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Turpina skolu tīkla sakārtošanu
Skolu tīkla sakārtošana ir būtisks
izaicinājums ne tikai Talsu novadā,
bet visā Latvijā. Nonākot situācijā,
kad skolēnu skaits acīmredzami samazinās, nepieciešams aizvien vairāk
apvienoto mācību stundu un aizvien
lielāks pašvaldības finansējums mācību procesa nodrošināšanai, Talsu novada dome ir spiesta lemt par sabiedrībā nepopulāriem jautājumiem.
Nākamajā mācību gadā, tā deputāti
lēma Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejā, bet gala lēmums
tiks pieņemts 28. februāra domes
sēdē, („Talsu Novada Ziņas” tipogrāfijai nosūtītas 27. februārī), izmaiņas
piedzīvos Virbu pamatskola, bet 2020.
mācību gadā, ja situācija neuzlabosies, arī Vandzenes pamatskola. Abas
mācību iestādes tad nodrošinās skolēnu izglītošanu no 1. līdz 6. klasei
līdzšinējo deviņu klašu vietā.
Jebkura reorganizācija izraisa sekas
vietējā kopienā –
ar tādu pārliecību jautājumu par šo divu
mācību iestāžu reorganizāciju Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejā
atbalstīja Talsu novada domes deputāti.
Ja Virbu pamatskolas nākotne lēmuma
pieņemšanas gadījumā jau ir izlemta –
no 2019. mācību gada te skolas programmu apgūs skolēni no 1. līdz 6. klasei,
tad Vandzenes pagasta iedzīvotājiem vēl
būs dots gads laika, lai saprastu, vai vietējā skolā var būt nepieciešamais bērnu
skaits līdzšinējā mācību procesa nodrošināšanai.
„2018. gadā valstī ir reorganizētas 64
skolas. Mēs šo situāciju esam vērtējuši
kopskatā ar visām novada skolām, ir jau
pieņemts lēmums, ka nākamajā mācību
gadā tiks aizvērta Talsu 2. vidusskolas filiāle „Laidzes pamatskola”. Esam rūpīgi izanalizējuši Virbu un Vandzenes pamatskolas datus un esam secinājuši, ka
jāpieņem konkrēti lēmumi. Izprotu emocionālos un praktiskos apstākļus, ko šādi
lēmumi nes mūsu iedzīvotājiem, bet nevaram pievērt acis un izlikties, ka esošā
situācija ir citāda,” uzskata Talsu novada
domes priekšsēdētājs Dainis Karols, vienlaikus uzsverot, ka izglītības iestāžu reorganizācija rada citus jautājumus, ko atbildīgajiem speciālistiem nāksies risināt.
Izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps uzsvēra, ka dati analizēti vairākus
gadus, lai pēc iespējas ilgāk nelielajām
skolām būtu iespēja īstenot pašreizējās
skolas programmas.
„Vienmēr cenšamies visu izrēķināt līdz
pēdējam un tikai tad, kad jūtam, ka ilgāk
gaidīt vairs nevar un ir kas jādara, tad to
cenšamies paveikt pēc iespējas nesāpīgāk. Skolēnu skaits ir samazinājies visās
novada mazajās skolās, tas vairāk vai mazāk paliek esošajā līmenī tikai Talsu pilsētas skolās, kur mācās arī bērni no citām
novada teritorijām,” teica U. Katlaps.
Uz skolām neskatāmies kā uz biznesa
projektiem – uzsvēra D. Karols, norādot,
ka citādi daļu no izglītības iestādēm nāktos pilnībā likvidēt. „Šie lēmumi nav vieg-

li, ir sāpīgi apzināties, ka mums tie ir jāpieņem, tomēr vienā brīdī nonākam līdz
robežai, kad saprotam – citu iespēju
nav,” sacīja priekšsēdētāja vietnieks
Normunds Tropiņš.
No diviem līdz desmit bērniem –
tāds ir skolēnu skaits Virbu un Vandzenes pamatskolas 1.–9. klasē.
Izglītības pārvaldei izanalizējot skolēnu skaita tendenci Virbu pamatskolā līdz
2022. gadam, redzams, ka mācības 1.
klasē varētu uzsākt no četriem līdz sešiem bērniem, bērnu skaita samazināšanās Virbos vērojama jau vairākus gadus.
Ja 2015. gadā šeit mācījās ap simts bērnu, tagad – nedaudz virs 50. Sarūk arī
pirmsskolas izglītības iestādes apmeklētāju skaits, un no tiem aptuveni 60% skolas gaitas turpina Virbu pamatskolā, pārējie iestājas citviet. U. Katlaps norādīja,
ka Virbu pamatskolas izglītības kvalitāte
ir laba, tā ir vidēji virs Talsu novada rādītājiem, tomēr rezultāti fiksēti, kad klasē
mācījās desmit un vairāk bērnu.
Savukārt Vandzenes pamatskolā šogad iztrūkst pat vesela klase – mācības 8.
klasē neuzsāka neviens izglītojamais.
Virbu un Vandzenes pagasta iedzīvotāji izteica bažas, ka, samazinot klašu skaitu
līdz 6, skolēnu skaits saruks vēl dramatiskāk, jo vecāki izvēlēsies bērnu laist citās
izglītības iestādēs, kur šis process nodrošināts līdz 9. klasei. Talsu novada pašvaldības pārstāvji norādīja, ka nav pareizu vai
nepareizu lēmumu, jo katrs vecāks izvērtē, kas būtu labāks viņa bērnam. Ja skolas
sniegtā izglītības kvalitāte ir laba, arī ārpusklašu nodarbību klāsts ir gana plašs,
tad nebūtu iemesla neizvēlēties dzīvesvietai tuvāko mācību iestādi.
Interešu izglītības plašais piedāvājums, vecāku darbavietas, dzīvesvietas maiņa –
tie ir daži no faktoriem, kādēļ vecāki izvēlas bērnus laist skolās citur, ne vietējā
skolā.
Īpaši izteikti šis process vērojams
Vandzenes pagastā, kur pirmsskolas izglītības iestādē ir gana pietiekams bērnu skaits, bet tikai pavisam nedaudzi no
tiem izglītību turpina Vandzenes pamatskolā. Tieši tādēļ Talsu novada domes
un pašvaldības pārstāvji aicina iedzīvotājus mobilizēt spēkus un ar savu izvēli
nākamajā mācību gadā apliecināt, ka
šeit nepieciešama izglītības iestāde līdz
9. klasei. Tomēr nevienam arī nav jājūtas vainīgam, ja viņa izvēle atšķiras.
Lai skolas mācību process noritētu
veiksmīgi, Virbu un Vandzenes pamatskolas katrā klasē vajadzētu mācīties vidēji deviņiem desmit bērniem. Mazais
bērnu skaits nes līdzi virkni seku: apvienotas mācību stundas, kuru skaits esošajos apstākļos ik gadu pieaugs, pašvaldības līdzfinansējuma palielināšanās
mācību procesa nodrošināšanai. Ja apvienotās stundas sportā, mājturībā vai
sociālajās zinībās var būt ieguvums, tad
matemātikā, latviešu valodā tās vairs
nav tik viennozīmīgi vērtējamas. Pilnvēr-

Prognozētais skolēnu skaits Vandzenes pamatskolā

Prognozētais skolēnu skaits Virbu pamatskolā

tīga mācību procesa nodrošināšanai šajās skolās aizvien palielinās nepieciešamais pašvaldības finansējums. Šobrīd
tas ir jau vairāk nekā 1000 eiro mēnesī.
Finansējuma jautājums īpaši aktuāls ir
kļuvis 2018. gadā. Ja līdz tam valsts nodrošināja noteiktu mērķdotāciju apjomu,
ko novads varēja pārdalīt no lielākajām
mācību iestādēm mazākajām, tad 2018.
gadā šāda pārdale valstiskā līmenī tika
aizliegta. Tas nozīmē: katrai izglītības iestādei viss nepieciešamais jānodrošina
piešķirtā finansējuma apmēros vai arī
pašvaldībai jāpiešķir papildu finansējums. „Vienīgā iespēja ir pašvaldībai nākt
palīgā un daļēji finansēt mācību procesu.
Pašvaldība to arī šajā mācību gadā dara,
piešķirot nepieciešamo summas starpību pedagogu atalgojumam. Jāsaprot, ka
tas nav ilgtermiņa risinājums un šāds
pašvaldības finansējums, bērnu skaitam
samazinoties, ar laiku būs nepieciešams
lielāks un arī citām skolām. Varam nonākt līdz absurdam, ka tas tad būtu jau
pašvaldības, nevis valsts finansēts pedagogu atalgojums,” situāciju skaidroja Izglītības pārvaldes vadītājs.
„Nodrošinot mācību procesu šajās izglītības iestādēs no 1. līdz 6. klasei, nebūs
jāapvieno tik daudz mācību stundu, kā
tad, ja skolēnu skaits nepalielinātos un
izglītības process tiktu nodrošināts līdz 9.
klasei. Kad vienā klašu grupā ir daudz ap-

vienoto stundu, kur svarīgs ir individuālais darbs ar katru skolnieku, var kristies
arī iegūtās izglītības kvalitāte,” piebilda
Uldis Katlaps.
Iecerētā reorganizācija paredz nodrošināt
Virbos (no 2019. mācību gada) un Vandzenē (no 2020. mācību gada) izglītības
iegūšanu bērniem līdz 6. klasei, bet vecāko klašu audzēkņi izglītību varēs iegūt
citā skolā, izdarot savu izvēli. „Tur, kur
katrai ģimenei, katram skolēnam tas ir
izdevīgāk,” piebilda U. Katlaps.
Pārmaiņas, iespējams, piedzīvos ne tikai
vecāki un skolēni, bet arī pedagogi, kuri
strādā ar skolēniem 7.–9. klases posmā.
Reorganizējot skolas līdz 6. klasei, izdosies nodrošināt daudz stiprāku un
kvalitatīvāku izglītības procesu attiecīgajā vecuma posmā. Nav pamata arī vecāku bažām par transporta satiksmi. Talsu
novada pašvaldības speciālisti jau strādā, lai izveidotu atbilstošu transporta
maršrutu, lai ikvienam bērnam būtu iespēja droši un laikus nokļūt izvēlētajā
mācību iestādē. „Domājam, kā nodrošināt pēc iespējas kvalitatīvāku transporta
kustību, izskatām dažādus variantus, arī
sadarbību ar transporta pārvadātājiem,”
informēja Izglītības pārvaldes vadītājs.
Inita Fedko
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Ceļā uz efektīvu pārvaldību

Iedzīvotāju līdzdalība un
atsaucība ir svarīga
ikvienai pašvaldībai.
Ir dažādi veidi, kā mēģināt nodrošināt atgriezenisko saiti un
pašvaldības sarunu ar cilvēkiem
nepārvērst par atrunāšanos,
aizmirstot jautājuma būtību. Sarunāties un iesaistīt, un ļaut saprast, ka nebaidāmies no pretējiem viedokļiem, ka atšķirīgas
domas nav mūsu ienaidnieki,
bet gan papildu dota iespēja paskatīties no citas puses. Varbūt
pat no kāda Talsu pakalna virsotnes plašumiem. Tāds ir
mūsu mērķis.
Martā atsākam kādu nedaudz piemirstu praksi: aicinām
iedzīvotājus tikties ar pārvalžu
vadītājiem, domes vadību un izpildvaru, lai pārrunātu iepriekš
paveikto un vēl paredzēto! Tā
būs saruna par jau konkrēti paveiktajiem darbiem un tiem, kas
vēl tikai priekšā. Ceru, ka iedzīvotāji nāks ar saviem ierosinājumiem, jo, noslēdzoties vienam
budžeta plānošanas periodam,
sākas jau nākamais, kad svarīgi
noteikt tālākās prioritātes. Un
tās ir tieši iedzīvotāju rokās!
Arī šogad nodrošinām iedzīvotāju iesaisti, dodot iespēju dažādām aktivitātēm piesaistīt
pašvaldības
līdzfinansējumu.
Jau ir izsludināta iespēja piedalīties daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju pagalmu labiekārtošanas
konkursā, kas mūsu cilvēkiem
paredz iespēju radīt sev tīkamu
mājas apkārtni, kā arī dāvināt
prieku citiem, sakārtojot kādu
no novada stūrīšiem.
Šogad ar pašvaldības līdzfinansējumu būs iespēja arī biedrībām realizēt iecerētos projektus dažādās jomās, atjaunot
vecpilsētas ēkas, attīstīt uzņēmējdarbību, uzsākt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes
paaugstināšanu,
pieslēgties kopējai kanalizācijas

sistēmai. Atbalstu nodrošinām
dažādām jomām un dažādām
vajadzībām. Visi zinām, ka jāprot sabalansēt gan ikdienas
nepieciešamības, gan arī kādi
tālejošāki mērķi.
Esam uzsākuši lielisku sadarbību ar nacionāli patriotiskajām
organizācijām, ir tapušas idejas
un ir apņēmība kopīgi organizēt
mūsu bērniem un jauniešiem
kādu aktīvu, ar patriotisko audzināšanu saistītu pasākumu.
Mūsu saknes ir mūsu nākotnes
zari, bez pagātnes piesaistes
neesam nekas vairāk par putekli pavasara saules staros.
Pirms iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām publiski paudu,
cik svarīgi ir palielināt mūsu novadnieku aktivitāti vēlēšanu
procesā. Tas piepildījās jau nākamajās pašvaldību vēlēšanās,
arī Saeimas vēlēšanās aktīvi izdarījām savu izvēli, lai gan to rezultāti sabiedrībā ir pretrunīgi
vērtēti. Aicinu ikvienu apzināties
arī Eiropas Parlamenta vēlēšanu, kas notiks 25. maijā, nozīmīgumu un balsot! Tā ir iespēja
balsot par vienlīdzību, atvērtību,
brīvību, drošību un mieru, tā ir
iespēja neizlikties, ka tur, Eiropas Savienībā notiekošais, mūs
neietekmē un neskar. Dzīve Eiropas Parlamenta gaiteņos ietekmē mūsu uzņēmējus, lauksaimniekus, jauniešus, ikvienu
Latvijas iedzīvotāju, tādēļ ir svarīgi neaizmirst, ka šī ir mūsu iespēja ietekmēt nākamo Eiropas
Parlamenta sastāvu un līdz ar to
arī tā darbu.
Mums nav brīnumnūjiņas, ko
pavicinot, nonāksim Leiputrijā.
Mums ir doti tikai esošie apstākļi, esošie resursi un mūsu
spējas, uzņēmība un divas rokas. Tās arī ir mūsu brīnumu
radītājas.
Dainis Karols,
Talsu novada domes
priekšsēdētājs
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Auditors nav bieds, bet gan palīgs – tā uzsver Talsu novada pašvaldības auditore Solvita Zemīte.
2018. gadā pašvaldībā veikti trīs
auditi – Upesgrīvas internātpamatskolas saimnieciski finansiālās
darbības atbilstība normatīvo
aktu prasībām, SIA „Talsu namsaimnieks” rīcība ar finanšu līdzekļiem un Talsu novada Sporta skolas
saimnieciskās
darbības
atbilstība normatīvo aktu prasībām – tāpat ir veiktas arī četras
darījumu pārbaudes. Arī šim gadam ir jau sagatavots darba plāns,
kas paredz uzmanību pievērst
pašvaldības iestāžu darbības efektivitātei.
2018. gadā pašvaldības auditore ir
bijusi desmit iestādēs un struktūrvienībās, kopumā audita darba procesā
ir sniegts vairāk nekā 50 ieteikumu.
„Sniegto ieteikumu rezultātā pagājušajā gadā ir apstiprināti Talsu novada
pašvaldības budžeta plānošanas, izstrādes, apstiprināšanas un izpildes
kārtība, uzraudzības un kontroles noteikumi. Veikts iepirkums 2018. gada
pārskata revīzijas. Darba procesā tika
pilnveidots revidenta darba uzdevums, lai nodrošinātu atbilstošu revidenta sniegtā pakalpojuma kvalitāti
un vadība tiktu informēta par revidenta konstatējumiem. Tāpat ir īstenoti ieteikumi, kas tika sniegti pansionātam „Lauciene”: ir nodalīta
dzīvojamā fonda apsaimniekošanas
funkcija, ir izvērtēta un mainīta siltumenerģijas pakalpojuma sniegšana, pārskatītas maksas pakalpojumu

cenas, pārrēķināta uzturēšanas maksa, novērsti trūkumi medikamentu
un degvielas uzskaitē. Arī Vandzenes
pagasta pārvaldē un tās iestādēs ir
novērsti dažādi trūkumi grāmatvedības uzskaitē. Veikti dažādi uzlabojumi Sporta skolā un SIA „Talsu namsaimnieks”
darbībā.
Joprojām
uzraugu sniegto ieteikumu izpildi,”
par paveikto 2018. gadā pastāstīja
S. Zemīte.
Šī gada izvirzītā prioritāte auditores darbā
ir pašvaldības iestāžu darbības efektivitāte, lai veicinātu ekonomisku, efektīvu un lietderīgu pārvaldības praksi, kā
arī veicinātu atbildību un atklātību sabiedrības priekšā. Ir sagatavots 2019.
gada auditu plāns, kas paredz gan pilsētu un pagastu pārvalžu, gan izglītības iestāžu auditēšanu.
„Viens no būtiskākajiem pašvaldības mērķiem ir iedzīvotājiem tuva
pašvaldība, stipra un efektīva pārvaldība. Tāpēc ir izvirzīta prioritāte: darbības efektivitāte pārvaldēs un izglītības iestādēs. Vēlos rosināt vēl vairāk
domāt, ka strādājam iedzīvotāju labā
un visi pakalpojumi ir vērsti tikai uz
iedzīvotāju.
Svarīgi ir piemērot ilgtermiņa domāšanu. Jebkurš pakalpojums, jebkura pārvaldība ir jāskata, kā tā strādās
ilgtermiņā. Pie tam atcerēties vienlaikus par pakalpojumu vienkāršību un
pieejamību iedzīvotājiem,” uzsvēra
pašvaldības auditore.
Inita Fedko

Turpmāk Talsu novada
domes sēdes varēs vērot
video tiešraidē
Jau aizvadītā gada vasarā Talsu
novada dome nolēma ierakstīt un
publicēt domes komiteju sēdes
audioierakstā. Tagad veikti grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos un pieņemts lēmums no
marta nodrošināt domes sēžu videotiešraides.
Lai uzsāktu domes sēžu ierakstu
video formātā, bija nepieciešams
grozīt Talsu novada domes 2009.
gadā pieņemtos saistošos noteikumus „Talsu novada pašvaldības
nolikums”. Pieņemtās izmaiņas paredz nodrošināt Talsu novada domes
sēžu video translāciju un ieraksta ievietošanu pašvaldības tīmekļvietnē

www.talsi.lv un tiešraidi Talsu novada
„Youtube” kontā.
Šādā veidā Talsu novada dome iedzīvotājiem nodrošinās tiešāku iesaisti procesos un lielāku informētību
par domes pieņemtajiem lēmumiem.
Inita Fedko


Jautājiet – mēs atbildēsim!
Izmantojiet iespēju un saņemiet atbildes uz sev
svarīgiem jautājumiem, kas saistīti ar pašvaldības
darbu! Sūtiet jautājumus:
- elektroniski: info@talsi.lv;
- pa pastu: Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201,
ar norādi „Talsu Novada Ziņas”.
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Prezentē skeitparka
izveides vīziju
Jau 2018. gada novembrī Talsu novada pašvaldība izveidoja darba grupu par skeitparka izveidi
Talsos. Tajā darbojās gan
pašvaldības speciālisti,
gan arī trīs sabiedrības
pārstāvji – aktīvi skeitparka attīstīšanas speciālisti, kuriem ir pieredze minētajā jautājumā.
Darba grupa ir izstrādājusi skeitparka attīstības
vīziju, ko prezentēja Talsu novada domes deputātiem.
Darba grupa četrās sanāksmēs izvērtēja iespējamās skeitparka izveides vietas, tā iespējamo apjomu,
finansēšanas modeļus un līdzekļu piesaistes variantus.
Sākotnēji darba grupā
tika apskatītas divas skeitparka izveides iespējamās
vietas un veidi: āra skeitparks Lielajā ielā 22 (iepriekšējā skeitparka atrašanās vieta) un skeitparks
iekštelpās K. Valdemāra
ielā 19 (bijušās katlumājas
ēka aiz Talsu sporta nama).
Izvērtējot
iespējamās
skeitparka izveides vietas,
darba grupa secināja: katrai no tām ir savas priekšrocības un trūkumi. Lielā
iela 22 ir privātīpašums,
āra skeitparku varētu izmantot tikai tam labvēlīgos
laika apstākļos, šī teritorija
nav droša vide bērniem, jo
atrodas salīdzinoši tuvu ielas braucamajai daļai. Savukārt šajā vietā skeitparka
izveide un uzturēšana būtu
lētāka
un
tas
būtu
pieejams visu diennakti.
Ēka K. Valdemāra ielā 19
ir pašvaldības īpašums. Iz-

veidojot skeitparku, pilsētā
tiktu sakārtota viena degradētā ēka, iekārtotā infrastruktūra būtu izmantojama
visu
gadu.
Skeitošanas iespējas palielinātu cilvēku plūsmu šajā
pilsētas daļā, turklāt blakus
atrodas Talsu sporta nams
un tā piedāvātie pasākumi,
izdotos piesaistīt tūristus
un ģimenes, kas nodarbojas ar ekstrēmajiem sporta
veidiem. Vēl viena būtiska
priekšrocība ir, ka iekštelpās esošs skeitparks radītu
jaunu sporta veidu, ko varētu attīstīt un kas papildinātu sporta aktivitāšu
daudzveidību. Iecere gan
paģēr salīdzinoši augstas
izveidošanas un uzturēšanas izmaksas, tajā skaitā
arī ēkas uzturēšanai un telpu uzkopšanai.
Darba grupa, apkopojot
informāciju, domes deputātus iepazīstināja ar izvēlēto risinājumu K. Valdemāra ielā 19. Tas paredz
izveidot koka konstrukciju
monolītu skeitparku, kas
būtu mazāk traumatisks
un kā pamatnei nebūtu vajadzīgs asfaltbetona segums. Papildu tam ir ap-

gūstama arī apkārtējā ēkas
teritorija, kur var izvietot
arī āra trenažierus.
Viens no darba grupas
dalībniekiem Ainārs Mazjānis uzsvēra, ka šādi iekštelpu skeitparki ir pieejami
dažās lielākajās Latvijas pilsētās, piemēram, Liepājā
un Rīgā. „Ja tādu izveidotu
Talsos, tad mēs būtu solīti
priekšā diezgan daudzām
pilsētām. Āra skeitparku izmantot lielākoties var tikai
vasarā, iespējams arī rudenī un pavasarī, bet tas ir
atkarīgs no laikapstākļiem.
BMX un skeitbords ir iekļauts arī olimpisko spēļu
disciplīnās, tā būtu liela iespēja mūsu vietējiem jauniešiem kaut ko tādu darīt.
Ja ir tikai āra skeitparks, tad
šīs prasmes nevar attīstīt
nopietnā līmenī,” paskaidroja A. Mazjānis.
Šī gada budžetā apsekošanai un tehniskās dokumentācijas izstrādei ir paredzēti 30 000 eiro, bet
skeitparka izveides un ēkas
sakārtošanas aptuvenās izmaksas tiek lēstas ap
300 000 eiro.
Inita Fedko

Amatā apstiprina
Talsu novada
Bāriņtiesas
priekšsēdētāju
14. februārī Talsu novada
domes deputāti amatā apstiprināja jauno Bāriņtiesas
priekšsēdētāju.
Kopumā
konkursā bija pieteikušies
11 pretendenti, kuri atbilda
likumā noteiktajām prasībām. Pēc iepazīšanās ar pretendentu redzējumu un atbildēm
uz
jautājumiem
amatā ar balsu vairākumu
tika apstiprināta Jolanta
Feldmane.
Konkurss uz Bāriņtiesas
priekšsēdētāja amatu tika izsludināts janvārī. Tajā pieteikumus iesniedza 11 pretendenti,
kuri, vērtēšanas komisija secināja, atbilda Bāriņtiesu likuma
10. pantā noteiktajām prasībām. Visi kandidāti tika aicināti
domes deputātus iepazīstināt
ar savu redzējumu un atbildēt
uz papildu jautājumiem.
Jolantas Feldmanes kandidatūru atbalstīja domes deputātu vairākums, tas ir, 12.
Jolanta Feldmane ilgus gadus
strādājusi Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu
iecirkņa Kārtības policijas nodaļā par vecāko inspektori nepilngadīgo jomā. J. Feldmane uzsvēra, ka Bāriņtiesas galvenā
funkcija ir darbs ar bērniem un
ģimeni. Viņa ikdienas darbā ar
Bāriņtiesām sadarbojusies jau
kopš to dibināšanas pirmssākumiem un uzskata, ka ikvienā
pārvaldē jābūt sadarbības grupai, kas strādā ar iedzīvotājiem,
vāc un apkopo informāciju. Līdz
šim, strādājot Valsts policijā, Jolanta Feldmane ir aktīvi iesaistījusies dažādu sadarbības grupu

un pašvaldības komisiju darbā.
Viņa atzīst, ka labprāt strādā ar
ģimenēm un bērniem, meklējot
cēloņus un palīdzot dažādu
problēmsituāciju risināšanā.
„Ikdienā sadarbojos ar pašvaldību un tās institūcijām, tostarp ar Bāriņtiesu un Sociālo
dienestu, uzskatu, ka Bāriņtiesai jābūt pieejamai visās pilsētu
un pagastu pārvaldēs, jānosaka apkalpojamās teritorijas. Lai
veiksmīgi īstenotu Bāriņtiesas
funkcijas, tās pamatdarbs ir ar
pieejamo informāciju, ko varam iegūt tikai sadarbības ceļā.
Svarīga ir sadarbība starp institūcijām un sadarbība ar pašvaldībā dzīvojošajiem iedzīvotājiem. Tiklīdz pienāk informācija,
tā jāapstrādā, un tad var pieņemt konkrētus – situācijā pareizākos – lēmumus. Bāriņtiesa
dažu skatījumā ir represīva iestāde, bet jebkurā gadījumā tās
darbībai jābūt uz sabiedrību
vērstai: pieejamai un atvērtai,”
uzsvēra J. Feldmane.
Sākot amata pienākumu pildīšanu, uzmanība tiks pievērsta kolektīvam: J. Feldmane vēlas radīt pārliecību, ka jāstrādā
komandā un jāsadarbojas vienota mērķa sasniegšanai. Svarīga ir iestādes sadarbība ar
Valsts policiju, jo, lai arī noziedzības līmenis ir Latvijā samazinājies, tomēr vardarbības gadījumu skaits ir pieaudzis.
J. Feldmane Bāriņtiesas
priekšsēdētājas amata pienākumus sāks pildīt 12. martā.
Inita Fedko

Samazina priekšsēdētāja vietnieku skaitu, bet
palielina izpilddirektora vietnieku skaitu
Janvāra beigās Talsu novada domes vadības un administrācijas
struktūra piedzīvoja izmaiņas – ir
likvidēta priekšsēdētāja 1. vietnieka un padomnieka amata vieta un
izveidota jauna – izpilddirektora
vietnieka amata vieta. Tas nozīmē,
ka turpmāk Talsu novada domes
priekšsēdētājam būs viens vietnieks, bet izpilddirektoram – divi.
7. janvārī Talsu novada pašvaldība
saņēma Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieka Ģirta Kalnbirzes
iesniegumu. Tajā viņš lūdza no 31.
janvāra viņu atbrīvot no līdzšinējo
amata pienākumu pildīšanas un izveidot administrācijā jaunu amata vietu:
izpilddirektora vietnieks. Līdztekus
3

tika nolemts atteikties no amatu sarakstā iekļautā priekšsēdētāja padomnieka amata vietas, kas šobrīd
bija vakanta.
Ģ. Kalnbirze savu lēmumu pamatoja ar nepieciešamību uzlabot izpildvaras kapacitāti. Deputāts Edmunds Demiters piekrita, ka šo gadu laikā dome
ir saskārusies ar problēmām attīstības
projektu īstenošanā. „Neviens no
mums nav aizmirsis, cik grūti mums
gāja ar Talsu Galvenās bibliotēkas
projektu, kā mēs klupdami krizdami
mēģinām iet uz priekšu Talsu tirgus
atjaunošanas projektā, zinām, kādi
projekti mums ir padomā nākamo
divu gadu periodā. Manuprāt, šis solis
ir tikai loģisks,” sacīja E. Demiters.

Talsu novada pašvaldības izpilddirektors Modris Jaunvalks piekrita, ka
vietnieku skaita palielināšana vairos
izpildvaras kapacitāti. Turklāt, izvēloties likvidēt priekšsēdētāja vietnieka
amatu, ieviešot izpilddirektora otra
vietnieka amata vietu, netiek palielināts pašvaldības darbinieku skaits.
Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols sacīja, ka respektē
Ģ. Kalnbirzes lēmumu, tomēr to neatbalsta, jo līdzšinējā sadarbība bijusi
ļoti veiksmīga. „Sazvērestības teorijas
pīt šajā jautājumā ir pilnīgi nevietā. Reorganizējot centrālo administrāciju,
saņēmām arī piedāvājumu ieviest divus vietniekus izpilddirektoram. Tas
neiet pretrunā veselajam saprātam,

jo, ja tiek samazināts priekšsēdētāja
vietnieku skaits, tad ir jānostiprina izpildvara,” teica D. Karols. Pēc lēmuma
pieņemšanas viņa vietnieka pienākumus turpina pildīt Normunds Tropiņš.
Domes deputāti diskusijā vienojās,
ka tiks rīkots atklāts amata konkurss,
pirms tam piesaistot personālatlases
uzņēmumu objektīvu pretendentu
izvēles nodrošināšanai. Savukārt
vietnieka atbildības jomas pirms konkursa izsludināšanas noteiks izpilddirektors ar rīkojumu, par ko deputāti
tiks informēti.
Inita Fedko
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Pakāpeniski sakārto pansionātu „Lauciene”
Aizvadītā gada septembrī pansionāta „Lauciene”
vadītājas pienākumi tika
uzticēti Dacei Uplejai. Viņa
laiku lieki nav tērējusi un
būtiski ķērusies klāt iestādes darba organizācijas
pārveidei un formalitāšu
sakārtošanai.
Viens no svarīgākajiem jautājumiem, uzsākot darbu
pansionātā
„Lauciene”,
D. Uplejai bija sociālo lietu un
jautājumu bloka sakārtošana.
„Iepazīstoties ar dokumentiem, secināju, ka iepriekšējos
gados sociālā joma nebija sakārtota tik labā līmenī, kā es
to gribētu. Tādēļ tieši sociālo
jautājumu pārskatīšana bija
viena no manām prioritātēm,”
teica D. Upleja. Viens no pamata uzdevumiem bija izveidot skaidri definētu un saprotamu amatu vietu sarakstu,
rūpīgi izvērtējot katra darbinieka pienākumus, funkcijas
un veicamos darbus. Tā rezultātā no 1. janvāra pansionātā
ir noteiktas 34 klientu aprūpētāju un sešas aprūpētāju
amatu vietas, kas ir par trīs
amata vietām vairāk nekā iepriekš. Lai saprastu, vai pansionāta darbinieku skaits ir
pietiekams, ir uzsākta veicamo procesu izvērtēšana, aprūpes līmeņu aktualizēšana.
„Pamata pakalpojumus, kas
klientiem nepieciešami, nodrošinām. Tomēr pēdējā laikā ir
tendence uzņemt cilvēkus ar
arvien sarežģītāku aprūpes līmeni, ar arvien lielāku palīdzības nepieciešamību. Pieļauju,
ka kvalitatīvai aprūpes sniegšanai vajadzēs vairāk darbinieku,
bet šobrīd nevaru pateikt, cik.
Kadru komplektēšanas problēmas nav atrisinājušās. No 34
klientu aprūpētāju vietām ir
aizpildītas 33. Darbinieki slimo,
ir arī vairākas ilgstošas darba
nespējas lapas, izmisīgi meklējam darbiniekus dažādos veidos,” problēmu atklāja pansionāta „Lauciene” vadītāja.

„Esam izveidojuši citādu
atalgojuma sistēmu, vairākiem amatiem noteicām summēto darba laiku un stundas
tarifa likmi. Šobrīd ir izlīdzināts atalgojums darbiniekiem, kas strādā klientu aprūpē. Tas, salīdzinot ar citiem
līdzvērtīgu pakalpojumu sniedzējiem, nav nozarē zemākais. Esam atraduši veidu, lai
darbiniekus iespēju robežās
atalgotu atbilstoši,” paskaidroja D. Upleja, piebilstot, ka
tiek domāts arī par motivēšanas kārtības izstrādi. Tāpat
pansionāts ir saņēmis divus
brīvprātīgā darba veicēju piedāvājumus, tomēr, pirms šī
iespēja tiek izmantota, vadītāja uzsver, jāsakārto dokumentālā bāze.
Jaunajā gadā pansionātā ir
pilnībā nokomplektēta sociālā
darba speciālistu komanda.
„Laucienes” klientiem tagad ir
pieejami divi sociālie rehabilitētāji, divi sociālie aprūpētāji
un sociālais darbinieks. Darbu sākusi arī jauna vecākā
medicīnas māsa.
„Stājoties amatā vecākajai
medicīnas māsai un ņemot
vērā atsevišķu jautājumu saasināšanos gada sākumā, ik
nedēļu, piesaistot vajadzīgos
speciālistus, veicam klientu
apsekošanu. Lielāko vērību
pievērsīsim klientu ķermeņu
aprūpei, ūdens patēriņam,
ēdināšanai. Tam ir ļoti liela
nozīme, tādēļ esam izstrādājuši protokolu, kur tiek atzīmētas un vērtētas šīs darbības. Esam noslēguši līgumu
ar SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Talsu filiāles
podologu, kurš nepieciešamības gadījumā mūsu klientiem
veiks nagu un pēdu aprūpi.
Arī mūsu aprūpētājiem ir iegādāti atbilstoši instrumenti
ikdienas nagu kopšanai. Tagad virzāmies uz priekšu gan
dokumentu sakārtošanā, gan
darbā ar personālu, gan arī
darba pienākumu precizēša-

Amatu atstāj
Laidzes pagasta
pārvaldniece
Talsu novada pašvaldība saņēmusi līdzšinējās
Laidzes pagasta pārvaldes vadītājas Solveigas
Stalidzānes iesniegumu
par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu. Par to
22. janvārī noslēgta vienošanās.
Laidzes pagasta pārval-
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des vadītāja pienākumus
uzdots pildīt Valdgales pagasta pārvaldes vadītājai
Janai Robaldei. Viņa šo pienākumu pildīšanu ar tiešajiem darba pienākumiem
apvienos līdz 30. jūnijam.
Inita Fedko

nā un arī uzraudzībā,” informēja D. Upleja.
Lai nodrošinātu darbinieku
informētību un atgriezenisko saiti,
regulāri tiek rīkotas sapulces
– gan vadības, gan starpprofesionāļu komandas līmenī.
Daudz darba prasa dokumentācijas sakārtošana: pansionāta darbinieki aktualizē
veidlapas, strādā pie pakalpojumu kontroles procesa precīzas dokumentēšanas, iestāde
jau
ir
veiksmīgi
pārreģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
„Runājot ar darbiniekiem,
esmu sapratusi, ka ļoti svarīgi
ir skaidrot, kāda nozīme ir sociālā darba speciālistiem un
kādēļ viņi ir nepieciešami
šādā lielā institūcijā, kādas ir
viņu funkcijas. Tas vairākkārt
ir darīts, bet tas ir jāturpina, ir
jāveicina izpratne par sociālā
darba speciālista lomu pansionātā. Ļoti vajadzīga ir darbinieku izglītošana.”
No 2018. gada pārcelto finansējumu paredzēts šogad
plānveidīgi izmantot nodarbību organizēšanai, algu fondam, darbinieku izglītošanai,
mīkstā inventāra pakāpeniskai nomaiņai, uzkrāto atkritumu izvešanai – ļoti daudzās
pansionāta telpās, arī pagrabstāvā daudzu gadu garumā ir
uzkrātas jau tehniski un morāli nolietojušās lietas. Ir pieaugušas cenas ēdināšanas
pakalpojumam, tāpat līdzekļi
nepieciešami papildu pakalpojumu ieviešanai. Nākamajā
gadā vienā korpusā plānots
nomainīt jumta segumu, bet
ir jāveic nopietna sagatavošanās, lai varētu nodrošināt
drošu pakalpojumu nepārtrauktību.
Savukārt Talsu novada pašvaldība šī gada budžetā pansionāta „Lauciene” sakārtošanai
paredzējusi
novirzīt
97 000 eiro, tos pansionāts

izlietos, pārbūvējot vannas istabas, sakārtojot sanitāros
mezglus klientu istabās un
ventilācijas sistēmu, nodrošinot ugunsdrošības prasību
ievērošanu un iegādājoties
profesionālo veļas mazgājamo mašīnu un specializēto
transportu līzingā klientu ra-

21. februārī pansionātā „Lauciene” notika iestādes vadītājas organizēta darbinieku sapulce.
Tajā piedalījās arī Talsu
novada domes deputāte,
Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja Inga Gluzda.
„Vēlos pateikt lielu un sirsnīgu paldies visiem darbiniekiem par to darbu, ko jūs
darāt. Šim darbam ir nepieciešama īpaša cilvēcība un
līdzjūtība pret mūsu līdzcilvēku sāpēm un bēdām. Manā
skatījumā tieši jūsu darbam
būtu jābūt visvairāk atalgotam, bet šobrīd šis darbs tiek
novērtēts vismazāk. Tā tas
noteikti nedrīkst būt, deputāti darīs visu iespējamo, lai šo
situāciju mainītu. Ejam solīti
pa solītim,” klātesošos uzrunāja I. Gluzda. Viņa uzsvēra,
ka apstākļu uzlabošanās nav
iespējama vienā dienā, bet
jau šajā gadā iestādei paredzēts finansējums vairāk
nekā 90 000 eiro, ko ieguldīt
ēkas infrastruktūrā. Tāpat no
janvāra darbiniekiem ir mainīta darba stundas likme,
pielīdzinot to augstākajai
atalgojuma likmei noteiktajā
grupā. Lai arī atalgojuma palielinājums nav krass, tomēr
tas ir sākums pārmaiņām.
Sapulces laikā darbiniekiem bija iespēja uzdot inte-

tiņkrēslos un guļošo klientu
pārvadāšanai.
„Darba ir ļoti daudz. Tiklīdz
ķeramies kam klāt, tā uzreiz
parādās piecas citas lietas kā
pūķim galvas. Darīsim visu, cik
vien būs mūsu spēkos, lai uzlabotu šo pakalpojumu,”
D. Upleja ir apņēmības pilna.

resējošus jautājumus. Izskanēja dažādi viedokļi, un
noskaidrojās darbiniekiem
sāpīgs problēmu loks, kas
radies ilgākā laika periodā:
zemais atalgojums, darbaspēka trūkums, iekšējās komunikācijas problēmas, neatrisināti
saimnieciskie
jautājumi.
„Šādām sapulcēm jābūt,
lai izrunātu problēmas un
tās novērstu,” sacīja I. Gluzda. Viņa ir pārliecināta, ka, lai
palielinātu darbinieku komforta līmeni, jāstrādā pie vairākiem aspektiem: atalgojuma sistēmas sakārtošanas,
vides uzlabošanas un kolektīva kā komandas nostiprināšanas.
„Jūs esat šai iestādei vajadzīgi un tieši jūs, darbinieki,
esat lielākā vērtība. Nevaram nodrošināt kvalitatīvu
pakalpojumu, ja darbinieki
nejūtas kā iestādes galvenā
sastāvdaļa. Saprotu jūsu
pārmetumus, bet, ticiet
man, šobrīd darām visu, ko
ļauj mūsu iespējas. Tomēr
jāsaprot, ka tikpat aktīvi, kā
aizstāvēšu jūsu intereses,
tikpat neiecietīga būšu pret
paviršībām un neizdarībām.
Tās nebūs pieņemamas,”
piebilda Sociālo un veselības
jautājumu komitejas priekšsēdētāja.

Inita Fedko

Dārziņš veselībai un atpūtai
Tuvojoties
pavasarim,
sākam domāt par paša
audzētiem
ziediem
un
dārzeņiem
vai
vienkārši
mierīgu atpūtu svaigā gaisā.
Talsu novada pašvaldība
piedāvā novada iedzīvotājiem
iespēju nomāt pašvaldības
zemi sakņu dārzu vajadzībām
Talsu pilsētas tuvumā: Ģibuļu
pagasta Pastendē, Lībagu pagasta Mundigciemā un Dižstendē, kā arī Abavas pagasta
Priedēs, Strazdes pagastā, Vir-

bu
pagasta
Jaunpagastā,
Valdemārpilī, Ārlavas pagasta
Lubezerē, Lubes pagastā,

Valdgales pagasta Pūņās, Laidzes
pagasta
Laidzē,
Vandzenes pagasta Vandzenē
un Balgales pagasta Dursupē.
Ja jums ir vēlēšanās nomāt
pašvaldības zemi sakņu dārza
vajadzībām, ar iesniegumu
jāvēršas tuvākajā Talsu novada
pilsētas vai pagasta pārvaldē.
Inga Romaško,
Nekustamā īpašuma nodaļas
vadītāja
tālr. 63232128
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„Jācenšas, lai varam baudīt maizi ikdienā, bet svētkos
un godos esam pelnījuši arī ko saldāku”
Lai arī valsts budžets vēl
nav apstiprināts, tomēr Talsu novada budžets tika pieņemts jau janvāra beigās.
Šajā gadā pieaudzis atvēlētais finansējuma apjoms vairākām jomām, tostarp izglītībai un sociālajai sfērai.
Šogad paredzēts līdz galam
sakārtot vairākus objektus,
kā arī uzsākt jaunu attīstības
plānu īstenošanu. Vairāk par
šī gada prioritātēm stāsta
Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols.
Salīdzinot 2018. un 2019.
gada Talsu novada budžetu
– kādas ir galvenās atšķirības, ko izjutīs novada iedzīvotāji?
Centrā izvirzījām novadnieku vajadzības. Lielākais finansējuma palielinājums ir izglītības un sociālajā jomā, kā arī
kultūrā un sportā. 2019. gada
budžetā ņēmām vērā pilsētu
un pagastu prioritātes: pēc
vienotiem kritērijiem katrai
pārvaldei tika novirzīts noteikts finansējums, kā izlietošanas mērķi nosaka pārvaldes vadītājs ar savu komandu.
Pašvaldība ir pakalpojumu
sniedzējs, šeit strādā daudz
darbinieku, tādēļ esam raduši
iespēju kaut nedaudz stimulēt mūsu darbiniekus, nodrošinot atalgojuma pieaugumu
vidēji 4% apmērā. Atsevišķas
algu kategorijas nav pārskatītas gadiem. Īpaši izvērtējām
sociālo un muzeju darbinieku
un bibliotekāru atalgojumu.
Šogad atšķiras budžeta apstiprināšanas gaita. Pamata
budžets 2019. gadam bija gatavs jau 2018. gada decembra
sākumā. Tā kā tad vēl nebija
apstiprināta Latvijas valsts valdība un valsts budžets, tad sapratām, ka 2018. gada nogalē
nevaram apstiprināt novada
budžetu. Lai radītu drošības
izjūtu iedzīvotājiem, tostarp
pašvaldības darbiniekiem, janvārī tomēr virzījām budžetu
pieņemšanai. Patīkami apzināties, ka neviens deputāts neiestājās pret to.
Papildu finansējums novirzīts sociāli neaizsargātākajai
sabiedrības daļai, bērniem,
kuri saņem pakalpojumus ģimeņu un bērnu attīstības centrā „Brīnumiņš”, kā arī pansionāta „Lauciene” sakārtošanai.
Kādu objektu sakārtošanu
un problēmu risināšanu nesīs 2019. gads?
Lielu objektu sakārtošana
un būtisku problēmu atrisināšana nenotiek viena gada laikā, vienmēr ir jāveic būtiski
priekšdarbi.
Pagājušā gada augustā uzsākām Talsu Galvenās bibliotēkas ēkas pārbūvi, šogad to pa5

beigsim un iegūsim sakārtotu
un ideju piepildītu objektu. Tas
paredz jau nākamo soli: samazināt rindas uz pirmsskolas izglītības iestādēm Talsos. Bibliotēkai
atbrīvojot
telpas
pirmsskolas izglītības iestādē
„Pīlādzītis”, tās būs jāpielāgo
bērnudārza vajadzībām papildu grupiņas atvēršanai.
Turpinās darbs pie bērnudārza būvniecības Sabilē:
esam nonākuši līdz iepirkuma
konkursa izsludināšanai, tāpat
neapstājas darbs pie ceļu infrastruktūras
sakārtošanas.
Šogad pilnībā rekonstruēsim
Raiņa ielu Talsos, noslēdzies
iepirkumu konkurss par darbiem Celtnieku ielā Talsos.
Gana ilgi esam dzirdējuši dažādus stāstus par Talsu tirgus
pārbūves projektu. Pēc 23.
marta uzsāksim jaunu iepirkumu procedūru projektēšanai,
iesniegsim jaunu projekta pieteikumu. Šis objekts ir jāuztver
kā ražošanas telpu izbūve, kur
integrēsim tirgus funkciju. Paldies iesaistītajiem uzņēmējiem par izpratni un joprojām
esošo vēlmi nodrošināt darba
vietu skaita pieaugumu!
Šogad turpināsies Eiropas
Savienības projektu īstenošana Talsu Valsts ģimnāzijā, Talsu 2. vidusskolā, Sabiles pamatskolā un Talsu pamatskolā.
Drīzumā deputātiem būs jāpieņem lēmums par iespējamo Valdemārpils vidusskolas
stadiona pārbūvi. Jāņem vērā,
ka šo stadionu izmantotu visi
interesenti, ne tikai skolēni.
Šis gads būs nozīmīgs arī ar
skolu tīkla plānveidīgu sakārtošanu. 2019. gada 1. septembrī darbu beigs Talsu 2. vidusskolas
filiāle
„Laidzes
pamatskola”. Pēc izvērtējuma
domes deputāti lems par Virbu un Vandzenes pamatskolas klašu skaita samazinājumu,
tas ir, pieņemot šo lēmumu
nākamajā mācību gadā Virbu
pamatskolā mācību programmu apgūs bērni no 1. līdz 6.
klasei. Savukārt Vandzenes
pamatskolā vecākiem ir gads
laika, lai pierādītu, ka vietējā
skola ir svarīga un tajā būtu iespēja mācīties līdz 9. klasei. Situācijai neuzlabojoties, no
2020. mācību gada arī Vandzenes pamatskolā bērni varēs mācīties līdz 6. klasei. Pieņemot šos lēmumus, varu
apgalvot, ka šī domes deputātu sasaukuma laikā vairs pie
šiem jautājumiem neatgriezīsimies. Tas ir drošības signāls
gan izglītības iestāžu darbiniekiem, vecākiem, gan arī attiecīgo teritoriju iedzīvotājiem.
Ir vairāki attīstības projekti,
pie kā pašvaldība strādā, bet
kam nav zināms iespējamais
finansējuma avots, piemē-

ram, skeitparka izveide,
multifunkcionālā
sporta
kompleksa izveide. Kā paredzat īstenot šīs ieceres?
Mums ir skaidri finansējuma avoti: Eiropas Savienības
fondu finansējums, pašvaldības budžeta līdzekļi vai privāto partnerību līdzekļi. Sabiedrībai aktuāls jautājums ir
multifunkcionālā sporta kompleksa celtniecība. 2018. gada
beigās pieņēmām lēmumu,
ka ir jābūt divu iespējamo
kompleksa atrašanās vietu izvērtējumam, jāizstrādā tehniski ekonomiskais pamatojums, un tad nonāksim līdz
nākamajiem soļiem. Viens no
darba uzdevumiem ir arī iespējamo finansējuma avotu
apzināšana. Bez šaubām, tik
vērienīgu objektu nevaram
uzcelt tikai par pašvaldības
budžeta līdzekļiem. Patlaban
darba grupa strādā un deputātiem tiks prezentēti konkrēti priekšlikumi.
Skeitparkam šogad ir piešķirti 30 000 eiro, par ko tiks
veikts izvērtējums un sagatavota nepieciešamā dokumentācija. Jāatceras, ka nav aizmirsta iecere arī par veloparka
ierīkošanu un aktīvās teritorijas labiekārtošanu pie Vilkmuižas ezera.
Kādus saredzat Talsu novada attīstības mērķus: kurp
virzāmies?
Talsu novada attīstības
mērķi nedrīkst būt atrauti no
iedzīvotāju mērķiem, tas ir,
dzīvot drošā, sakārtotā un
perspektīvā vidē. Vienlaikus
jāapzinās, kādus uzdevumus
saņemam arī no valsts.
Šobrīd Saeimā un valdības
deklarācijā ir iekļauta apņemšanās īstenot reģionālo reformu, ir būtiski attīstības jautājumus skatīt kontekstā ar to.
Teritoriālo reformu nedrīkst
īstenot, kaut ko mehāniski
pievienojot vai sadalot. Reformas rezultāts nevar būt atrauts no valsts un pašvaldību
funkciju izvērtējuma. Svarīgi,
kādi instrumenti pašvaldībām
tiek doti procesu ietekmēšanai, būtu jāvērtē nodokļu likmju pārdale par labu vietai,
kur cilvēks dzīvo.
Lielākais mērķis ir, lai Talsu
novads būtu vieta, kur vēlamies dzīvot, kur mums ir
darbs, kur mūsu bērniem ir
kvalitatīva izglītība un izklaides iespējas. Lai vienmēr
būtu vēlme atgriezties Talsu
novadā, jo mēs to vienkārši
mīlam. Ikdienas darbi un arī
lielie attīstības projekti ir jāpakārto šādai filozofijai.
Kā atrast kompromisu
starp ikdienas vajadzībām
un ilgtermiņa attīstības

projektiem, lai nevienam
nebūtu jāsaka, lai tauta ēd
kūkas, ja nav maizes?
Ikdienas vajadzības un ilgtermiņa attīstības projekti nedrīkst būt viens no otra atrauti. Nevaram sagaidīt sakoptu
sētu un labiekārtotu vidi, ja tikai strādājam ar grābekli, bet
neiestādām koku, par ko ir jārūpējas un kam ir jāizaug, lai
tas kļūtu par skaistu objektu.
Šis princips attiecas arī uz novadu un valsti.
Ir jācenšas, lai varam baudīt maizi ikdienā, bet svētkos
un godos esam pelnījuši arī
ko saldāku.
Politisko spēku sadrumstalotība, sūdzības par pašvaldības darbu dažādās valsts
institūcijās – kā vērtējat domes darbu un vai šāda politiskā kultūra veicina stabilu
izaugsmi?
Pašvaldības un Saeimas vēlēšanu rezultāti ir bijuši gana
sadrumstaloti, bet tas nozīmē,
ka vairākām iedzīvotāju grupām ir iespējas būt lēmējvarā
novadā un arī likumdevēju
varā Saeimā. Ne vienmēr
esam ar visu apmierināti, bet
svarīgi, kā šīs situācijas risinām. Manuprāt, ir jāsēž pie
viena galda, jāizskata iespējas
un jāatrod kompromiss. Ir dažādi veidi, kā paust viedokli:
nevalstiskās
organizācijas,
biedrības, deputāti. Par savu
taisnību ir jāpastāv, ja tā ir pamatota, bet tā nedrīkst balstīties uz naidu un atriebību.
Politisko spēku sadrumstalotību neuzskatu par mīnusu,
jo 14 domes deputāti no 17
strādā kopā. Ikviens deputāts
var sekot līdzi jebkuras darba
grupas un komisijas darbam,
no pašiem ir atkarīgs, cik daudz
šīs iespējas izmantojam.
Ikviens interesents var sekot
līdzi deputātu darbam, vērtēt,
kā tiek pārstāvētas viņu intereses – pagājušajā gadā ieviesām
komiteju sēžu gaitas fiksēšanu
audioierakstā, martā paredzam uzsākt domes sēžu video
tiešraižu nodrošināšanu. Komiteju norišu fiksēšana audioierakstos ir iespēja novērtēt,
kāda ir politisko spēku deputātu argumentācija un viedokļi,
reizēm arī aktiermāksla.
Kurā brīdī politiskā piederība kļuva tika nozīmīga?
Viena no valsts demokrātiskās sistēmas sastāvdaļām
balstās uz iedzīvotāju iesaisti
politiskajās partijās, tā paužot
savu politisko piederību, kam
atbalstu vai tā neesamību iedzīvotāji atklāj vēlēšanās.
Piekrītu uzskatam, ka pašvaldību vēlēšanās būtu jābalso
par personālijām, nevis par
konkrētām politiskajām parti-

jām, bet mums nav šādu iespēju. Šajā domes deputātu
sasaukumā mēģinām pārstartēt situāciju, vairums deputātu
grib strādāt kopā, noliekot
malā politiskās intereses.
Janvāra beigās pieņemtas
izmaiņas centrālajā administrācijā, paredzot atteikties no viena priekšsēdētāja
vietnieka, bet izveidot otru
amata vietu izpilddirektora
vietniekam. Cik stabila ir domes un izpildvaras vadība
un kādi signāli šādā veidā
tiek raidīti sabiedrībai?
Ikviens vienmēr var vēlēties
labāku izpildvaras darbu, tāpat kā ikviens var vēlēties arī
labāku lēmējvaras darbu. Par
lēmējvaru varam lemt reizi
četros gados, atdodot savu
balsi, bet izpildvaras kapacitātes uzlabošana ir iespējama
biežāk. Saskatām izpildvaras
izaicinājumus un to, ka komanda ir jāstiprina. Izpildvaras
struktūru ir izvērtējis auditors,
tagad, kādu laiku nostrādājot
šādā struktūrā, redzam, ko nepieciešams mainīt vai papildināt. Šis modelis nav pretrunā
auditora slēdzienam.
Vai nav kā valstij ar teritoriālo reformu, tā mums ar
nemitīgajām administrācijas reformām? Vai būs brīdis, kad varēsim teikt, ka
mums ir ideālā struktūra
un atliek vien strādāt?
Mums kādreiz pietrūkst
mākslas uzticēties un agrāk
iesākto procesu pēctecības.
Talsu novada vēlēšanās piedalījāmies trešo reizi, arī iepriekšējie domes deputātu
sasaukumi ir vēlējušies nostiprināt un meklēt labāko administrācijas struktūras un
pārvalžu modeli. Svarīgi, ka šīs
pārmaiņas nepasliktina pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, novadnieki tās neizjūt.
Tā ir labākā risinājuma
meklēšana, ņemot vērā attiecīgos apstākļus. Neviens variants nav nepareizs, bet izmaiņas vajadzīgas, lai virzītos uz
priekšu, dotu jaunu uzrāvienu, bet izmaiņas nedrīkst
traucēt iedzīvotājiem.
Ikvienā uzņēmumā struktūras izmaiņas ir regulāras.
Nezinu arī nevienu valsts
iestādi, kur ilgtermiņā darbotos tikai viena iespējamā
struktūra. Mainās viss – gan
tehnoloģijas, gan pakalpojumi, gan infrastruktūra, gan citi
ietekmējošie faktori. Pārmaiņas prasa uzdrīkstēšanos un
drosmi, un ticu, ka visas pārmaiņas ved uz ko labāku. Tomēr šie procesi vienmēr prasa laiku un allaž vēlamies, lai
tie ritētu raitāk.
Inita Fedko
2019. gada marts
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Reģistrēti Ārlavas
un Lubes ģerboņi
Izejot nepieciešamo procedūru, Kultūras ministrija
ir reģistrējusi Ārlavas un
Lubes pagasta ģerboni. To
izstrāde tika sākta jau
2018. gadā, kad abi simboli
arī prezentēti Valsts heraldikas komisijai.
Abus pagasta ģerboņus izstrādājis heraldiskais mākslinieks Edgars Sims, sadarbojoties ar pagastu pārvalžu
vadītājiem un vietējiem iedzīvotājiem. Mākslinieks ir uzsvēris, ka ģerboņa izstrādē
jāvadās pēc noteiktiem kritērijiem, tādēļ ne vienmēr tajos
viennozīmīgi izdodas atspoguļot sabiedrības idejas.

Ārlavas pagasta ģerbonī
attēlota peldoša zelta laiva,
ar izaugošu tādu pašu ozola
asnu ar lapām. Tā fons ir sarkans, bet ģerboņa pēda –
sudraba krāsā.
Lubes pagasta ģerbonī
attēlota zaļā laukā zelta izliekta pļavas ķirzaka ar pagrieztu galvu pa kreisi. Augšējā un apakšējā stūrī
atrodas sudraba pīpene ar
zelta auglenīcu.
Šobrīd gala apstiprināšanas procesā atrodas arī Vandzenes pagasta ģerbonis, ko
ir jau akceptējusi Valsts heraldikas komisija.
Inita Fedko

Lubes pagasta ģerbonis

Ārlavas pagasta ģerbonis

A/S „Talsu mežrūpniecība”
attīstībā ieguldīs ap
300 000 eiro
21. februārī Stendes pilsētas pārvalde rīkoja iedzīvotāju tikšanos, kur pilsētas lielākais uzņēmums
A/S „Talsu mežrūpniecība”
pastāstīja par darbības paplašināšanos. Iedzīvotāji
bija izteikuši bažas par iespējamajām smakām un
savas dzīves kvalitātes pasliktināšanos, ko uzņēmuma pārstāvis kliedēja.
A/S „Talsu mežrūpniecība”
kas nodarbojas ar koksnes
apstrādi un mietu ražošanu,
patlaban nodrošina darba
vietas 40 cilvēkiem, un šogad
sākta uzņēmuma darbības
paplašināšana, lai turpmāk
paši saviem spēkiem veiktu
koksnes impregnēšanu. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Gatis Štāks pastāstīja par
koksnes impregnēšanas procesu, atklājot, ka ir iegādāts
nepieciešamais aprīkojums,
lai šo pakalpojumu turpmāk
spētu paveikt pašu spēkiem.
„Pāris gadus atpakaļ uzstādījām kaltes koksnes žāvēšanai, bet nākamā inovācija ir
koksnes produktu impregnēšana. Tās nodrošināšanai
esam iegādājušies slēgtu impregnēšanas iekārtu no Vācijas, līdz ar to procesa laikā apkārtējie iedzīvotāji nesajutīs
2019. gada marts

nekādas smakas, būs pasargāti no to noplūdēm,” apgalvoja G. Štāks. Visas darbības
tiks paveiktas slēgtā vidē – autoklāvā. Koksnes impregnēšana ir šo materiālu piesūcināšana ir īpašu aizsarglīdzekli,
kas vairākkārt paildzina materiālu kalpošanas ilgumu, pasargā to no mitruma, kaitēkļiem un zilējuma. Koksne,
vakuumā atverot tās poras, ar
spiedienu tiek piesūcināta ar
apstrādes līdzekli, kas veidots
uz ūdens un vara bāzes. Reizi
gadā iekārta tiks tīrīta, bet tajā
uzkrātie nosēdumi tiks utilizēti
atbilstoši bīstamo atkritumu
nosacījumiem.
Papildu impregnēšanas
iekārtu uzstādīšanai uzņēmums iecerējis celt 36 metrus garu, hermētiski slēgtu
angāru, kur novietot un uzglabāt apstrādātos materiālus. Darbības paplašināšanā
plānots ieguldīt aptuveni
300 000 eiro un izveidot arī
jaunas darba vietas.
A/S „Talsu mežrūpniecība”
darbu veikšanai ir nodrošinājusi visus nepieciešamos
saskaņojumus ar atbildīgajām institūcijām. Atbilstoši
noteikumiem ir informēts arī
Valsts vides dienests.
Inita Fedko

Turpmāk rēķini būs pieejami
tikai SIA „Talsu namsaimnieks”
klientu apkalpošanas sistēmā
Tā kā aizvadītajā gadā SIA
„Talsu namsaimnieks” ieviesa savu klientu apkalpošanas tiešsaistes sistēmu, tad
uzņēmums tagad ir pārtraucis izmantot portālu īpašniekiem.lv. Turpmāk komunālo
pakalpojumu rēķini būs saņemami tikai SIA „Talsu
namsaimnieks” klientu apkalpošanas sistēmā, kurai
var pievienoties www.talsunamsaimnieks.lv.
Klientiem, kas vēl nav atjaunojuši paroli, tas jāizdara
www.talsunamsaimnieks.lv, izvēloties pogu „Atjaunot paroli”. Klientam uz viņa norādīto
e-pasta adresi tiks nosūtīta
instrukcija, kā atjaunot paroli,
bet, tā kā nereti klienta operators šo instrukciju automātiski pārvieto uz klienta e-pasta
mapi „Mēstules” vai „Surogātpasts”, tad e-pastā obligāti jāpārbauda arī šīs mapes.
Ja, atjaunojot paroli, sistēma brīdina, ka šāds e-pasts
nav sistēmā, tad ir jāpārbauda, vai norādīta pareiza epasta adrese, vai arī jāreģistrējas sistēmā no jauna. Lai
reģistrētos jaunajā klientu apkalpošanas sistēmā, dzīvokļa
īpašniekam vai īrniekam ir nepieciešama unikāla, atšķirīga
e-pasta adrese.
Klients nevarēs ar vienu epasta adresi savā profilā pie-

reģistrēt arī radiniekam vai
draugam piederošu dzīvokli
un saņemt viņa rēķinus, taču
klientam ir iespēja no sava
profila nodot ūdens skaitītāju
rādījumus arī drauga vai radinieka dzīvoklim. Lai to varētu
izdarīt, otram cilvēkam sava
profila sadaļā „Īpašumi” jāpievieno klienta e-pasta adrese
kā īrniekam, un klientam pēc
tam savā profilā šī pievienošana ir jāapstiprina. Ja klients
vēlas saņemt otra klienta rēķinu, tad šī iespēja nederēs, ir
jāzina arī drauga e-pasta adrese un parole.
Ūdens skaitītāju rādījumus
iesniedzot jaunajā sistēmā,
klients vienmēr vispirms redzēs fiksētos iepriekšējā mēneša rādījumus. Iesniegšanas
brīdī būs redzams arī kārtējā
mēneša ūdens patēriņš, un,
ja tas atšķirsies no iepriekšējā
gada vidējā patēriņa vairāk
nekā par 30%, tad klientam
tiks parādīts attiecīgs informācijas lodziņš. Kad klients
apstiprina savu rādījumu, tas
vispirms tiek nosūtīts uz SIA
„Talsu namsaimnieks” apstiprināšanai. Tikai pēc tam, kad
SIA „Talsu namsaimnieks” uzskaites un aprēķinu nodaļa
pārbaudīs un apstiprinās šo
rādījumu, tikai tad (apmēram
pēc diennakts) klients savā
profilā redzēs jauno rādīju-

mu. Savu ūdens patēriņu kārtējā un iepriekšējos mēnešos
klients varēs redzēt sava profila sadaļā „Ūdens patēriņa
vēsture”. Otrreiz ievadīt skaitītāja rādījumus kārtējā mēnesī
klients sistēmā nevarēs. Ja
klients vēlēsies kārtējā mēnesī mainīt reģistrēto rādījumu,
viņam būs jāsūta iesniegums
uz uzņēmuma e-pastu: info@
talsunamsaimnieks.lv.
Laikā, kad SIA „Talsu namsaimnieks” rēķinus apstrādā
sagatavošanas procesā, bet
tie vēl nav apstiprināti, klients
savā profilā redz, ka viņam būs
rēķins, bet šajā stadijā viņš šo
rēķinu vēl nevar atvērt. Tikai
pēc tam, kad klienta rēķina sagatavošana beigusies, tas ir
apstiprināts un nosūtīts uz sistēmu, tikai tad klients var atvērt savu kārtējo rēķinu.
Jaunā klientu apkalpošanas
sistēma nepārtraukti tiek uzlabota un pielāgota, tādēļ nākotnē tās funkcionalitāte var atšķirties no iepriekš aprakstītā.
SIA „Talsu namsaimnieks”
23. aprīlī izbeigs sadarbību ar
portālu
www.ipasniekiem.lv.
Turpmāk šīs funkcijas nodrošinās uzņēmuma klientu apkalpošanas portāls, kam var
pievienoties www.talsunamsaimnieks.lv .
Inita Fedko

SIA „Talsu ūdens” iegādāsies
hidrodinamisko mašīnu
Jau vairākus gadus SIA
„Talsu ūdens” pakāpeniski
pārņem ūdenssaimniecības
pakalpojumu nodrošināšanu Talsu novadā. Šogad novembrī uzņēmuma pārziņā
nonāks arī Laucienes, Balgales un Ķūļciema pagasta
teritorija, kas paredz nozīmīgu darba apjoma pieaugumu. Lai nodrošinātu efektīvāku darbu, pieņemts
lēmums iegādāties hidrodinamisko mašīnu.
Pašvaldības kapitāldaļu uzņēmuma SIA „Talsu ūdens”
galvenie uzdevumi ir nodrošināt iedzīvotājus ar kvalitatīvu
dzeramo ūdeni, nodrošināt
notekūdeņu savākšanu un vides normatīviem atbilstošu
attīrīšanu un veicināt apkārtējās vides piesārņojuma risku
samazināšanu.
Šajā gadā uzņēmums kļūs
par vienīgo šī pakalpojuma
sniedzēju Talsu novadā, izņemot Vandzenes pagastu, kur
vēsturiski šajā jomā nepiecieša-

mo pakalpojumu klāstu nodrošina privāta kapitālsabiedrība.
SIA „Talsu ūdens” valdes loceklis Igors Kude pastāstīja, ka,
pieaugot darbu apjomam, uzņēmumam ir svarīgi stiprināt
tehnisko bāzi, tādēļ nepieciešams iegādāties hidrodinamisko mašīnu. Tā nepieciešama
kanalizācijas tīklu profilaktiskai
uzturēšanai un aizsprostojumu novēršanai, patlaban šis
pakalpojums tiek pirkts tikai
avārijas gadījumos. Šāda pieeja
izmaksā dārgi (vidēji 90 eiro
stundā bez PVN), turklāt novērš tikai avārijas situācijas, bet
neatrisina centralizēto kanalizācijas tīklu aizsprostojumu
problēmu kopumā.
„Hidrodinamiskā mašīna ir
specifiska iekārta, kas apvieno vairākas darbības. Tai
vienlaikus jāskalo ar ūdens
strūklu un jāatsūc aizsprostojumi (biezumi), skalojamās iekārtas komplektācijā jābūt
dažāda diametra un veida uzgaļiem, ar kuru palīdzību var

gan izgriezt koku saknes, gan
atbrīvot cauruļvadu no smiltīm, taukiem un pat izvākt akmeņus, jābūt aprīkotai ar
„mehānisko roku”, kas ļauj iegremdēt mehāniski šļūteni
lielā dziļumā (kanalizācijas
sūkņu stacijās),” teica I. Kude.
Pēc tirgus izpētes konstatēts, ka šīs mašīnas cena ir,
sākot no 300 000 eiro (bez
PVN). Tās iegādei pēc iepirkuma konkursa tiks ņemts aizņēmums, ko apņēmusies galvot Talsu novada pašvaldība.
Hidrodinamiskās mašīnas iegādes izmaksas tiks attiecinātas
uz kopējo ūdenssaimniecības
tarifu. Saskaņā ar uzņēmumā
apstiprinātām pamatlīdzekļu
nolietojuma normām, tarifā tas
veidos 0,02 eiro pieaugumu no
kopējā nolietojuma pieauguma.
SIA „Talsu ūdens” informēja, ka
šajā gadā tiks izstrādāts jauns
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs, ņemot vērā arī citas
aktualizētās izdevumu pozīcijas.
Inita Fedko
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Aicinām iepazīties ar Talsu
pakalnu loka dzīvināšanas plāna
2019.–2025. gadam projektu
Talsu novada dome 2018. gada
28. jūnijā pieņēma lēmumu par tematiskā plānojuma „Talsu pakalnu
loka dzīvināšanas plāns 2019.–
2025. gadam” izstrādes uzsākšanu.
Tematiskajā plānojumā detalizēta
uzmanība pievērsta Talsu vecpilsētai
un deviņu pakalnu teritorijai, tā domājot par pilsētas ilgtspējīgu attīstību
kopumā.
Tematiskā plānojuma mērķis ir izstrādāt rīcības programmu Talsu pakalnu loka attīstībai. Tematiskā plānojuma rīcību izvēle veikta, analizējot
esošo situāciju, veicot iedzīvotāju aptauju, pamatojoties uz speciālistu grupu darba rezultātiem un Talsu novada
V iedzīvotāju foruma darba kopsavilkumu. Plāna īstenošanai paredzēti atbildīgie par rīcību virzību, kā arī iespē-

jamie finanšu avoti.
No 12. februāra līdz 17. martam norit tematiskā plānojuma projekta publiskā apspriešana. Ar tematiskā plānojuma projektu var iepazīties šeit, kā arī
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 6. martā plkst. 17.30 kinoteātra „Auseklis” zālē.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos personīgi, pa pastu vai elektroniski:
pasts@talsi.lv līdz 17. martam.
Lūdzam novada iedzīvotājus būt
atsaucīgiem, iepazīties ar tematiskā
plānojuma projektu, izteikt savus komentārus un priekšlikumus. Visiem
kopā mums izdosies labāk!

Aktuāli

Rīkos iedzīvotāju
sapulces pārvaldēs
Martā Talsu novada pilsētu un
pagastu pārvaldes sāks sapulču
ciklu, kur iedzīvotāji būs aicināti
uzzināt aizvadītā gada lielākos
darbus un šogad iecerētos plānus.
Talsu novada pašvaldība, vēloties
nodrošināt iedzīvotāju informētību
Kad?
5. marts 17.30
12. marts 17.30
19. marts 17.30
26. marts 17.30
2. aprīlis 17.30
9. aprīlis 17.30
16. aprīlis 17.30
23. aprīlis 17.30
30. aprīlis 17.30

un iesaisti pašvaldības darbā, martā
sāks sapulču ciklu. Tās no marta līdz
jūnija vidum notiks katrā pilsētas un
pagasta pārvaldē, piedaloties pārvalžu vadītājiem, domes un izpildvaras pārstāvjiem.
Inita Fedko

Kur?
Īves pagastā (Tiņģeres pils Lielajā zālē)
Lubes pagastā (Lubes kultūras namā)
Vandzenes pagastā (Vandzenes tautas namā)
Laidzes pagastā (brīvā laika pavadīšanas centrā)
Ģibuļu pagastā (Pastendes kultūras namā)
Virbu pagastā (Virbu kultūras namā)
Strazdes pagastā (brīvā laika pavadīšanas centrā)
Lībagu pagastā (pagasta pārvaldē Mundigciemā)
Stendē (Stendes tautas namā)

Iespēja piesaistīt finansējumu vecpilsētu ēku atjaunošanai
Talsu novada pašvaldība izsludina atklātu projektu konkursu līdzfinansējuma saņemšanai valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu
teritorijās esošo vēsturisko ēku
restaurācijai un konservācijai.
No 1. marta līdz 18. aprīlim var iesniegt pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu
„Talsu pilsētas vēsturiskais centrs”,
„Sabiles pilsētas vēsturiskais centrs”
un „Valdemārpils pilsētas vēsturiskais
centrs” teritorijās esošo vēsturisko

ēku restaurācijai un konservācijai.
Pieteikumus var iesniegt pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā,
atsūtot pa pastu kā ierakstītu sūtījumu vai ar kurjeru uz adresi Kareivju
iela 7, Talsi, Talsu novads LV–3201.
Pasta sūtījumam jābūt nogādātam
norādītajā adresē līdz 12. aprīlim
plkst.15.00.
Projekta pieteikuma iesniedzējs var
būt fiziska vai juridiska persona. Līdzfinansējumu piešķirs konkursa kārtībā,
izvērtējot projektu pieteikumus saskaņā ar administratīvajiem kritērijiem un

kvalitatīvajiem rādītājiem. Līdzfinansējums tiks piešķirts 30 līdz 60 procentu
apmērā no kopējās tāmes, bet ne vairāk kā 5000 eiro viena konkursa projekta īstenošanai.
Konkursa nolikums, pieteikuma
veidlapa un citi dokumenti publicēti
www.talsi.lv.
Plāšāku informāciju var saņemt
personīgi, vēršoties pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības
nodaļā, tālr.: 29135157; e-pasts: jolanta.skujeniece@talsi.lv

Informatīvie pasākumi:
12. martā 17.30 Talsos,
Administratīvā centra mazajā zālē;
13. martā 17.30 Valdemārpils
izstāžu zālē;
19. martā 17.30 Sabiles
pilsētas pārvaldes ēkā.

Viss par pensijām un
sociālajiem jautājumiem
29. martā 11.00 Sociālā dienesta
Dienas centrs un Talsu pensionāru
biedrība organizē tikšanos par
tēmu „Viss par pensijām un sociālajiem jautājumiem 2019. gadā”.
Pasākumā piedalīsies 13. Saeimas
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deputāte Ilze Indriksone un Latvijas
Darba devēju konfederācijas Sociālās
drošības un veselības aprūpes eksperts Pēteris Leiškalns.
Aicināti visi interesenti!

2019. gada marts

Lepojamies!
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Apbalvoti Talsu novada „stari” un „stāri” kultūrā un sportā

Turpinot tradīciju godināt Talsu
novada spilgtākos notikumus, radošākos un sportiskākos novada
iedzīvotājus, 15. februārī Talsu novada pašvaldība pasniedza apbalvojumus 16 nominācijās par aizvadītā gada sasniegumiem kultūrā
un sportā. Pasākumā izdevās gūt
pārliecību, ka kultūra fano par
sportu un sports atbalsta kultūru!
Šoreiz varošie sportisti un radošie
kultūras cilvēki pulcējās vienuviet –
Talsu
sporta
hallē,
pasākumā
„STA[ā]RS”, kur kopīgi atminējās rosīgo, notikumiem un panākumiem pilno
2018. gadu.
Šogad Talsu novada pašvaldības
apbalvojumi kultūras sasniegumos
tika pasniegti piecās nominācijās:
„Par mūža ieguldījumu kultūrā”
– Daijai Lēmanei, Talsu novada muzeja galvenajai krājuma glabātājai.
Viņa neapstājas pie nostrādātiem gadiem un neuztver tos par laika nogriežņiem – svarīgi ir būt un mirdzēt.
„Gada kultūras cilvēks 2018” –
Jolanta Skujeniece, Talsu tautas
nama K. Valdemāra teātra režisore –
par mākslinieciski augstvērtīgu un radošu darbību amatierteātra režijā un
dalību XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI Deju svētkos. Jolanta Skujeniece spēj būt gaismā un noturēt to
tik spožu, lai tā apspīd arī citus.
„Gada kultūras lepnums 2018” –
Balgales amatierteātris; Stendes
tautas nama vīru vokālais ansamblis „Stende”; Talsu tautas nama sieviešu koris „Vaiva” un Talsu tautas
2019. gada marts

nama pūtēju orķestris „Talsi” – par
izciliem sasniegumiem novada un
valsts mērogā un augstu māksliniecisko sniegumu XXVI Vispārējos latviešu
dziesmu un XVI Deju svētkos. Ik kolektīvs ir nemainīgā ceļa uz svētkiem turpinājums tāpat kā saules ceļš debesīs.
„Gada bibliotēka 2018” – Ģibuļu
pagasta Spāres bibliotēka, vadītāja
Velga Brikmane – par radošu un atraktīvu bibliotekārā pakalpojuma nodrošināšanu un nozīmīgu ieguldījumu
novadpētniecības darbā Talsu novadā.
Bibliotēka ir kā gaismas stars, kas vieno
un pulcē kopienas ļaudis.
„Gada notikums kultūrā 2018” –
Talsu tautas nama struktūrvienība, kinoteātris „Auseklis” – par inovatīva un
mākslinieciski augstvērtīga kultūras
piedāvājuma īstenošanu Talsu novadā. „Auseklis” ir piedzīvojis renesansi
un nonācis gaismas starmešos!
Pateicības par ieguldījumu kultūras
jomā saņēma Māris Grundmanis, Sanita Arciševska, Ina Valtere, Andris
Millers un Ieva Lāce.
Talsu novada pašvaldības apbalvojumi sportā tika pasniegti 11 nominācijās:
„Labākais sportists” – Dainis Zāģeris – par izcīnīto 1. vietu Pasaules
Strongman Champions league Meksikā.
„Labākā sportiste” – Enija Bidzāne, Latvijas volejbola izlases dalībniecei – par piedalīšanos Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēs. „Labākā”
kategorija ir nežēlīga – nākas būt
prom, lai gan gribētos būt klāt.
„Labākais sportists tehniskajos

sporta veidos” – Ritvars Volfs – par
2. vietu Latvijas čempionātā un 3. vietu Latvijas amatieru čempionātā 55+
grupā. Šī ir nominācija, kas prasa nevis sacenšanos ar citiem, bet gan nebeidzamu cīņu ar sevi.
„Labākā komanda” – Talsu novada sporta skolas U-15 futbola komanda – par izcīnīto 1. vietu U–15
vecuma grupā. Viens nav cīnītājs, bet
komandā ir spēks!
„Labākais treneris” – Mārtiņš Ziediņš – par ieguldīto darbu basketbola
komandas „Talsi” izaugsmē un darbā
ar Talsu novada sporta skolas jaunajiem basketbolistiem un veterāniem.
Mārtiņš Ziediņš komandas uzvaras
vārdā ir gatavs nepaspēt uz savu spozmes brīdi un uz pasākumu ierasties
taisnā ceļā no basketbola zāles.
„Cerība sportā” – Gustavs Freimanis – par izcīnīto 1. vietu Latvijas
kausa izcīņā volejbolā pieaugušajiem,
spēlējot Jēkabpils „Lūši” komandā, par
3. vietu Latvijas jaunatnes čempionātā
U–17 grupā, par 2. vietu Latvijas čempionātā pludmales volejbolā U–17 vecuma grupā, par 1. vietu Baltijas kausa izcīņā Latvijas izlases sastāvā U–18
vecuma grupā. G. Freimanis ir pierādījums straujiem un pamatīgiem sasniegumiem.
„Entuziasts sportā” – biedrība
„Talsu Pakalnu Sporta Klubs” – par
aktīvu iesaistīšanos Talsu slēpošanas
trases veidošanā un veiksmīgu projektu realizēšanu, par aktīvu piedalīšanos slēpošanas, riteņbraukšanas un
taku skriešanas sacensībās un veselīga dzīvesveida popularizēšanu. Entu-

ziasts nododas darbam, sajūsmu radot pārējiem!
„Mūža ieguldījums sportā” – Airai Pļaviņai – par ieguldījumu aktīva
dzīvesveida popularizēšanā no 1980.
gada un pirmās veselības grupas kādreizējā Talsu rajonā veidošanā, par
darbu ar senioriem, Talsu sporta
namā brīvprātīgi vadot veselības grupu. Aira Pļaviņa ir kā mūžīgais dzinējs,
kas rada gaismu.
„Labākais sporta skolotājs” –
Normunds Krūze – par pašaizliedzīgu darbu ar skolēniem, organizējot
daudzveidīgas un interesantas sporta
stundas un dažādus sporta pasākumus. Bērni un jaunieši viņu mīl, tāpat
kā viņš mīl un ciena savus audzēkņus.
„Sporta atbalstītājs” – SIA „Kurland Auto” – par atbalstu florbola klubam „Talsi”, nodrošinot komandu ar
transportu. Pirmais solis gan uz skrejceļa, gan skatuves ir tikai nākamā pozīcija aiz balsta!
„Gada notikums sportā Talsu novadā” – biedrībai „Motoklubs Stende” – par MX Nacionālo kausu motokrosā Stendē 2018. gada 4. augustā.
Šajā nominācijā uzvarētājs tika noteikts, ņemot vērā arī iedzīvotāju balsojumu: balsošanā kopumā par četriem sporta notikumiem tika saņemtas
1187 balsis.
Sveicam visus balvu ieguvējus un
novēlam veiksmi, izturību un spēcīgu
sniegumu savā jomā arī nākamajos
gados!
Inita Fedko
Foto: Ainārs Mazjānis
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Interesanti

Literārajai prēmijai izvirzītas deviņas grāmatas
10. aprīlī, Aleksandra Pelēča 99. dzimšanas dienā,
grāmatu un novada vēstures mīļotāji atkal tiksies, lai
izceltu, suminātu un cildinātu Talsu pusei veltītas grāmatas un uzzinātu kārtējo
Aleksandra Pelēča literārās
prēmijas laureātu. Šobrīd
apzināti un prēmijai tiek izvirzīti astoņi 2018. gadā izdoti darbi, kas ir cieši saistīti
ar Talsu, Dundagas, Rojas
un Mērsraga novada kultūrvēsturisko dzīvi.
Ikviens tiek aicināts līdz 8.
martam rakstiski ieteikt un iesniegt pašvaldības Apmeklētāju centrā literāros darbus,
kuri atbilst prēmijas nolikumam un kurus vēl nav izvirzījusi Talsu Galvenā bibliotēka.
Lasītāji par Aleksandra Pelēča literārajai prēmijai izvirzītajiem darbiem un saviem favorītiem varēs balsot no 11.
marta līdz 5. aprīlim mājaslapās www.talsubiblioteka.lv un
www.talsi.lv, kā arī katrā Talsu,
Rojas, Dundagas un Mērsraga
novada bibliotēkā uz vietas.
Talsu Galvenā bibliotēka
Aleksandra Pelēča literārajai prēmijai izvirzījusi grāmatas, kas izdotas 2018.
gadā:
Visvaldis Tukmanis „Caur
laikiem. Otrā daļa”, izdevējs
„Aleksandra Pelēča lasītava”

par vecajiem laikiem”,
izdevējs „Aleksandra Pelēča
lasītava”

Valstī garākais ciems” („Homeland. The Longest Village in
the Country”) izmantojot ģeogrāfiski garāko piekrastes ciemu kā metaforu, ir konstruēts
un daudzslāņains stāsts par
cilvēka dzimto vietu, dzīves
ceļa garumu un atmiņām. Tas
ir stāsts par zemi, cilvēka saikni ar zemi. Ģeogrāfiski šis
darbs arī kalpo kā dokumentāla liecība par valstī garāko
ciemu – Kalteni – fotogrāfijās,
aprakstos un intervijās divās
valodās – angļu un latviešu,
kurā tiek atainota un pētīta
mūsu tautas identitāte, vēsture, atmiņas, iedzīvotāju attiecības ar apkārtējo vidi.
Georgs Avetisjans (1985) ir
latviešu fotogrāfs, kurš savos
projektos pievēršas savām
saknēm – vai tā būtu Kaltene,
no kuras viņš nācis, vai Armēnija, ar ko saista viņa tēva
dzimta. 2016. gadā viņš absolvējis Braitonas universitāti
Lielbritānijā un ieguvis mākslas maģistra grādu fotogrāfijā.
Edgars Vadonis „Īsie stāsti… mūža garumā”, izdevējs
„Von Talsen Grāmatnīca”

brīvību no muižnieku varas,
un ārpus tās – jūras gaitās
uz svešām zemēm, kur par
tādu „latvieti” neviens neko
nav dzirdējis. Aprakstītie notikumi ir saistīti arī ar Talsu
un Kurzemes pusi.
Antra Grūbe „Kino un dzīve
Talsos (1902–1939)”, izdevējs „Aleksandra Pelēča lasītava”

Pētījums par Talsu kinoteātru vēsturisko attīstību, kino dzīvi Talsos un ne tikai – grāmatā
atradīsiet informāciju par politisko situāciju, dažādu viedokļu
cīņu pilsētā un to, kā tā ietekmēja sadzīves norises. Plašs
ieskats Talsu kultūras dzīvē,
kura arī aprakstītajā laikā bijusi
tikpat pilnasinīga un iespējām
bagāta kā mūsdienās.
Ainārs Mazjānis „Mēs esam
Talsi”,
autora izdevums

Grāmatas 2. daļā iekļauts
Valdegales (Valdgales) pagasta
Laukindiņu saimnieku Tukmaņu un radu dzimtu stāsts ar
laikmetu maiņu negaidīto notikumu pavērsienu aprakstiem.
Vēstīts par kolhozu apkalpojošo saimniecisko sistēmu darbību Talsu novadā, ārstniecības
struktūrām un organizācijām
no senlaikiem līdz Atmodas sākuma gadiem. Plašais vēstījums beidzas ar represīvo un
militāro organizāciju darbības
apceri, iznīcinātāju (no krievu
val. istrebīķeļu) aktivitātēm Talsos un novadā. 2018. gada 16.
decembrī Visvaldis Tukmanis
devās mūžībā.
Georgs Avetisjans
meland”,
izdevējs „Milda Books”
Fotogrāmata
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„Ho-

„Dzimtene.

Dzimtas atmiņas un likteņstāsti – grāmata par kādu latviešu dzimtu un dzimtas senčiem, pie Auziņu saimes galda
klēts galā Rocežos klausīti un
pierakstīti.
Ināra Šteinberga
Sabilē”,
autora izdevums

„Toreiz

Grāmatā iekļauts vairāk
nekā 600 fotogrāfiju, avīžu
ziņu, 43 personu atmiņas par
ļaudīm un notikumiem Sabilē.
Grāmata ir vērtīgs informācijas avots gan sabilniekiem,
gan arī citiem pagātnes notikumu pētniekiem – skaista
dāvana Sabiles 765. gadā,
kopš Sabiles vārds pirmo reizi
minēts rakstos, kā arī būtisks
pienesums Latvijas simtgades
notikumiem.
Skolēnu jaunrades konkursu darbu izlase „Sirds domas Latvijai”, izdevējs „Talsu
novada BJC”

Autors dzimis Ziemeļrietumu Kurzemē, Rīgas jūras līča
tuvumā 14 km no Kaltenes,
Nogales pagasta „Zaķīšu”
mājās. Šis ir dzīves stāsts –
stāsti, stāstiņi un epizodes
no autora dzīves, kuru dzīves
ceļš nu ir aizvedis līdz Vācijai.
Kārlis Mālmeisters „Kažēna
atmiņas”,
izdevējs „Jumava”
Kārļa Mālmeistera (1901–
1978) atmiņu stāsts par savas bērnības un jaunības
gaitām Latvijā, kas ir ceļā uz

Krājumā apkopoti labākie,
laikā no 2003. gada līdz 2017.
gadam, skolu radošā konkursa dalībnieku, Talsu novada
skolēnu, literārās, foto, mūzikas un vizuālās mākslas jaunrades darbi. Sirds domas Latvijai ir krāsainas, dažādas,
priecīgas un pārdomu pilnas.
Krājumu sastādījusi radošā
komanda – Doloresa Lepere,
Maija Laukmane, Antra Auziņa-Bajāre un Antra Vētra.
Aleksandra Pelēča literārā
prēmija tiek piešķirta vienam
novadu autoram par izcilu literāru darbību, kas ir dziļi saistīts
ar sava laikmeta un sava novada norisēm un kas ieguvis prēmijas pretendentu izvērtēšanas
komisijas
augstāko
vērtējumu. Vērtējumam tiek
atlasītas pagājušajā gadā iznākušās grāmatas.
Talsu novada pašvaldība
par godu Aleksandra Pelēča
(1920–1995) 80. jubilejai
2000. gadā iedibināja tradīciju piešķirt literāro prēmiju literāro darbu autoriem par
ieguldījumu A. Pelēča daiļrades pētniecībā un popularizēšanā, mākslinieciski augstvērtīgiem darbiem prozā, dzejā,
publicistikā, literatūrzinātnē,
kas veltīti Talsu, Dundagas,
Mērsraga, Rojas novadam.
Andžejs Beļevičs,
Talsu Galvenās bibliotēkas
sociālo mediju speciālists

25. martā 17.00
Fotogrāfa pirmais pieteikums bija izstāde „Mēs
esam Talsi”, kurā 100 talsenieku portretos tika atklāts, kādēļ
Talsi ir laba vieta, kur dzīvot,
veidot ģimeni un paslēpties no
visām pasaules vētrām, lai atgūtu mieru. Grāmata tapusi kā
izstādes turpinājums. Katru
portretu papildina stāsts, kas
īsi raksturo katra talsenieka
sajūtas un personību.

Talsu Mūzikas skolas K. F. Amendas kamerzālē
Komunistiskā genocīda upuru piemiņai
veltīts koncerts

„Vēstules uz bērza tāss”
* Muzicēs Talsu Mūzikas skolas topošie
absolventi
* Prezentācija – „Sibīrijā rakstītas vēstules uz

bērza tāss”

Diāna Bērziņa „Parunāsim
2019. gada marts

Domē

TALSU NOVADA ZIŅAS

Domes sēdēs lemtais
31. janvāra Talsu novada domes
sēdē deputāti lēma par 48 darba
kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Slēgt sadarbības līgumus ar Rojas
novada pašvaldību un Mērsraga novada pašvaldību par tās kompetencē
esošo funkciju izpildi, kas saistītas ar
izglītības jomu 2019. gadā.
• Slēgt sadarbības līgumu ar Dundagas novada pašvaldību par tās
kompetencē esošo funkciju izpildi, kas
saistītas ar izglītības jomu 2019. gadā.
• Apstiprināt Talsu novada Sporta
skolas attīstības plānu 2019.–2023.
gadam.
• Veikt grozījumu Talsu novada domes 2016. gada 27. oktobra lēmumā
Nr.541 „Par Talsu reģionālā biznesa
inkubatora konsultatīvās komisijas izveidi un izteikt 1.5. apakšpunktu šādā
redakcijā: „1.5. Inkubatora konsultatīvās komisijas locekle – Inga Bumbule,
Talsu novada pašvaldības Attīstības
plānošanas un projektu vadības nodaļas uzņēmējdarbības koordinatore”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.1 „Grozījumi Talsu novada domes
2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 „Talsu novada pašvaldības nolikums””.
• Ar 01.02.2019. izveidot Talsu novada centrālajā administrācijā jaunu
amata vietu „izpilddirektora vietnieks”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.2 „Talsu novada pašvaldības 2019.
gada pamata budžets”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.3 „Talsu novada pašvaldības 2019.
gada speciālais budžets”.
• Ar 2019. gada 22. janvāri atbrīvot
Solveigu Stalidzāni no Talsu novada
pašvaldības Laidzes pagasta pārvaldes vadītāja amata.
• Ar 2019. gada 31. janvāri atbrīvot
Ģirtu Kalnbirzi no Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieka amata
pienākumu pildīšanas.
Finanšu jautājumi:
• Samazināt SIA „Nārone” telpu nomas maksu Ezera ielā 7, Talsos 2019.
gada janvārī, februārī, martā, aprīlī,
septembrī, oktobrī, novembrī, decembrī 50% (neieskaitot PVN) apmērā.

• Ar 2019. gada 2. janvāri līdz 2029.
gada 2. janvārim slēgt Nomas līgumu
ar Ingrīdu Blesi par nedzīvojamo telpu
nomu adresē Dumpīšu ielā 3a, Stendē ģimenes ārsta praksei veselības
funkciju nodrošināšanai, samazinot
nomas maksu 100% apmērā.
• Dzēst likvidētajai SIA „Double L”
parādu 239,64 EUR par Talsu tautas
nama lielās zāles iznomāšanu cirka
programmas „Planet of neon” rīkošanai laikā no 2014. gada 2. maija no
Talsu novada pašvaldības.
• Dzēst likvidētajai SIA „Rebes sistēmas” parādu 28 736,25 EUR apmērā
par divu katlumāju iznomāšanu no
Talsu novada pašvaldības Ventspils
ielā 21d, Sabilē un „Katlumāja” Abavas
pagastā.
• Dzēst likvidētajai SIA „Talsu DAINAS” nekustamā īpašuma nodokļa
pamatparādu 2625,57 EUR par ēkām
un zemi Rūpniecības ielā 1a Talsos, kā
arī ar to saistīto nokavējuma naudu.
• Dzēst likvidētajai SIA „DG SERVISS”
nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 1128,23 EUR par ēkām un
zemi Stacijas ielā 19c Stendē, kā arī ar
to saistīto nokavējuma naudu.
• Dzēst likvidētajai SIA „DIVEX” nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 636,24 EUR par ēkām un zemi
Jaunajā ielā 9 Talsos, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu.
• Atbalstīt projekta „Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Talsu
novadā” projekta ieviešanas izmaksu
pieaugumu 124 685,62 EUR, ieskaitot
PVN. Projekta kopējās izmaksas 290
763,65 EUR. Nodrošināt projekta
priekšfinansēšanu un līdzfinansēšanu
254 018,15 EUR apmērā, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
Nekustamais īpašums:
• Precizēt zemes vienību platības
un apstiprināt grafisko pielikumu nekustamajam īpašumam „Ozolzemes”
Valdgales pagastā.
• Izsniegt SIA „Laiņi” bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju un zemes dzīļu izmantošanas nosacījumus
smilts-grants un smilts atradnei „Laiņi”
Abavas pagastā līdz 2028. gada 31. jūlijam. Iekasēt no SIA „Laiņi” valsts nodevu 142,29 EUR par atļaujas izsniegša-

nu, kas ieskaitāma Talsu novada
pašvaldības budžetā.
• Noteikt zemes gabala „1905. gada
1a, 7a”, Talsos daļas 172 m2 platībā
nomas maksu 40 EUR gadā (neieskaitot PVN).
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.22, „Saulītes” Lībagu pagastā
– ar kopējo platību 76,3 m², kopīpašuma 691/15018 domājamās daļas no
būves un zemes. Noteikt cenu – 12
565 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.7 Nākotnes ielā 16, Stendē –
ar kopējo platību 50,3 m², kopīpašuma 503/41523 domājamās daļas no
trīs būvēm un zemes. Noteikt cenu –
4865 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.3 „Mazstende” Lībagu pagastā – ar kopējo platību 40,6 m², kopīpašuma 406/2806 domājamās daļas no
trīs būvēm un zemes. Noteikt cenu –
2465 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldības
īpašumā esošo traktora piekabi ZŽV–
1.8, valsts reģistrācijas numurs
P4877LT. Noteikt atsavināšanas veidu
– pārdošana izsolē. Izsoles sākumcenu noteikt 200 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldības
īpašumā esošo traktoru T–25A, valsts
reģistrācijas numurs T6675LP. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana
izsolē. Izsoles sākumcenu noteikt
1000 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldības
īpašumā esošo automašīnu VW
TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs EK 9971. Noteikt atsavināšanas
veidu – pārdošana izsolē. Izsoles sākumcenu noteikt 400 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldības
īpašumā esošo sniega motociklu BURAN, bez valsts reģistrācijas numura.
Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. Izsoles sākumcenu noteikt 50 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldības
īpašumā esošo vieglās automašīnas
piekabi STEMA ST 01–1, valsts reģistrācijas numurs T 6222. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.

Domes un komiteju sēdes martā
Sēdes nosaukums

Talsos

5. martā
N. Tropiņš*, E. Demiters

Īvē

D. Karols**

Laidzē

I. Norenberga, L. Pīlēģis

4. marts

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

4. marts

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde 13.00

4. marts

Tautsaimniecības komitejas sēde

15.00

7. marts

Finanšu komitejas sēde

15.00

14. marts

Domes sēde

15.00

18. marts

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

10.00

18. marts

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde 13.00

Lubē

18. marts

Tautsaimniecības komitejas sēde

15.00

Vandzenē

21. marts

Finanšu komitejas sēde

15.00

28. marts

Domes sēde

15.00

2019. gada marts

Marta Rake-Lasmane

Deputātu pieņemšanas martā

Laiks
10.00

Citi jautājumi:
• Atļaut Talsu novada pašvaldības
SIA „Talsu ūdens” rīkot iepirkumu par
hidrodinamiskās mašīnas iegādi.

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

Datums

Izsoles sākumcenu noteikt 40 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldības
īpašumā esošo automašīnu NISSAN
PRIMASTAR, valsts reģistrācijas numurs FZ4334. Noteikt atsavināšanas
veidu – pārdošana izsolē. Izsoles sākumcenu noteikt 250 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 23.11.2018.
nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.2
„Vecā skola” Ārlavas pagastā izsoli. Rīkot atkārtotu izsoli. Noteikt cenu –
640 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 23.11.2018.
nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.4
„Vecā skola” Ārlavas pagastā izsoli. Rīkot atkārtotu izsoli. Noteikt cenu –
560 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 23.11.2018.
nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.5
„Vecā skola”, Ārlavas pagastā izsoli. Rīkot atkārtotu izsoli. Noteikt cenu –
920 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 23.11.2018.
nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.6
„Vecā skola”, Ārlavas pagastā izsoli. Rīkot atkārtotu izsoli. Noteikt cenu –
520 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 23.11.2018.
nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.7
„Vecā skola” izsoli. Rīkot atkārtotu izsoli. Noteikt cenu – 640 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 23.11.2018.
nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.8
„Vecā skola” izsoli. Rīkot atkārtotu izsoli. Noteikt cenu – 640 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo
nekustamo
īpašumu
„Ūdenstornis Sudrabkalni” Tiņģerē,
Īves pagastā. Noteikt nekustamā īpašuma brīvo cenu – 1750 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 30.11.2018.
nekustamā īpašuma „Brūžlejas” 1a
Spārē, Ģibuļu pagastā izsoli. Rīkot atkārtotu nekustamā īpašuma izsoli.
Noteikt nekustamā īpašuma brīvo
cenu – 20 200 EUR.

12. martā
N. Tropiņš*

19. martā
I. Gluzda
N. Tropiņš
D. Feldmane

N. Tropiņš**
S. Pētersone
G. Sebris

Laucienē
Lībagos

26. martā
D. Karols*

A. Astrātovs, Ģ. Kalnbirze
O. Solovjovs, G. Zeberiņa
D. Karols**
D. Karols**,A. Kalniņš**
T. Kalniņa**, A. Spēks**

Pieņemšanas notiek pilsētu un pagastu pārvaldēs 17.00–18.00
* Talsu novada pašvaldībā priekšsēdētāja un vietnieku pieņemšanas 17.00–19.00
** Talsu novada pašvaldības pilsētu un pagastu pārvalžu organizētās tikšanās ar
iedzīvotājiem (plkst.17.30)
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TALSU NOVADA ZIŅAS

Aktuāli

Domes sēdēs lemtais
14. februāra Talsu novada
domes sēdē deputāti lēma
par 42 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Ar 2019. gada 12. martu par
Talsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēt Jolantu Feldmani.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes 28.01.2016. lēmumā Nr.35 „Talsu novada amatiermākslas nozaru metodisko
apvienību darbības nolikums”.
• Slēgt sadarbības līgumu ar
Dundagas, Mērsraga un Rojas
novada pašvaldību par to kompetencē esošo funkciju izpildi,
kas saistīta ar noteiktu funkciju
pildīšanu kultūras jomā 2019.
gadā.
• Veikt grozījumus Talsu novada Sporta komisijas nolikumā.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi Talsu
novada domes 2009. gada 17.
decembra saistošajos noteikumos Nr.59 „Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā””.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījums Talsu
novada domes 2009. gada 9.
jūlija saistošajos noteikumos
Nr.2 „Talsu novada pašvaldības
nolikums””.
• Apstiprināt grozījumus Talsu novada domes 28.12.2015.
lēmumā Nr.578 „Par Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības apstiprināšanu”.
• Veikt grozījumus Talsu novada Vēlēšanu komisijas sastāvā.
• Veikt grozījumus Talsu novada Iepirkuma komisijas sastāvā.
• Veikt grozījumus Talsu novada objektu privatizācijas un īpašumu atsavināšanas komisijā.
• Apstiprināt noteikumus „Noteikumi par Talsu novada domes
deputātu, domes izveidoto komisiju locekļu un Talsu novada
pašvaldības izpilddirektora komandējumiem un ar tiem saistīto izdevumu apmaksu”.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes 2016. gada 28. janvāra lēmumā Nr.28 „Par Talsu
novada pašvaldības dalību
biedrībā „Pedvāle””.
Finanšu jautājumi:
• Apstiprināt dalības maksas
un biļešu cenas Talsu novada
Bērnu un jauniešu centra
• organizētajos pasākumos
2019. gadā.
• Atbrīvot biedrību „Talsu Tonis” no telpu un skatuves gaismu nomas maksas par Talsu
Tautas nama izmantošanu 1.
jūnijā Latvijas novadu bērnu un
jauniešu vokālistu konkursa
„Talsi uzdod toni 2019” organizēšanai.
• Atbrīvot biedrību „Elfas” no
telpas nomas maksas Aerobi-
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kas zālei Talsu sporta hallē no 1.
februāra līdz 31. decembrim.
• Noteikt nomas maksas atlaidi 70% apmērā biedrībai „Klaunu muzejs” par telpām Talsu novada muzejā līdz 01.03.2020.
Klaunu muzeja darbībai.
• Atbalstīt projekta „Brīvā laika pavadīšana un jauniešu atbalsta centra Pastendē darbības
paplašināšana
un
dažādošana” ieviešanas izmaksu pieaugumu 3088 EUR.
• Piešķirt finansējumu Valdgales pagasta pārvaldei 7139
EUR projekta „Grants ceļu pārbūve Talsu novadā” ietvaros
pārbūvējamā autoceļa „Pūņas
– Gambija – Bišu drava” pārprojektēšanai.
• Piešķirt finansējumu 14 292
EUR Sabiles pilsētas un Abavas
pagasta pārvaldes struktūrvienībai Sabiles kultūras nams
būvprojekta izstrādei Sabiles
kultūras nama pārbūvei un būvdarbu autoruzraudzībai.
• Noteikt telpu nomas maksu
nomas Dižstendes bibliotēkas
„Brūži” Dižstendē, Lībagu pagastā.
• Piešķirt finansējumu Laidzes
pagasta pārvaldei 8477,27 EUR
projekta „Ielu apgaismojuma
pārbūve Paugurciemā, Laidzes
pagastā” daļējai realizācijai.
Nekustamais īpašums:
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Dzirnieki” Virbu pagastā.
Noteikt cenu 2050 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Ziemeļi” Vandzenes pagastā. Noteikt cenu – 13 670
EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Eidoņi” Ārlavas pagastā.
Noteikt cenu 2350 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Horsti” Ķūļciemā. Noteikt
cenu – 5350 EUR.
• Apstiprināt
27.12.2017.
pašvaldības nekustamā īpašuma „Cielavas” Laucienes pagastā, izsoles rezultātus, slēdzot
pirkuma-pārdevuma līgumu ar
izsoles uzvarētāju par cenu
2400 EUR.
Citi jautājumi:
• Slēgt līgumu ar biedrību
„Latvijas Sarkanais Krusts” par
Talsu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Skola”, Laidzes pagastā nodošanu
bezatlīdzības lietošanā uz laiku
no 2019. gada 1. septembra
līdz 2049. gada 30. augustam.
Atbrīvot biedrību no zemes nomas maksas 100 % apmērā.
Marta Rake-Lasmane

Izsoles
Talsu novada pašvaldība rīko izsoles nekustamajiem īpašumiem:
▶▶ „Dzirnieki” Virbu pagastā (kadastra
Nr. 8896 004 0187) – sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,62 ha (kad. apz.
8896 004 0187), uz zemes vienības atrodas atsevišķi būves drupu fragmenti (dzīvojamā māja). Sākumcena 2050 EUR, solis
– 100 EUR, drošības nauda 205 EUR, dalības maksa 30 EUR. Samaksa veicama viena gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Izsolei pretendenti var
pieteikties līdz 3. aprīlim 15.00. Izsole notiks 5. aprīlī 9.00 Talsu novada administratīvā centra mazajā zālē. Tālrunis uzziņām
25660225, 29453403.
▶▶ „Ziemeļi” Vandzenes pagastā (kadastra Nr. 8894 010 0402) – sastāv no trīs
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8894 010 0324, 8894 010 0286 un
8894 010 0402, ar kopējo platību 4,02 ha,
uz zemes vienībām atrodas divas pašvaldības būves (kūts un pagrabs). Sākumcena
13 670,00 EUR, solis – 200 EUR, drošības
nauda 1367 EUR, dalības maksa 30 EUR.
Samaksa veicama divu gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Izsolei
pretendenti var pieteikties līdz 3. aprīlim
15.00. Izsole notiks 5. aprīlī 9.30 Talsu novada administratīvā centra mazajā zālē.
Tālrunis uzziņām 28642346, 29453403.
▶▶ „Eidoņi” Ārlavas pagastā (kadastra
Nr. 8837 003 0229) – sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8837 003
0229, ar kopējo platību 0,1233 ha, uz zemes vienības atrodas divas pašvaldības
būves (dzīvojamā māja un palīgēka). Sākumcena 2350 EUR, solis – 100 EUR, drošības nauda 235 EUR, dalības maksa 30
EUR. Samaksa veicama viena gada laikā no
pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 3. aprīlim 15.00. Izsole notiks 5. aprīlī 10.00 Talsu
novada administratīvā centra mazajā zālē.
Tālrunis uzziņām 26514956, 29453403.
Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības
kontā Nr. LV49UNLA0028700130033,
AS „SEB banka” līdz 3. aprīlim 15.00. Ar
izsoles noteikumiem var iepazīties
www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas
centrā.
▶▶ Dzīvoklis Nr.2, „Vecā skola” Ārlavas
pagastā (kadastra Nr. 8837 900 0102) – ar
kopējo platību 50,2 m², kopīpašuma
502/4107 domājamās daļas no būvēm un
zemes. Sākumcena 640 EUR, solis – 50
EUR, drošības nauda 64 EUR, dalības maksa 30 EUR. Samaksa veicama trīs gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Izsole notiks 8. martā 9.00 Talsu novada
administratīvā centra mazajā zālē. Tālrunis
uzziņām 26514956, 29453403.
▶▶ Dzīvoklis Nr.4, „Vecā skola” Ārlavas
pagastā (kadastra Nr. 8837 900 0103) – ar
kopējo platību 43,2 m², kopīpašuma
432/4107 domājamās daļas no būvēm un
zemes. Sākumcena 560 EUR, solis – 50
EUR, drošības nauda 56 EUR, dalības maksa 30 EUR. Samaksa veicama trīs gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Izsole notiks 8. martā 9.30 Talsu novada
administratīvā centra mazajā zālē. Tālrunis
uzziņām 26514956, 29453403.
▶▶ Dzīvoklis Nr.5, „Vecā skola” Ārlavas
pagastā (kadastra Nr. 8837 900 0104) – ar

kopējo platību 71,7 m², kopīpašuma
717/4107 domājamās daļas no būvēm un
zemes. Sākumcena 920 EUR, solis – 50
EUR, drošības nauda 92 EUR, dalības maksa 30 EUR. Samaksa veicama trīs gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Izsole notiks 8. martā 10.00 Talsu novada
administratīvā centra mazajā zālē. Tālrunis
uzziņām 26514956, 29453403.
▶▶ Dzīvoklis Nr.6, „Vecā skola” Ārlavas
pagastā (kadastra Nr. 8837 900 0105) – ar
kopējo platību 38,9 m², kopīpašuma
389/4107 domājamās daļas no būvēm un
zemes. Sākumcena 520 EUR, solis – 50
EUR, drošības nauda 52 EUR, dalības maksa 30 EUR. Samaksa veicama trīs gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Izsole notiks 8. martā 10.30 Talsu novada
administratīvā centra mazajā zālē. Tālrunis
uzziņām 26514956, 29453403.
▶▶ Dzīvoklis Nr.7, „Vecā skola” Ārlavas
pagastā (kadastra Nr. 8837 900 0107) – ar
kopējo platību 50,1 m², kopīpašuma
501/4107 domājamās daļas no būvēm un
zemes. Sākumcena 640 EUR, solis – 50
EUR, drošības nauda 64 EUR, dalības maksa 30 EUR. Samaksa veicama trīs gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Izsole notiks 8. martā 11.00 Talsu novada
administratīvā centra mazajā zālē. Tālrunis
uzziņām 26514956, 29453403.
▶▶ Dzīvoklis Nr.8, „Vecā skola” Ārlavas
pagastā (kadastra Nr. 8837 900 0106) – ar
kopējo platību 49,4 m², kopīpašuma
494/4107 domājamās daļas no būvēm un
zemes. Sākumcena 640 EUR, solis – 50
EUR, drošības nauda 64 EUR, dalības maksa 30 EUR. Samaksa veicama trīs gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Izsole notiks 8. martā 11.30 Talsu novada
administratīvā centra mazajā zālē. Tālrunis
uzziņām 26514956. 29453403.
▶▶ Neapdzīvojama telpa Nr.1a, „Brūžlejas” Spārē Ģibuļu pagastā (kadastra
Nr. 8854 900 0333) – ar kopējo platību
310,9 m², kopīpašuma 2170/5595 domājamās daļas no būvēm un zemes. Sākumcena 20 200 EUR, solis – 150 EUR, drošības nauda 2020 EUR, dalības maksa 30
EUR. Samaksa veicama (piecu gadu laikā
no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Izsole notiks 8. martā 12.00 Talsu novada
administratīvā centra mazajā zālē. Tālrunis
uzziņām 26554681, 29453403.
▶▶ „Ūdenstornis Sudrabkalni” Tiņģerē,
Īves pagastā (kadastra Nr. 8858 003
0200) – zemes vienība ar kopējo platību
0,2332 ha un uz tā esošs ūdenstornis, divas sūkņu mājas ar platību 6,2 m² un 18,5
m². Sākumcena 1750 EUR, solis – 100 EUR,
drošības nauda 175 EUR, reģistrācijas
maksa 30 EUR, samaksu veicot trīs mēnešu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas
dienas. Izsole notiks 8. martā 12.30 Talsu
novada administratīvā centra mazajā zālē.
Tālrunis uzziņām 26514956, 29453403.
Izsolēm pretendenti var pieteikties
līdz 6. marta 15.00. Drošības nauda un
dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS „SEB banka” līdz
6. marta 15.00. Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas centrā.
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LIAA biznesa inkubatori
aicina jaunus biznesa ideju
autorus un uzņēmējus
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori izziņo 2019. gada uzņemšanu un
aicina jaunos uzņēmējus un biznesa ideju autorus pieteikties inkubācijas programmai.
No 1. līdz 20. martam tiks atvērta
pieteikumu pieņemšana dalībai inkubācijas programmā LIAA Talsu biznesa inkubatorā. Inkubācijas programmā aicināti pieteikties uzņēmumi, kuri
nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem.
Pieteikumus, kas parakstīti ar elektronisko parakstu un nosūtīti uz liaa@
liaa.gov.lv, pieņems līdz 20. marta
plkst. 23.59.
Pirmsinkubācijas programma ir
piemērota gan fiziskām, gan juridiskām personām, kuras vēlas izvērtēt
savas biznesa idejas dzīvotspēju. Sešu
mēnešu garumā tā sniedz dalībniekiem visu nepieciešamo savas biznesa idejas attīstīšanai – aprīkotas darba
telpas, mentoru un citu uzņēmēju atbalstu, seminārus un mācības par dažādām tēmām, kas saistošas uzņēmējiem un palīdz risināt viņu biznesa
izaicinājumus, kā arī vērtīgus kontaktus un dalību lielākajā jauno uzņēmēju kopienā Latvijā.
Inkubācijas programmā papildus
pirmsinkubācijas atbalstam dalībnieks saņem 50% līdzfinansējumu
biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam, mārketingam,
tehnoloģiskajām
konsultācijām un prototipu izstrādēm, sertificēšanai, laboratoriju izmaksām u.c. Tāpat iespējams pretendēt 50% līdzfinansējumam līdz
EUR 10 000 pakalpojumu iegādes un
līdz 5000 EUR aprīkojuma un izejmateriālu iegādes izmaksu segšanai.
Interesenti – jaunie uzņēmēji un biznesa ideju autori – aicināti apmeklēt

Info dienu 4. martā no plkst. 10.00 līdz
17.00 Talsu biznesa inkubatorā Kalna
ielā 4, lai vairāk uzzinātu par inkubatora sniegtajiem pakalpojumiem un atbalsta iespējām biznesa idejas vai uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī
uzņemšanas kārtību inkubatorā.
Talsu biznesa inkubatorā šobrīd ir
46 dalībnieki, no tiem 22 uzņemti inkubācijas programmā un 24 testē savas idejas dzīvotspēju pirmsinkubācijas programmā. Dalībnieku vidū ir tādi
uzņēmumi kā viesu nams un kafejnīca
„Kuršu krogs”, SIA „Latsketch” piedāvā
dažādus masīvkoka izstrādājumus un
SIA „Zvēru dārzs” rada dizaina tekstilizstrādājumus ar dažādu dzīvnieku un
augu apdruku.
LIAA Biznesa inkubatoru mērķis ir
atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas personas
un uzņēmumus ar uzņēmējdarbības
uzsākšanai vai idejas attīstīšanai nepieciešamo vidi, kopstrādes telpu,
jauno uzņēmēju kopienu, konsultācijām, mācībām, tīklošanās pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu
un līdzfinansējumu biznesa attīstībai.
LIAA Biznesa inkubatori ir finansēti
ERAF projekta „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.
Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem:
http://inkubatori.magneticlatvia.lv
Dagmāra Dreiškena
LIAA Talsu biznesa inkubators,
E-pasts: talsi@liaa.gov.lv
Tālrunis: 62400904

Seminārs biedrībām un
nodibinājumiem par gada
pārskata sagatavošanu
Lai palīdzētu biedrībām un nodibinājumiem sagatavot ikgadējos
gada pārskatus un skaidrotu biežāk
pieļautās kļūdas, Kurzemes NVO
centrs aicina uz informatīvo semināru Talsos „Gada pārskata sagatavošana” 11. martā 15.00 Kino Auseklis
2. stāvā, K. Valdemāra ielā 17a.
Semināru vadīs Lektore Kurzemes
NVO centra grāmatvede, valdes locekle Elīna Immere. Pieteikšanās tiešsaistē ej.uz/seminari_biedribam.
Seminārā tiks skaidrots, no kādiem
dokumentiem sastāv gada pārskats un
kā tiem jābūt aizpildītiem, vienlaikus
norādot uz biežāk pieļautajām kļūdām.
Tiks skaidrota atšķirība starp gada pārskatiem, ko iesniedz jebkura biedrība
vai nodibinājums no tiem, ko iesniedz
2019. gada marts

sabiedriskā labuma organizācijas. Tāpat semināra laikā VID EDS vidē soli pa
solim tiks demonstrēts, kā praktiski sagatavot un iesniegt gada pārskatu.
Ņemot vērā, ka gada pārskata sagatavošana nav tikai tehnisks process,
bet jau visa gada laikā ir jābūt korekti
ievērotiem grāmatvedības un lietvedības principiem, E. Immere pastāstīs
arī par biežāk pieļautajām kļūdām
biedrību saimnieciskās darbības uzskaitē, atalgojuma izmaksas veidos fiziskai personai, kā arī iepazīstinās ar
gūto pieredzi, pārstāvot biedrības VID
tematiskajās pārbaudēs.
Inese Siliņa,
biedrības „Kurzemes NVO centrs” valdes
priekšsēdētāja, tālr. 29811722,
e-pasts; inese@kurzemesnvo.lv

Koka logu un durvju
restaurācijas
konsultācijas Talsos
9. martā 10.00–13.00 Talsu novada administratīvā centra zaļajā
zālē notiks bezmaksas konsultācijas iedzīvotājiem, kuriem interesē
koka logu un durvju restaurācija.
Konsultāciju laikā būs iespēja noklausīties lekciju par durvju un logu
restaurāciju un saņemt atbildes uz
jautājumiem, kā arī iespēju robežās
meistars nepieciešamās prasmes rādīs arī praktiski.
Apskatītās tēmas:
• Koka logu, durvju stāvokļa novērtēšana
• Pareiza logu un durvju kopšana,
regulēšana, siltināšana
• Bojātā krāsojuma noņemšana
• Bojāto koka detaļu remonts, bojāto detaļu aizvietošana

• Detaļu „kopēšana”, jaunu detaļu
izgatavošana
• Pamata prasmes lineļļas krāsu
krāsošanā
Laipni aicināts ikviens interesents,
kam rūp koka arhitektūras saglabāšana!
Konsultācijas vadīs Guntars Upenieks – stila mēbeļu galdnieks, kokapstrādes inženieris, guļbūvju ēku
celtnieks, „Kurzemes koka dizaina
centrs” vadītājs. Pieteikšanās līdz 7.
martam e-pastā: kokadizainacentrs@
gmail.com.
Organizē: „Kurzemes koka dizaina
centrs” ar Valsts kultūrkapitāla fonda
atbalstu un sadarbībā ar Talsu novada Pieaugušo izglītības centru. Papildu informācija pa tālr. 29344584.

Sakārtota zaļa vide
cilvēkus padara veselākus
un laimīgākus
17. janvārī „Annas koku skolā”
norisinājās seminārs „Mana zaļā
pašvaldība 2019”, uz ko tika aicināti ainavu arhitekti, pašvaldību
dārznieki, vides speciālisti. Pasākumā piedalījās arī Talsu novada
pašvaldības ainavu arhitekte Zanda Bitmane.
Seminārā tika stāstīts par pieredzi
labākas vides veidošanā iedzīvotājiem – par zālienu kopšanas jaunākajām tendencēm pašvaldību teritorijās, reti plānotu, aizmirstu, bet
vērtīgu augu pielietošanu publiskajās ārtelpās, augu stāvokļa ietekmējošiem faktoriem, viengadīgām puķēm pilsētās, labajiem piemēriem,
komunikāciju ar iedzīvotājiem par
koku veselību, vajadzību kopt, nozāģēt vai nedarīt neko.
Seminārā tika uzsvērts, ka pirms
zāliena ierīkošanas ir vēlams pievērst
uzmanību, kādam mērķim tas būs
paredzēts. Piemēram, parka teritorijās ainaviski iekļaujas arī pļavu tipa
zālienu zonas, nav nepieciešams visu
parka teritoriju uzturēt regulāri nopļautu. Pašvaldības teritorijās, izveidojot zonējuma plānu ar intensīvi
pļaujamajām un mazāk pļaujamajām
teritorijām, ir iespēja izvērtēt un sekot līdzi nepieciešamajām izmaksām.
Salaspils botāniskā dārza direktors
Andrejs Svilāns atgādināja dārzniekiem un ainavu arhitektiem par augiem, kas ir nepelnīti aizmirsti un maz
pielietoti publiskajā ārtelpā, bet ir ļoti
vērtīgi. Tie ir Mosanas abēlija, Japānas
katsura, Lemuāna deicija, Lielā fotergila, Tatārijas sausserdis, Katalpas, Ptēlejas, dekoratīvās ābeles un citi. Vērojams, ka augu stāvokļa pasliktināšanās
un to likvidēšanas iemesli pēdējos
gados ir straujas klimata pārmaiņas,
un tā būs arī turpmāk.

Tika diskutēts arī par viengadīgajām puķēm, kas visus priecē un padara pilsētu pievilcīgāku no agra pavasara līdz rudenim, izskatot iespēju
viengadīgos puķu stādījumus kompozicionāli pievilcīgi aizstāt ar daudzgadīgiem dekoratīvajiem kokaugu
stādījumiem, tādējādi samazinot ikgadējos izdevumus pašvaldībās. Secinājums – veidojot tikai daudzgadīgos
stādījumus
pilsētas
apstādījumos, mēs zaudētu pilsētas
vizuālā tēla daudzveidību un krāšņumu katru gadu. Ne vienmēr, samazinot izmaksas, iegūstam kvalitatīvu un
gaumīgu rezultātu. Pieminot Latvijas
skaistākos stādījumus, tika atzīmēta
arī cirpto krūmu stādījumu parterdobe „Talsu saulīte” pie Talsu novada
muzeja, ar ko ļoti lepojamies.
Pilsētas apstādījumiem ir būtiska
loma pilsētas klimata uzlabošanā, kā
arī estētiskā nozīme. Tie veido
daudzveidību, sakoptību, skaistu ainavu un veselīgu vidi – koki atveseļo
gaisu pilsētā, pasargā to no vēja, putekļiem, trokšņiem, regulē temperatūras režīmu un gaisa mitrumu. Pilsētvides attīstībā ir svarīga iedzīvotāju
iesaiste, kas diemžēl vēl netiek darīts
daudzās pašvaldībās. Ne vienmēr
projektētāji novērtē kokus un mēģina meklēt risinājumus ainaviski vērtīgu koku saglabāšanai. Tādēļ turpmāk
strādāsim pie kvalitatīvākām projektu izstrādēm, ņemot vērā vērtīgus
iedzīvotāju viedokļus, lai vide veidotos ilgtspējīga un harmoniska.
Semināra noslēguma atziņa
– sakārtota zaļa vide cilvēkus padara
veselākus un laimīgākus.
Zanda Bitmane,
Talsu novada būvvaldes ainavu
arhitekte
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10.00–15.00 Grāmatu komercizstāde
Talsu novada pašvaldības foajē, Kareivju ielā 7
Piedalās izdevniecības: Zvaigzne ABC, Latvijas Mediji, Jumava,
Avots, Kontinents, Dienas Grāmata, Jāņa Rozes apgāds
10.00–15.00 Izstāde „Noslēpumiem pa pēdām”
Dace Judina un Arturs Nīmanis

Pieaugušajiem – Talsu novada pašvaldības lielajā zālē, Kareivju ielā 7
10.00 Grāmatu svētku atklāšana
10.20 Laikraksta „Latvijas Avīze” publiskā diskusija „Pa kādiem ceļiem un
ar kādiem autobusiem varēsim aizbraukt pēc novadu reformas?” Diskusijā piedalās satiksmes ministrs Tālis
Linkaits, uzņēmuma „Rīgas Satiksme”
pagaidu valdes priekšsēdētājs Anrijs
Matīss. Diskusiju vadīs „Latvijas Avīzes”
galvenās redaktores vietnieks Ivars
Bušmanis
12.00 Pusdienas kurzemnieku gaumē
12.30 „Kur Latvijā atrodas Eiropas
centrs?” Tikšanās ar ceļotāju, fotogrāfu
un vēstures pētnieku Normundu Smaļinski
14.00 „Latvijas Mediji” un „Zvaigzne
ABC” dižošanās, jaunumi un loterija
„Laimīgais pircējs”
14.40 „Detektīvu meistarklase
ar lustēm un dziedāšanu”,
Vada Dace Judina un Arturs Nīmanis

Bērniem, jauniešiem
10.30 Bērnu grāmata
ir iztēlei atvērta telpa
Tikšanās ar ilustratorēm Gundegu Muzikanti un Ilzi Dambi –
Talsu pamatskolā
12.00 Bērnu grāmatā
draudzējos ar pelēm,
lāčiem un zaķiem…
Tikšanās ar ilustratorēm Gundegu Muzikanti un Ilzi Dambi –
Talsu bērnu bibliotēkā
13.30 Grāmata – Ilustrācija - Mākslinieks
Tikšanās ar ilustratorēm Gundegu Muzikanti un Ilzi Dambi –
Talsu bērnu bibliotēkā

Veselības veicināšana novadā
Pilates
4., 11., 18., 25. martā 18.00 Vandzenes tautas namā
Hatha joga
5., 12., 19., 26. martā 18.00 Talsu sporta hallē
Pilates
6., 13., 20., 27. martā 19.00 Sabiles sporta centrā
Nodarbība bērniem ar vecākiem – drošas attiecības ar suni
7. martā 16.00 Dižstendes brīvā laika pavadīšanas centrā
Zumba
7., 14., 21., 28. martā 18.00 Talsu Valsts ģimnāzijas aktu zālē
Fitness – joga
7., 14., 21., 28. martā 18.00 Lubes tautas namā
Vingrošana grūtniecēm
20., 25. martā 11.00 Talsos, Lielajā ielā 35–2,
fizioterapeites S. Vilkastes privātpraksē
Lekcija grūtniecēm – Dzemdības. Pēcdzemdību
periods
21. martā 16.00 Talsu novada pašvaldības mazajā zālē
Nodarbība „Handling” – prasmīga zīdaiņu aprūpe
ikdienā
21. martā 18.00 Talsu novada pašvaldības mazajā zālē
Bezmaksas pasākumi
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Sports martā
Kad? Cikos?
TALSOS

Pasākuma nosaukums

Norises vieta

2.03.

14.00

Volejbols. 2. divīzija, play off, 1. spēle

2.03.

18.00

Florbols. Virslīga, play off, 1. spēle

3.03.
6.03.
9.03.

18.00
9.00
10.00

Florbols. Virslīga, play off, 2. spēle
Novada pensionāru un invalīdu zolītes spēle Talsu sporta nams
Galda teniss. Novada meistarsacīkstes A grupā Talsu sporta nams

9.03.

11.00

Telpu futbols. LSVS 56. sporta spēles. 40+

9.03.
9.03.

11.00
16.00

16.03. 14.00

Telpu futbols. LSVS 56. sporta spēles. 50+
Basketbols. Kungi 40+ Talsi – Garkalne
Dambrete. Novada čempionāta „Četrcīņā”
1. un 2. posms
Galda teniss. Jura Dembovska piemiņas balvas izcīņas 6. posms
Volejbols. 2. divīzija, play off, 3. spēle

16.03. 16.00

Basketbols. Kungi 45+, Talsi – Lapmežciems Talsu sporta nams

16.03. 10.00
16.03. 10.00

16.03. 18.00
20.03. 9.00
20.03. 20.00
24.03. 10.00
30.03. 10.00
30.03. 16.00
30.03. 19.00

Florbols. Virslīga, play off, 5. spēle (ņemot
vērā rezultātus)
Novada pensionāru un invalīdu zolītes spēle
Florbols. Virslīga, play off, 7. spēle (ņemot
vērā rezultātus)
Novuss. Pavasara kausa izcīņa dubultspēlēs
Volejbols. 2. divīzija, play off, 5. spēle (ņemot vērā rezultātus)
Galda teniss. Novada meistarsacīkstes dubultspēlēs
Dambrete. Novada čempionātq „Četrcīņā”
1. un 2. posms

Talsu sporta nams
Talsu Valsts
ģimnāzija

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

ĪVES PAGASTĀ
9.03.

11.00

Spiešana guļus

Tiņģere BLPC

LAUCIENES PAGASTĀ
1.03. 19.00 Laucienes kausa 2018/2019 posms zolītē
Pašvaldības Mazās sadraudzības sporta
2.03. 10.00
spēles
Novada atklātā florbola čempionāta spēNo
3.03.
les: Ģibuļi - NURME 11.00; Ģibuļi - SK Lāči
11.00
12.30; NURME - SK Lāči 14.00
Novada atklātā florbola čempionāta spēles:
No
10.03.
SK Lauciene - SK Lāči 11.00; SK Lauciene 11.00
Piltene 12.30; SK Lāči - Piltene 14.00
Engures novada atklātā volejbola čempionā13.03. 20.00
ta spēle SK Lauciene-Tukuma Sporta skola
Laucienes sporta
14.03. 19.00 Laucienes kausa 3+1 volejbolā 13. posms
centrs
17.03. 10.00 Laucienes kausa noslēguma posms novusā
22.03. 19.00 Laucienes kausa posms zolītē
Novada atklātā florbola čempionāta spēles:
No
Brazzers united - NURME 11.00; NURME
24.03.
11.00 - Piltene 12.30; Brazzers united - Ģibuļi
14.00; Ģibuļi - Piltene 15.30
Laucienes kausa 3+1 volejbolā noslēguma
29.03. 19.00
posms
11.00 Novada atklātā florbola čempionāta izslēg31.03.
13.00 šanas spēles
SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ
5.03. 18.00 Sabiles kausa galda tenisā 9. posms
7.03. 18.00 Sabiles kausa novusā 9. posms
8.03. 18.30 Sabiles kausa volejbolā 5. posms
9.03. 10.00 Sabiles kausa spēka trīscīņā 3. posms
12.03. 18.00 Sabiles kausa galda tenisā 10. posms
Sabiles sporta
Sabiles kausa telpu futbolā 2005. g. dz. 6.
centrā
13.03. 10.00
posms, noslēgums
14.03. 18.00 Sabiles kausa novusā 10. posms
Sabiles kausa telpu futbolā 2009. g. dz. 6.
14.03. 10.00
posms, noslēgums
22.03. 18.30 Sabiles kausa volejbolā 6. posms
STENDĒ
Stendes SC turnīrs mini florbolā 3:3 skolē17.03. 10.00
Stendes sporta
niem „Pavasaris 2019”
centrā
23.03. 11.00 Stendes SC kausa izcīņa volejbolā
ĢIBUĻU PAGASTĀ
Ģibuļu pagasta kausa izcīņas 2019 pavasa03.03. 9.00
ra zolītes spēlē 5. posms
09.03. 10.00 Invalīdu dienas pasākums
Pastendes sporta
Ģibuļu pagasta kausa izcīņas 2019 pavasa- centrs „Akmeņkaļi”
17.03. 9.00
ra zolītes spēlē 6. posms, noslēgums
17.03. 12.00 8. Gadadienas pasākums
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
8.03. 19.00 Zolītes turnīrs - ziemas posms
Ķūļciema BLPC
29.03. 19.00 Zolītes turnīrs - pavasara posms
Ķūļciema BLPC

2019. gada marts

PĻAVMUIŽĀ
„Pļavmuižas kausa 2019” novusā 2. un 3.
posms. Dalības maksa 2 EUR; studentiem, invalīdiem, pensionāriem 1 EUR; skolēniem bez
maksas
VALDGALES PAGASTĀ
8.03.;
20.00
22.03.

16.03. 12.00

Pļavmuižas saieta
nams
Sporta un interešu
centrs

Galda teniss

VALDEMĀRPILĪ
9.03. 17.00 Sporta vakars 2019
Valdemārpils BLPC
Valdemārpils kausa izcīņas spēka divcīņā 3.
23.03. 16.00
Valdemārpils BLPC
posms
LAIDZES PAGASTĀ
08.03. 19.00 Novusa turnīra noslēguma kārta
Laidzes BLPC
22.03. 19.00 Zolītes turnīra 3. kārta
Laidzes BLPC
VIRBU PAGASTĀ
7.03. 18.00 Sacensības badmintonā
Virbu pamatskolas
sporta zāle
22.03. 19.00 Sacensības basketbolā (komandu izloze)

Sagatavoja: Andris Krišjānis

Piedāvā nomas telpas Stendē
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas
autoceļu uzturētājs” piedāvā nomai
nedzīvojamās telpas biroja un/vai pakalpojumu sniegšanas (piemēram:
šūšanas darbnīca, frizētava) vajadzībām Stendē, Draudzības ielā 8.
Ēkā pieejamas septiņas telpas vidēji 10 m2 platībā, viena telpa 40 m2
platībā un telpas 87 m2 platībā.

Ir visas nepieciešamās komunikācijas – elektrība, ūdens, apkure.
Maksimālais nomas termiņš – līdz
pieciem gadiem.
Telpu nomas maksa no 1,50 EUR/
m2 līdz 2,00 EUR/m2 + komunālie
maksājumi.
Sīkāka informācija pa tālr. 29204699
darba dienās no 8.00 – 16.30.

Dzīvesziņas
Dzimtsarakstu nodaļā no 2019. gada 26. janvāra līdz 18. februārim
Reģistrēti 12 jaundzimušie – 7 zēni un 5 meitenes:
Kamila Bogdānova
Rebeka Dūmiņa
Ričards Iesalnieks
Hugo Kļaviņš
Sofija Kokaine
Ernests Rozentāls

Edijs Sondars
Hugo Šēners
Dominiks Šmits
Olīvija Šteinberga
Hanna Smaiže (decembris)

Vecāki rakstiski apliecinājuši savu piekrišanu bērna vārda un uzvārda publicēšanai

Laulību noslēguši 5 pāri
Miruši 39 (atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai):
Talsi
Roberts Fricis Irbe
(1929)
Kārlis Janbergs (1947)
Anna Ināra Krekovska
(1939)
Jānis Krumholds (1957)
Zelma Lode (1952)
Rezēda Vareva (1933)
Lilija Vītola (1940)
Stende
Andris Ozols (1952)
Sabile
Vilma Freimane (1929)
Dzidra Zērande (1934)
Abavas pagasts
Evita Burmistre (1994)
Veronika Kiškareviča
(1925)
Ārlavas pagasts
Janina Briede (1942)

Balgales pagasts
Andrejs Jaunromāns (1950)
Ģibuļu pagasts
Vera Bāra (1942)
Velta Katrīne Iesalniece
(1929)
Raimonds Upmalis
(1985)
Laidzes pagasts
Zenta Antonova (1959)
Raisa Maksimova (1933)
Jevgenija Vinogradova
(1940)
Laucienes pagasts
Vita Kalēja (1935)
Pēteris Koptjugs (1934)
Anrijs Punka (1966)
Alberts Stepiņš (1952)
Gunhilda Treija (1940)
Ilze Zemesarāja (1931)
Lībagu pagasts
Aina Brensone (1937)

Lauma Millere (1935)
Skaidrīte Rimoviča (1932)
Īves pagasts
Mirdza Jenkevica (1952)
Dainis Jenkevics (1953)
Strazdes pagasts
Elita Freiberga (1954)
Vandzenes pagasts
Aina Kukīte (1934)
Valdgales pagasts
Kārlis Aivars Šviģis
(1959)
Virbu pagasts
Jeļena Šaļesna (1948)
Rojas novads
Jānis Žoluds (1959)
Ventspils novads
Ninela Dombrovska
(1945)
Mirdza Kunga (1938)
Tukums
Sarmīte Grīnvalde (1937)
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Kinoteātrī „Auseklis”
Blakus
1.03. 20.00
2.03. 16.00

Komēdija, romantika, drāma 1h 20
8.03. 18.00
10.03. 16.00

Luīze un Kaspars nejauši satiekas braucienā uz Jāņiem. Viņa
bēg no kaitinošiem kaimiņiem un vispārējas bezjēdzības sajūtas, viņš — no brūkošas laulības. Abi ir jauni, talantīgi un
apjukuši, abi sapņo kļūt par māksliniekiem, un abi nezina, ko
iesākt ar savu dzīvi.
Kā pieradināt pūķi 3
9.03. 12.00 un 14.00
10.03. 14.00

Animācijas filma 1h 45
13.03. 16.00
14.03. 18.00

Stāsts, kas 2010. gadā uz lielā ekrāna aizsākās kā neticamākā
draudzība starp vikingu zēnu un bezbailīgo pūķi Nezobu, godātu arī par Tumseju Fūriju, gadu gaitā ir pāraudzis vienā no
aizraujošākajām filmu sērijām, un „Kā pieradināt pūķi 3” būs
episks šī stāsta noslēgums. Draugi uz mūžu!
Aukstais karš
8.03. 20.00;

9.03. 16.00;

Drāma 1h 30
10.03. 18.00

Lieliski atainots dramatiskais vēstures posms, kurā Polija
bija ieslēgta Staļina režīma ietekmes zonā. Cilvēkiem bija tikai divas iespējas – pakļauties jaunajai varai vai arī pretoties, apzinoties, ka viņus vajās represīvie dienesti. Šis ir
stāsts par vīrieti un sievieti, kuri nav sastapušies īstajā laikā
un cenšas gūt virsroku pār auksto karu – sirdī, nevis cīņā.
1906 (Latvijas simtgades programmas noslēdzošā spēlfilma)
Vēsturisks detektīvs 1h 30
15.03. 20.00 21.03. 18.00
16.03. 16.00 22.03. 18.00 – tikšanās ar filmas veidotājiem
Rīga, 1906. gada rudens. Slepenpolicija ir guvusi virsroku
cīņā ar sociāldemokrātu kaujiniekiem. Tikai viena grupa plāno pārgalvīgu uzbrukumu. Par operācijas vadītāju tiek nozīmēts ierindas kaujinieks Pelēkais. Operācijas plānošanas
laikā Pelēkais satiek dzejnieci Violetu un mēģina iekarot viņas
uzmanību. Violetas iedvesmots, Pelēkais ierauga dzīvi un revolūciju citām acīm.

Mēs
22.03. 20.00;

23.03. 18.00

Šausmu filma 2h

Ģimene dodas uz pludmales namiņu, lai bezrūpīgi pavadītu brīvdienas kopā ar saviem draugiem, taču, kad iestājas nakts, viņu mierīgajai atpūtai tiek pielikts punkts, jo
ierodas negaidīti ciemiņi, un viņi nav ieradušies aizņemties sāli... Kas viņi ir? Ko viņi grib? Atbilde būs šokējoša.
Pelni sniegā
29.03. 18.00;

30.03. 16.00

Vēsturiska drāma 1h 41

1941. gadā sešpadsmitgadīgo Līnu gaida iestāšanās
mākslas skolā. Taču kādu nakti Līnas mājās ielaužas čekisti, lai viņu kopā ar māti un jaunāko brāli deportētu uz Sibīriju. Viņas aizraušanās ar zīmēšanu un neticams gribasspēks ļaus meitenei izdzīvot situācijās, kur citi nevarēja.
Filma balstīta uz lietuviešu izcelsmes amerikānietes Rūtas
Šepetis dižpārdokļa motīviem „Starp pelēkiem toņiem”.
No Ghetto līdz olimpiādei
29.03. 20.00;

31.03. 18.00

Dokumentālā filma 1h 15

Šī gada „Ghetto TV” filma stāsta par pārdzīvojumiem, pārbaudījumiem, komandas saliedētību un ielu rūdījumu desmit gadu laikā, kas radījis platformu jaunai un daudzsološai
olimpiešu paaudzei.

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 martā
Talsu novada muzejā
• No 5.03. Zviedru fotogrāfa Dāvida
Holmerta fotoizstāde „Pāri Baltijas
jūrai: 1944–1945”
• No 5.03. Zviedru, latviešu mākslinieces Marijas Induses-Mucenieces 115 gadu piemiņas izstāde
• No 5.03. 1941.–1945. gada deportācijās cietušajiem bērniem veltīta
izstāde „Sibīrija bērnu likteņos”
• Līdz 24.03. Dabas izstāde un izglītojoša programma „Dzīvība kokā”
• Talsu fotokluba 20 gadu jubilejas
izstāde „Atvērt pēc 100 gadiem”
Talsu Galvenajā bibliotēkā
• Gleznotājai, novadniecei Skaidrītei
Elksnītei 90
Talsu tautas namā, Radošajā sētā
• Talsu tautas nama Talsu fotokluba
20 gadu jubilejas izstāde „Retrospekcija”
Laidzes bibliotēkā
• Talsu novada muzeja izstāde par
putniem „Knābji, spārni, spalvas”
Laucienes bibliotēkā
• No 25.03. Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas diena „Lai mūsu
sirdis ir vara vārti – cieti un atvērti…”
Lībagu bibliotēkā
• No 11.03. A. Cimmermaņa kolekcija „Lieldienas pastkartēs 100 gadu
garumā”
Pastendes bibliotēkā
• Dundagas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde „Pavasara ziedi”

Sabiles bērnu bibliotēkā
• Laimas Ūdrītes rotu kolekcija „Rotas ar stāstu”
Sabiles bibliotēkā
• Teātra dienai veltīta izstāde „Kad
gadiem es pāri skatos”
Stendes bibliotēkā
• „Latvijas viensētu stāsti”
• Līdz 15.03.
Ģibuļu pagasta BLPJAC mākslas studijas izstāde „Kopā
ar krāsu paleti”
Stendes bibliotēkas bērnu nodaļā
• Pasaules ūdens dienai veltīta izstāde
Spāres muižā
• Andra Kalniņa gleznu izstāde „Var
arī tā”
• 8. marta apsveikuma kartītes no
Spāres muižas krājumiem
Strazdes bibliotēkā
• Vitas Daugates radošo darbu izstāde „No pūra lādes”
Tiņģeres pils izstāžu zālē
• Edgara Lāča fotoizstāde „Atspulgā”
Lubes kultūras nama izstāžu zālē
• Kristiānas Fridrihsones fotoizstāde
„No cīruļa dziesmas līdz dzērvju kāsim”
Valdemārpils izstāžu zālē
• Rotas un kartītes
• Lubes rokdarbnieču izstāde
• Veltas Kociņas gleznas
Virbu kultūras namā
• Virbu kultūras nama gleznošanas
studijas dalībnieku izstāde

Pastendes kultūras namā
• Gunas Millersones gleznu izstāde
Sagatavoja: Sanita Arciševska
2019. gada marts
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Kultūras pasākumi martā
Kad? Cikos?

Kas?

Kur?

TALSOS
Stand up komēdijas izrāde „Humors pa latviski”, komiķis Maksims Trivaškevics
Ieeja: 5 EUR
Talsu fotokluba 20 gadu jubilejas izstādes
13.00
„Retrospekcija” apskats
2.03.
Talsu fotokluba 20 gadu izstādes „Atvērt
15.00
pēc 100 gadiem” atklāšana
Elīnas Lāces romāna „Tas brīdis, kad…” at2.03. 19.00
vēršanas svētki
Brigitas Strodas kroņu veidošanas meistarkla4.03.
18.30 se. Dalības maksa: 10 EUR, pieteikties iepriekš
5.03. 10.00 „Grāmatu starta” noslēguma nodarbība
Zviedru fotogrāfa Dāvida Holmerta fotoizstādes „Pāri Baltijas jūrai: 1944–1945”
6.03. 17.00 un latviešu, zviedru mākslinieces Marijas
Induses-Mucenieces 115 gadu piemiņas
izstādes atklāšana
7.03. 12.00 Nodarbība lasītpriekam
Dzintara Čīčas un Kaspara Antesa koncerts
8.03. 19.00
„Draugi uz mūžu”. Ieeja: 6; 8; 10; 12 EUR
8.03. 19.00 Rūtas Sandijas Misiņas solo koncerts
Koru koncerts „Satikšanās martā” – sievie9.03. 15.00 šu koris „Vaiva”, vīru koris „Ķekava” un Talsu mūzikas skolas audzēkņi
12.03. 13.00 Piemiņas brīdis „Maigai Annai Trukmanei 90”
14.03. 10.30 Nodarbība lasītpriekam „Lāču tēta apskāvieni”
14.03. 13.00 Mazpilsētas stāstnīca „Tērzējam ar Dzintru Eglīti”
15.03. 12.00 Jauniešu diena „Kopā esam, darām, varam”
Iluzionista Edžus burvju triku izrāde „Arī Tu
15.03. 19.00
to spēj”. Ieeja: 5 EUR
19.03. 11.00 Skaļās lasīšanas reģionālais konkurss
22.03. 9.00
18. Grāmatu svētki
Ziemeļkurzemes reģiona mūzikas skolu
22.03. 12.00
akordeonistu festivāls
1 . –
Izglītojoša programma „Dzīvība kokā”
10.00
24.03.
Informācija un pieteikšanās: 26841236
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
25.03. 11.00
brīdis
Komunistiskā genocīda upuru piemiņai
25.03. 17.00
veltīts koncerts „Vēstules uz bērza tāss”
Mūziķa un mākslinieka Edija Dukura glez29.03.
18.00 nu izstādes „Kā uz delnas” atklāšana
Mika Dukura akustiskais koncerts „Tuvāk,
29.03. 19.00
vēl tuvāk”. Ieeja: 8; 10 EUR
ĢIBUĻU PAGASTĀ
1.03.

19.00

Talsu tautas namā
Talsu tautas namā
Talsu novada muzejā
Talsu tautas namā
Talsu tautas namā
Talsu bērnu bibliotēkā
Talsu novada
muzejā
Talsu bērnu bibliotēkā
Talsu tautas namā
Talsu novada muzejā
Talsu tautas namā
Talsu tautas namā
Talsu bērnu bibliotēkā
Talsu Galvenajā bibliotēkā
Talsu sporta hallē
Talsu tautas namā
Talsu tautas namā
Administratīvajā centrā
Talsu tautas namā
Talsu novada
muzejā
Pie pieminekļa
„Koklētājs”
Talsu mūzikas skolā
Talsu tautas namā
Talsu tautas namā

Koncerts „Ar dziesmu pavasari gaidot”. Ieeja: 1 EUR
Spāres muižā
Deju kolektīvu koncerts „Pastendes raksti”
Pastendes k/n
Solveigas Maļeckas padomi „Graudi kā veĢibuļu pagasta
5.03. 18.00
selīgs uzturs”
BLPJAC
Pastendes amatierteātra „Te rada” pirmiz9.03. 18.00 rāde – A. Vāvere „Jauna, neprecējusies un
Pastendes k/n
baltu izcelsmes”
Atklātā meistarklase „Nāmetiņa Pipirkšķīši”
13.02. 12.00
Spāres muižā
Cimdu un zeķu valnīšu raksti – ļipiņas
14.03. 12.00 Pensionāru kluba „Irbenājs” sarīkojums
Pastendes k/n
Novadnieka Friča Kristapsona literārā bal20.03. 18.00
Spāres muižā
va jaunajiem autoriem
20.03. 18.00 Elīnas Stojakinas zefīru darbnīca
Ģibuļu BLPJAC
Vakara saruna ar mākslinieci Gunu Miller21.03. 18.00
soni viņas izstādē
Pastendes kultūras
namā
Pavasara balle senioriem. Pieteikšanās:
23.03. 13.00
26368319
25.–29.03.
Digitālā nedēļa
Pastendes bibliotēkā
28.03. 10.30 Leļlu teātra izrāde „Šreks un Ēzelītis dejā lec”
Pastendes k/n
Senioru biedrības „Ventspils liedags” amatier30.03. 15.00
Spāres muižā
teātra izrāde, komēdija „Trīs skaistas sievietes”
30.03. 18.00 Talsu deju apriņķa deju kolektīvu „Sadancis”
Pastendes k/n
BALGALES PAGASTĀ
Keramikas nodarbība ar keramiķi Lindu
3.03. 13.00
Balgales BLPC
Romanovsku. Dalības maksa: 5 EUR
Balgales amatierteātra 70 gadu jubilejas
30.03. 19.00
Balgales SBLPC
pasākums „AtmĪnēsimies”
LAUCIENES PAGASTĀ
Vitas Sanes seminārs „Laimīgas sievietes
Laucienes
10.03. 15.00
noslēpumi” Pieteikšanās: 28609190
kultūras namā
13.03. 12.00 Jauno solistu koncerts „Es TĀ dziedu”
Pļavmuižas saieta namā
„Eko kosmētikas darbnīca: ziedes sejai un
15.03. 18.00
Laucienes BLPC
lūpu balzāms”. Pieteikšanās: 22483266
Ģimenes filma „Vecā dārza noslēpumi”. Ieeja:
20.03. 18.00
bērniem līdz 12 g. v. 2 EUR, pieaugušajiem 3 EUR Laucienes kultūras
namā
Leļļu teātra „Tims” koncertprogramma bēr27.03. 13.00
niem „Šrekss un Ēzelītis dejā lec…”. Ieeja: 2 EUR
2.03.
2.03.

16.00
18.00

2019. gada marts

Pērļu, ziedu un spalvu galvas rotu veidošana, vada Kristīne Mateviča. Pieteikšanās:
22483266
Folkloras kopu sadziedāšanās svētki
30.03. 13.00
„Ziņģes 2019: Iekš’ to krodziņ’!”
LAIDZES PAGASTĀ
„Mazo dāmiņu skoliņa” ar Elitu Blumbahu
7.03. 18.00
Pieteikšanās Laidzes BLPC, 10.–16. g. v.
Divu izstāžu atklāšana ar autoru piedalīša14.03. 14.00 nos: TLMS „Dzīpars” darinātie baltie darbi un
Talsu novada muzeja izstāde „Sendienu šiks”
Elitas Blumbahas gleznošanas meistarkla14.03. 18.30
se. Pieteikšanās Laidzes BLPC
Amatierteātra „Vārava” viesizrāde
23.03. 15.00
Monika Zīle „Laulību treniņu aģentūra”
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
dienas pasākums
25.03. 13.00
Filma „100 gadi esības vējos” un tikšanās
ar filmas radošo grupu
LĪBAGU PAGASTĀ
Grāmatu draugu tikšanās „Tīcam Dzintar6.03. 9.00
kalnam 125”
Seminārs bērniem un pieaugušajiem „Dro7.03. 13.00
šas attiecības ar suni”
14.03. 15.00 Tikšanās ar Sanitu Reinbergu „Mans zaļais dārzs”
27.03. 18:00

Laucienes BLPC
Laucienes kultūras
namā
Laidzes BLPC
Laidzes BLPC
izstāžu zālēs
Laidzes BLPC
Laidzes BLPC
Laidzes BLPC

Lībagu skolā
Lībagu BLPC
Lībagu BLPC

LUBES PAGASTĀ
Didža Meldera koncerts „Dāvana ne tik
vientuļai sievietei”. Ieeja: 3 EUR
Jaunais brīnumu cirks „Dīvas neticamie
9.03. 15.00
Lubes kultūras
piedzīvojumi viesnīcā”. Ieeja: 6 un 8 EUR
namā
Valdemārpils amatierteātra „Atspulgs”
16.03. 17.00 pirmizrāde V. Pumpure „Tobiass ir miris,
lai dzīvo Tobiass”. Ieeja: 2 EUR
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
15.03. 20.00 Komēdija „Klases salidojums”. Ieeja: 2 EUR
Ķūļciema BLPC
ĪVES PAGASTĀ
Amatierteātra „Īve” pirmizrāde A. Grīniece
30.03. 20.00
Tiņģeres pilī
„Ziemas vējš”. Ieeja: 2 EUR
Stilistes Edītes Jansones meistarklase. Da1.03. 18.00
Tiņģeres pilī
lības maksa: 5 EUR. Informācijai: 26324662
SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ
Filma „Vecā dārza noslēpums”. Ieeja: bēr5.03. 18.00
niem līdz 12 g. v., 2 EUR, pieaugušajiem 3 EUR
Sabiles kultūras
8.03. 19.04 Krodziņš „Pie Viļņa” – ,,Nu tad beidzot 8.!"
namā
Sabiles kultūras nama sieviešu vokālā an9.03. 19.00
sambļa koncerts „Satiksimies, tiksimies!”
12.03. 10.00 Grāmatu starts „Kikas Mikas skola Pūčulēniem”
Bērnu bibliotēkā
23.03. 17.00 Talsu koru apriņķa sieviešu koru 9. saiets
Sabiles pamatskolā
STENDĒ
6.03. 12.30 „Dabas motīvi Plūdoņa bērnu dzejā”
Bibliotēkas bērnu
nodaļā
22.03. 12.20 „Ūdens – planētas dzīvības avots”
25.03. 14.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis Pie dzelzceļa stacijas
STRAZDES PAGASTĀ
Atpūtas pasākums ar Ievu un Rolandu
8.03. 21.00
„8. marts”. Ieeja: 2 EUR
23.03. 13.00 Spēlēsim galda spēles!
Strazdes BLPC
Sabiles amatierteātra izrāde „Mucenieks
29.03. 19.00
un muceniece”. Ieeja: 1 EUR
Teātra diena ar Strazdes amatierteātri
30.03. 20.00
„Bez skatuves jau nevar!”. Ieeja: 2 EUR
VALDEMĀRPILĪ
25.03. 14.00 Represēto atceres pasākums
Izstāžu zālē
VALDGALES PAGASTĀ
Atpūtas vakars „Ak, sieviete, sievietes…”,
8.03. 20.00
Valdgales tautas
spēlēs grupa „Plēģeri”. Ieeja: 3 EUR
namā
29.03. 13.00 Teātra pēcpusdiena „Es spēlēju”
VANDZENES PAGASTĀ
18.00 „Dziesma visām paaudzēm”. Ieeja: 5 EUR
2.03.
22.00 Groziņballe ar grupu „Cits kvartāls”. Ieeja: 6 EUR
Vandzenes tautas
Filma „Vecā dārza noslēpums”
8.03. 18.00
namā
Ieeja: 3 EUR, bērniem līdz 12 g. v. 2 EUR
Koncertprogramma bērniem „Šreks un
27.03. 9.30
ēzelītis”. Ieeja: 2 EUR
VIRBU PAGASTĀ
Mūsdienu deju koncerts „Ar vienu soli pa9.03
19.00
vasarī”. Ieeja: 1 EUR
„Mazā kroņu darbnīca”. Dalības maksa: 2
19.03 18.00
EUR. Pieteikšanās: 29199130
Virbu kultūras namā
Filma „Vecā dārza noslēpums”. Ieeja: 2 EUR
22.03 19.00
bērniem, 3 EUR pieaugušajiem
Leļļu teātra „Tims” koncertprogramma
29.03. 12.30
„Šreks un Ēzelītis dejā lec...”. Ieeja: 2 EUR
8.03.

19.00

Sagatavoja: Sanita Arciševska
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