi
Edmunds Āboliņš (1940)
Leons Edgars Dinsbergs
(1944)
Laimnesis Jēkabsons
(1927)
Leons Klismets (1957)
Alvine Pauline Rasma
Krāģe (1921)
Ansis Teodors Raimonds
Leitis (1933)
Anna Alma Ločmele (1933)
Rasma Emīlija Mahte
(1932)
Lūcija Putraševica (1929)
Arnolds Stiba (1935)
Vita Lianna Šenberga
(1932)
Tekla Tuča (1926)
Vilma Zonberga (1933)
Stende
Jānis Imants Niedols
(1934)
Edgars Štrauss (1950)
Valdemārpils
Imants Kronvalks (1940)
Frīda Dankere (1941)

Sabile
Antons Makreckis (1938)
Abavas pagasts
Zenta Bērzleja (1936)
Linda Helde (2001)
Edgars Toropovs (1992)
Ārlavas pagasts
Albīna Ceple (1924)
Ernests Čaunāns (1951)
Zenta Derkevica (1927)
Laidzes pagasts
Vladimirs Antonovs
(1936)
Alvīna Dailidoviča (1924)
Aina Hibnere (1942)
Ēriks Jakovļevs (1944)
Kitija Lagzdiņa (1984)
Vera Lencberga (1926)
Marija Lovjagina (1932)
Juris Šakurovs (1959)
Antonija Zaharova (1941)
Laucienes pagasts
Dzidra Foršū (1928)
Balcers Pakalns (1940)
Ivars Vilnis Ramulis
(1953)
Heinrihs Sarkanis (1925)
Oskars Vētra (1949)

Lībagu pagasts
Astra Elmane-Helmane
(1942)
Ernests Lembergs (1928)
Rūdolfs Imants Morics
(1937)
Rita Reinbaha (1930)
Tekla Vabule (1932)
Strazdes pagasts
Valdis Leivalds (1939)
Vandzenes pagasts
Ligita Cietvīra (1940)
Raimonds Ernests
Cietvīrs (1937)
Oskars Ratnieks (1962)
Valdis Sondors (1942)
Mērsraga novads
Elmārs Spunde (1941)
Dundagas novads
Zigrita Lilianna Milda
Auziņa (1931)
Ventspils novads
Druvinalds Krauze (1935)
Elga Indriksone (1931)
Ventspils
Ritvars Zviedris (1951)
Nīcas novads
Emīls Sūnākslis (1923)
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Ieplāno!

Kinoteātrī „Auseklis”
Marija, Skotijas karaliene
Vēsturiska, biogrāfiska kostīmfilma 2h 04
1.02. 20.00 7.02. 20.00
2.02. 17.30 9.02. 18.30
Pēc sava vīra – Francijas karaļa Fransuā II – nāves Marija
Stjuarte atgriežas Skotijā. Viņas māsīca Elizabete ir gatava
uz visu, lai saglabātu savu vietu tronī. Marijas Stjuartes mēģinājumi gāzt māsīcu no troņa rezultējas gadiem ilgā apcietinājumā, gaidot nāvessodu.
Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi

Animācijas filma 1h 10
2.02. 12.00 un 13.30 3.02. 14.30
9.02. 16.30
10.02. 12.00 pēc filmas tikšanās ar tās veidotājiem

Jēkabs dzīvo Rīgas centrā, viņam patīk sapņot, un viņš tic, ka
sapņi piepildās. Pēkšņi tētis paziņo, ka Jēkabam vesela nedēļa būs jāpavada pie radiem pilsētas nomalē. Maskačkas svešādā vide, pašpārliecinātā māsīca Mimmi, tēvocis – pirāts –
un suns, kas miedz ar aci, ir tikai sākums neparastiem
piedzīvojumiem. Izrādās, uzņēmējs Rausis plāno pārvērst
romantisko priekšpilsētu bezpersoniskos debesskrāpjos.
Lego filma 2

Animācijas filma, dublēta latviešu valodā 1h 47
9.02. 11.30 un 14.00
16.02. 12.00
10.02. 14.00
17.02.11.30

Pagājuši pieci gadi, kopš Lego pilsētā viss bija brīnišķīgi, un
tagad tur pienākuši grūti laiki. Iebrucēji no kosmosa - Lego
duplo - sagrauj visu ātrāk, nekā Lego cilvēciņi spēj atjaunot.
Cīņa pret iebrucējiem aizvedīs Emetu, Lūsiju, Betmenu un
viņu draugus uz tālām, neizpētītām pasaulēm un savādām
galaktikām.
Pilnīgi nesaderīgi
8.02. 20.00
10.02. 18.00

Traģikomēdija 2h 05

16.02. 16.00
21.02. 18.00

Komēdija ir sirsnīgi humoristisks skatījums uz attiecībām
starp paralizētu bagātnieku un krimināli sodītu bezdarbnieku, kas tiek nolīgts par viņa aprūpētāju.

Klases salidojums
14.02. 18.00 un 20.00
15.02. 20.00
16.02. 18.30

17.02. 18.00
21.02. 20.00
22.02. 18.00

Komēdija 1h 37

Viņu draudzība ir izturējusi laika pārbaudi un tagad, 25 gadus
pēc skolas absolvēšanas, viņi saņem ielūgumu doties uz klases
salidojumu. Viens no viņiem ir no dzīves un hemoroīda noguris
ģimenes galva, otrs ir mežonīgs rokeris ar kaislīgām pielūdzējām katra koncerta aizkulisēs, trešo tikko pametusi sieva. Viņu
tikšanās – tās ir jaukas atmiņas un neprātīga ballīte.
Daudz laimes nāves dienā 2
22.02. 20.00
23.02. 18.00

Šausmu filma 1h 40

Iepriekšējā dzimšanas diena sagādāja Trī ļoti savādu dāvanu
– viņas dzimšanas diena atkārtojās atkal un atkal no jauna, un
katras dienas noslēgumā kāds maniaks viņu nogalināja. Šogad dzimšanas dienas rītā viņa pamostas tieši tajā pašā laika
cilpā, tikai šoreiz maniaks par upuri ir izvēlējies kādu no viņas
paziņām. Nāvīga garlaicība viņus pilnīgi noteikti negaida!
Lote un pazudušie pūķi
23.02. 12.00 un 14.00
24.02. 16.00

Piedzīvojumu, animācijas filma 1h18

Kārlis Jenots un Viktors Vīķis ir divi zinātnieki, kuri ieradušies
Izgudrotāju ciemā. Viņi ir nolēmuši piedalīties sacensībās, kuru
dalībniekiem jāsavāc pēc iespējas vairāk tautasdziesmu. Abu
vislielākais sapnis ir ierakstīt, kā dzied mītiskais ugunsspļāvējs
pūķis. Par to padzirdējušas, Lote un viņas mazā māsiņa Rozīte
nolemj palīdzēt zinātniekiem un piedzīvojumi var sākties!

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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Izstādes februārī
Talsu novada muzejā
• Gunas Millersones gleznu izstāde
„Ceļojums ainavā”
• No 5.02. Talsu novada muzeja un
Dabas aizsardzības pārvaldes veidotā izstāde „Dzīvība kokā”
• Līdz 24.02. Andras Otto-Hvoinskas
gleznu izstāde „Es un Mēs”
• No 27.02. Talsu fotokluba 20 gadu
jubilejas izstāde „Atvērt pēc 100 gadiem”
Talsu Galvenajā bibliotēkā
• Teodoram Dzintarkalnam 145
Talsu tautas namā un Radošajā
sētā
• No 4.02. Irinas Ošlejas gleznu izstāde „Ceļotājs”
• Talsu tautas nama Ceturtdienas
mākslas mīļu kopas radošo darbu
izstāde Radošajā sētā
Laidzes bibliotēkā
• Meteņiem veltīta izstāde
• „Latviešu etnogrāfiskais raksts dažādos materiālos”
Lubes kultūras nama izstāžu zālē
• Akvareļi no Talsu novada muzeja
krājuma
Pastendes bibliotēkā
• Dundagas mākslas un mūzikas skolas darbu izstāde „Pavasara ziedi”
Pastendes kultūras namā
• Līdz 8.02. „Kurzemes raibie cimdi”
• Līdz 15.02. „Brīvības cīņu laiks Talsu apriņķī 1918–1920”
Pļavmuižas saieta namā
• Metālmākslinieka Miervalža Zibens
darbu kolekcija
• Talsu tautas nama Ceturtdienu

mākslas mīļu kopas izstāde „Materiāls – kafija”
Sabiles bērnu bibliotēkā
• No 4.02. Garšīgu recepšu izstāde
Sabiles bibliotēkā
• No 4.02. „Sveces”
Stendes bibliotēkā
• 1.–14.02. Virbu gleznošanas studijas audzēkņu darbu izstāde
• No 15.02. Ģibuļu BLPJAC mākslas studijas izstāde „Kopā ar krāsu paleti”
Stendes bibliotēkas bērnu nodaļā
• M. Stārastei 105
• 18.02.–28.02. Ē. Kestneram 120
Spāres bibliotēkā
• Līdz 17.02. BLPJAC gleznu izstāde
„Kopā kā krāsu palete”
• No 20.02. Antras Jaunskalžes gleznu izstāde „Daba man apkārt”
Tiņģeres pils izstāžu zālē
• Veltas Kociņas gleznas
Valdemārpils izstāžu zālē
• Kristiānas Fridrihsones fotoizstāde
„No cīruļa dziesmas līdz dzērvju kāsim”
Valdemārpils bibliotēkā
• Santas Vicinskas zīmējumu izstāde
• Mūzikas un mākslas skolas izstāde
„2019. gada cepuru parāde”
Valdgales bibliotēkā
• 1.–15.02. Valdgales iedzīvotāju interesanto sveču izstāde
• No 18.02. Margaritai Stārastei 105
Virbu kultūras namā
• Ģibuļu pagasta BLPJAC mākslas
studijas izstāde „Ziema”
Sagatavoja: Sanita Arciševska
2019. gada februāris
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Kultūras pasākumi februārī
Kad?

Cikos? Kas?

Kur?

13.02. 18.00

TALSOS
Starpnovadu skolēnu skatuves runas kon- Administratīvajā
kursa I kārta
centrā
No
10.00– Izglītojoša programma „Dzīvība kokā”
5.02. 16.00 Pieteikties pa tālr. 26841236
Talsu novada
muzejā
Tikšanās ar mākslinieci Gunu Millersoni
9.02. 14.00
viņas gleznu izstādē „Ceļojums ainavā”
Stand up komēdijas izrāde „Tinder Suprise”,
9.02. 18.00
Talsu tautas namā
Rihards Čerkovskis. Ieeja: 5 EUR
Grupas „Vōlta” koncerts, ielūdz „Talsu kurši”
10.02. 14.00
Talsu tautas namā
un „Delveri”
1.02.

10.30

11.02. 18.30

Brigitas Strodas kroņu veidošanas meistarkTalsu tautas namā
lase „Kroņu darbnīca”. Dalības maksa: 10 EUR

12.02. 10.00

Meteņu gaidīšanas svētki pirmsskolas vecuma bērniem

12.02. 11.00

Festivāls konkurss „No baroka līdz rokam”

15.00
12.02. 12.00

26.02. 11.00

Nodarbība lasītpriekam „Uzvāri man pasaciņu”
Tikšanās ar izstādes „Dzīvība kokā” veidotājiem
Koncerts „Dienvidu saules promenāde”
Ieeja: 10; 8 EUR
Talsu novada pašvaldības apbalvojumu
kultūrā un sportā pasniegšanas pasākums
„STA[ā]RS”
Ballē ieeja ar ielūgumiem
Mīlestības dienas balle, grupa „The PICTURE”, DJ Vento. Ieeja: 7 EUR
Tikšanās ar rakstnieku Arno Jundzi
Dzimtās valodas diena „Skaidrojam senvārdus”
Filma „Atzinības krusts – ceļš uz Latviju”
Tikšanās ar autoru – ekstrēmo ceļotāju Bruno Šulcu
Starpnovadu vokālās mūzikas konkurss
„Balsis 2019”
Lielie lasīšanas svētki

27.02. 10.30

Koka auto modeļu sacensības

13.02. 17.30
13.02. 19.00
15.02.

19.00
22.00

16.02. 22.00
19.02. 18.00
21.02. 12.15
21.02. 17.30
25.02. 11.00

Bērnu bibliotēkā
Administratīvajā
centrā
Talsu tautas namā
Bērnu bibliotēkā
Talsu novada
muzejā
Talsu tautas namā
Talsu sporta hallē
Talsu tautas namā
Galvenajā bibliotēkā
Bērnu bibliotēkā
Talsu novada
muzejā
Talsu tautas namā
Talsu sporta namā
Talsu 2. vsk.

28.02. 12.00

Nodarbība lasītpriekam
Bērnu bibliotēkā
Stand up komēdijas izrāde „Humors pa lat1.03. 19.00
Talsu tautas namā
viski”, Maksims Trivaškēvics. Ieeja: 5 EUR
Fotokluba „Talsi” 20 gadu jubilejas izstādes
2.03. 13.00
Talsu tautas namā
„Retrospekcija” atklāšana
ĢIBUĻU PAGASTĀ
Novadu amatierteātru salidojums „Meteņu
9.02. 19.00
Spāres muižā
laikā”
Atklātā meistarklase „Nāmetiņa Pipirkšķīši”
Cimdu un zeķu valnīšu raksti – Vidzemes
Spāres muižā
13.02. 12.00
slīpais adījums
Jauniešu kluba „Kontakts” sarīkojums „Reiss
Pastendes kultūras
16.01. 17.00 0219”. „Lidojums” kopā ar interesantu pronamā
fesiju pārstāvjiem. Ieeja: brīva
Diānas Dzelzkalējas floristikas nodarbība
Ģibuļu pagasta
19.02. 18.00
„Topiāriji jeb ziedoši kociņi traukos”
BLPJAC
Antras Jaunskalžes gleznu izstādes „Daba
20.02. 18.00
Spāres bibliotēkā
man apkārt” atklāšana
20.02. 19.00

Laura Amantova džeza kvarteta koncerts „Satiec savu tautasdziesmu Kurzemē”. Ieeja: 2 EUR

LAIDZES PAGASTĀ
Lasītāju klubiņa pasākums kopā ar muzikā14.02. 18.00
lo dzejnieku Andžeju Beļeviču
Starptautiskajai Dzimtās valodas dienai
21.02. 10.30
veltīts lasīšanas veicināšanas pasākums
18.00 Amatiermākslas kolektīvu karnevāls
2.03.
Karnevāls turpinās „Un maskas krīt..”
21.00
Balle pie galdiņiem ar DJ Maska
BALGALES PAGASTĀ
08.02. 11.00
14.02. 19.00
15.02. 19.00

Sniega diena
Radoša nodarbība ar Elitu Blumbahu
„Mandalu spēks»
Valentīndienas kino vakars

Spāres muižā

Laidzes bibliotēkā
Laidzes bibliotēkā
Tehnikuma zālē
Laidzes BLPC zālē
Pie Balgales SBLPC
Balgales BLPC
Balgales BLPC

ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
3.02.

14.00

Spāres amatiermākslas kolektīvu uzvedums, nopietnais caur jokiem „Cūkas laime”. Ieeja: 1 EUR

BLPC

LAUCIENES PAGASTĀ
5.02.

19.00

Meteņu diena ar folkloras kopu „Trejteka”
„Atnākuši meteņi – ārā sniegi, šķeteņi”

Laucienes estrādē

15.02. 18.00
15.02. 18.00

Mākslīgo ziedu, spalvu galvas rotu izgatavošanas meistarklase
Seminārs par dažāda veida atkarībām un to
novēršanu
Animācijas filma bērniem „Jēkabs, Mimmi
un runājošie suņi”. Ieeja: 2 EUR

22.02. 19.00

Latvijas spēlfilma „Tēvs nakts”. Ieeja: 2 EUR

22.02. 19.00

Popiela

Daigas Briles lekcija „Dzintars un tā īpašības
ne tikai rotās”
LĪBAGU PAGASTĀ
Senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās
2.02. 13.00
„Bet svece deg!”. Ieeja: ar ielūgumiem
Līnijdeju grupu sadancis „Katram savu
16.02. 18.00
Valentīnu!”
10.30 Animācijas filma „Jēkabs, Mimmi un
22.02.
13.30 runājošie suņi”. Ieeja: 1,20 EUR
LUBES PAGASTĀ
Radošā sveču darbnīca „Ziema satiek
6.02. 17.00
pavasari”
Rokdarbu interešu pulciņā „Tapošanas
12.02. 13.00
pamati”
Lasītāju klubā „Jautri pārpratumi mūsu
21.02. 14.00
valodā”
Dzimtās valodas dienas burziņš
21.02. 15.00
„Vārdi, nevārdi un spārnotie teicieni”
ĪVES PAGASTĀ
„Ziema satiek pavasari” – radošā sveču
7.02. 16.00
darbnīca
11.02. 16.00 Valentīndienas radošā darbnīca
Valentīndienas disco ballīte bērniem un jau16.02. 19.00
niešiem
SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ
Pasākums Bērnu žūrijas ekspertiem
13.02. 14.00
„Pēcpusdiena sveču gaismā”
Paldiespasākums „No visas sirds!”. Ieeja: 1
16.02. 19.00 EUR. Pēc pasākuma – groziņvakars un balle,
Ieeja: 3 EUR
STENDĒ
23.02. 11.00

Laucienes BLPC
Pļavmuižas
saieta namā
Pļavmuižas
saieta namā
Laucienes kultūras
namā
Pļavmuižas
saieta namā
Laucienes BLPC

Lībagu BLPC
Lībagu BLPC
Lībagu BLPC

Lubes BLPC

Lubes bibliotēkā

Tiņģeres pilī

Sabiles bērnu
bibliotēkā
Abavas tautas
namā

12.02. 13.00

Pasākums „Iepazīsim M. Stārastes darbus”

Stendes bibliotēkas
bērnu nodaļā

16.02. 22.00

Valentīndienas ballīte kopā ar Raiti un Ingaru. Galdiņu rezervācija pa tālr.26380121
Ieeja: 3 EUR

Stendes tautas
namā

20.02. 12.30

Pasākums „Mana mazā bibliotēka”

Stendes bibliotēkas
bērnu nodaļā

20.02. 16.00

Tikšanās ar dārznieci Anitu Sideļsku
„Muižas, pilis Latvijas kartē”

Stendes bibliotēkā

VALDEMĀRPILĪ
Elīnas Stojakinas zefīru gatavošanas meistarklase „Valentīndienu gaidot”. Pieteikšanās
8.02. 18.00
pa tālr. 29456410. Dalības maksa: 8 EUR
Valdemārpils
(iekļauta maksa par produktiem)
izstāžu zālē
Baibas Kalnas gleznošanas nodarbības
13.02. 17.00
pieaugušajiem. Ieeja: 1EUR
VALDGALES PAGASTĀ
Radošā darbnīca „Mana svece” . Ieeja: 0,50
1.02. 12.30
Valdgales bibliotēkā
EUR
6.02. 18.00 Kaivas Jurčas radošā darbnīca šūšanā
Valdgales tautas
16.02. 21.00 DJ PandK disenīte „Saldie soļi”. Ieeja:1 EUR
namā
20.02. 17.00 Radošā darbnīca zīda apgleznošanā
VANDZENES PAGASTĀ
Senioru ansambļa „Ozolzeme” 30 gadu ju2.02. 14.00
bilejas koncerts
12.02. 14.00 Talsu novada muzeja izstāde „Piensaimniecība”
Vandzenes BJC Valentīndienas DISKO ballīte
15.02. 17.00
bērniem
23.02. 19.00 Kaimiņu pagastu „Sadancis”
„Dziesma visām paaudzēm”. Ieeja: 5 EUR.
18.00
Biļešu iepriekšpārdošana – bibliotēkā
2.03. 22.00 Groziņballe ar grupu „Cits kvartāls” . Ieeja:
6 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana – bibliotēkā
VIRBU PAGASTĀ
Druvas amatierteātra izrāde „Pa purna tie10.02. 14.00
su”. Ieeja: 1 EUR
Diānas Dzelzkalējas radošā darbnīca „Punk12.02. 18.00
totas mandalas”. Dalības maksa: 1 EUR
Vokālo ansambļu sadziedāšanās „Dziesmas
22.02. 19.00
pārtop baltos tiltos...”

Vandzenes tautas
namā

Virbu kultūras
namā

Sagatavoja: Sanita Arciševska
2019. gada februāris
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