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„Jābūt savas valsts patriotam, jāmīl sava valsts un
jārūpējas par savas valsts iedzīvotājiem”
Talsu novadu darba vizītē apmeklē Valsts prezidents
22. martā darba vizītē Talsu novadu apmeklēja Valsts prezidents Raimonds Vējonis ar kundzi Ivetu Vējoni.
Diena
bija
notikumiem
piesātināta un sākās ar prezidenta
tikšanos ar Talsu novada domes deputātiem un uzņēmējiem, turpinājās ar Talsu tautas nama Radošās
sētas apskati un Talsu Valsts ģimnāzijas apmeklēšanu un noslēdzās ar
SIA „Brabantia Latvia”, SIA „Green
Hive” un kooperatīva „Talsu novada
garša” apmeklējumu. Tikmēr Valsts
prezidenta kundze Iveta Vējone viesojās pirmsskolas izglītības iestādē
„Sprīdītis”, ģimeņu un bērnu atbalsta centrā „Brīnumiņš” un Talsu novada muzejā.
Valsts prezidents Raimonds Vējonis
pastāstīja, ka regulāri dodas reģionālajās vizītēs, jo tas ir viens no veidiem,
kā daudz tuvāk un nepastarpināti uzzināt konkrētajā pašvaldībā notiekošo. Tikšanās laikā ar Talsu novada domes deputātiem, pilsētu un pagastu
pārvalžu, iestāžu un organizāciju vadītājiem tika pārrunāti aktuālie jautājumi par izglītības kvalitāti, darbaspēka
un mājokļu nodrošinājumu, elektroenerģijas piegādes un nodrošināšanas pakalpojuma nepilnībām un administratīvi teritoriālo reformu.
„Tiekoties ar pašvaldības pārstāvjiem, uzņēmējiem un iedzīvotājiem
daudz labāk var izzināt, kāda veida
problēmas cilvēkus nodarbina, kā no
valsts puses atrast iespējas sniegt lielāku atbalstu, lai jebkura pašvaldība
varētu turpināt attīstīties, lai šeit būtu
darbavietas, iedzīvotāji un viņiem pie-

ejami izglītības un veselības pakalpojumi,” vizītes mērķi atklāja R. Vējonis.
Viņš atzina, ka Talsi Valsts prezidentam nav sveša pilsēta, tā apmeklēta
vairākkārt, tādējādi rodot iespēju ilgtermiņā novērtēt pilsētas attīstību.
„Priecājos par šo pilsētu un tās iedzīvotājiem, jo redzu, ka pilsēta attīstās,
veidojas infrastruktūra. Tas ir ļoti svarīgi, lai novadā būtu šis atbalsta centrs,
kur jaunieši varētu atgriezties pēc mācībām augstskolā. Redzu, ka Talsos
strādā šajā virzienā, protams, ir vēl
daudz darāmā ne tikai Talsos, bet arī
kopumā valstī. Pieņemtie lēmumi ir
vērsti, lai mēs nākotnē dzīvotu labāk,”
atzina R. Vējonis.
Prezidents uzsvēra, ka reģionu attīstībā joprojām jūtams centra efekts, kad
pamata aktivitātes vairāk novērojamas
galvaspilsētā un teritorijās ap to. Viņaprāt, ikvienas valdības un parlamenta
uzdevums ir strādāt pie vienmērīgas
Latvijas teritorijas attīstības. Viens no
izaicinājumiem ir panākt, lai lauku teritorijās būtu darbavietas, notiktu regulāra investīciju piesaiste un tiktu nodrošināta saimnieciskā aprite, kas
piesaistītu jauniešus dzīvei reģionos.
Pašvaldībām sadarbībā ar valsti jādomā par piemērotas ceļu infrastruktūras nodrošināšanu, padarot vietējos
iedzīvotājus mobilus un tādā veidā arī
vēršot reģionu centros un Rīgā pieejamās iespējas sasniedzamas.
Viens no aktuālajiem jautājumiem
valsts līmenī ir valdības deklarācijā iekļautā administratīvi teritoriālās reformas veikšana. R. Vējonis pauda personīgo viedokli, norādot, ka vispirms
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vajadzētu pabeigt iesāktās reformas
īstenošanu, kas, ievērojot iepriekš izstrādātos kritērijus, arī samazinātu kopējo pašvaldību skaitu.
„Jebkuras reformas rezultātā būtiski ir cilvēkiem uzlabot dzīves apstākļus. Tas ir jautājums, vai pašlaik plānotā reforma nesīs uzlabojumus
pašvaldībām, to iedzīvotājiem, vai paaugstināsies izglītības un veselības aprūpes sniegto pakalpojumu kvalitāte.
Tas ir jāskata kontekstā, un tikai tad ir
jāpieņem lēmumi,” uzsvēra R. Vējonis.
Tuvojoties Valsts prezidenta pilnvaru beigām, Raimonds Vējonis pastāstī-

ja, ka līdzšinējais laiks amatā bijis ļoti
dinamisks. Sākot darbu, par prioritāti
viņš izvirzījis ārējo un iekšējo, sociālo
un ekonomisko drošību. Sadarbībā ar
valdību, parlamentu un pašvaldībām,
sacīja Valsts prezidents, ir padarīti
darbi, kas ved uz dzīves uzlabošanu
iedzīvotājiem un valstī kopumā.
„Jebkuram valsts vadītājam jābūt
savas valsts patriotam, jāmīl sava
valsts un jārūpējas par savas valsts iedzīvotājiem,” tā R. Vējonis definēja
Valsts prezidenta būtību.
Inita Fedko
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Nereti, to, kas mums ir tepat blakus, lāgā pat neredzam, kur nu vēl spējam to
patiesi novērtēt. Tad, kad
kāds to izceļ saulītē, ieraugām arī paši un patiesi priecājamies, it īpaši, ja starmešu gaismā nonācis mūsu
pašu novads.
Domāju, neviens nav pagājis
garām neievērojot Talsu novada administrācijas ēkas 1. stāva
vestibilā varenos mākslinieces
Lidijas Auzas dekoratīvos panno “Kurzeme”. Tagad tos var
aplūkot arī Rīgā izstāžu zālē “Arsenāls”, kur 14. martā atklāta
mākslinieces izstāde un novērtēts arī talsenieku ieguldījums
šo sienas gleznojumu saglabāšanā un novērtēšanā, kā arī atsaucīgā aizdošanā mūsu galvaspilsētai. Lai arī citi var
novērtēt augstvērtīgu un kvalitatīvu radošās personības devumu mums, sabiedrībai.
Talsu novada vārds ir izskanējis vēl vienā vēsturiskā notikumā: marta beigās darba vizītē pie mums ieradās Valsts
prezidents Raimonds Vējonis
ar kundzi Ivetu Vējoni. Redzot
iesaistīto cilvēku, tajā skaitā arī
uzņēmēju, vēlmi parādīt, ko tad
spēj kurzemnieku neatlaidība
un nepiekāpība, atsaucību vizītes organizēšanā, nevaram aizmirst, ka šādi vēsturiski brīži
nav mūsu ikdiena. Talsu novadu, par laimi, Valsts prezidenti
apmeklē, kas nozīmē, ka kopējā
kartē esam konkurētspējīgi un
saistoši. Jā, arī ar savām īpatnībām, saimnieciskām nebūšanām un nacionāla mēroga
problēmām, bet neesam tikai
ūdensgalvas Rīgas piedēklis,
bet gan patīkama dzīves vide
ārpus valsts centra.
Galvaspilsēta vēl aizvadītajā
mēnesī uzņēma arī Talsu novada pārstāvjus – 71 izglītības
darbinieku protesta akcijā pie
Saeimas nama, kas lūdza tikai
vienu – ievērot konsekvenci
pieņemto lēmumu, Ministru
kabineta noteikumu, pildīšanā.
“Tā dziesma nav par krekliem,
bet par sirdsapziņām”: arī šajā
gadījumā nebija runa tikai par
40 eiro algu pielikumu, bet gan
par spēju pildīt iepriekš uzņemtās saistības, ievērot noteikto
pedagogu algu paaugstināšanas grafiku. Ne jau skolotājiem
jārisina visas izglītības jomas
problēmas, ne jau skolotājiem
jābūt par krēsla ceturto kāju,
palīdzot noturēt sfēras līdzsvaru, bet ministriem gan būtu jātur savi solījumi vai vismaz jā-

Novads iegūs modernu un
energoefektīvu
bibliotēkas ēku

nodrošina pieņemto lēmumu
pēctecība.
Arī mums, Talsu novada domes deputātiem, ir jāievēro labās prakses pēctecība, tādēļ
esam atjaunojuši tikšanās ar iedzīvotājiem un ar prieku kopš
marta kopā ar izpildvaru un tandēmā ar pārvalžu saimniekiem
dodamies pie jums – mūsu iedzīvotājiem, lai ne tikai informētu
par notiekošo un vēl gaidāmo,
bet arī tieši un nepastarpināti uzklausītu jūsu jautājumus un atbildētu uz tiem. Joprojām esam
pieejami arī deputātu pieņemšanās, bet, jāatzīst, šāda formāta
tikšanās uzrunā un piesaista
daudz vairāk cilvēku.
Tās ir vērtīgas stundas, ko
pavadām jūsu sabiedrībā un,
lai arī ne vienmēr mūsu sniegtās atbildes sola ātrus risinājumus, tomēr sadzirdam ikviena
bažas un rūpes, kā arī jūsu izteiktās iniciatīvas. Būtiski, ka
jums interesē ne tikai apkārt
notiekošais, bet arī visam novadam konceptuāli jautājumi.
Mēs izaicinājumus nepaslaukām zem tepiķa, bet lūkojam
pēc risinājuma.
Mūsu paaudze, par spīti
dižķibelēm, banku krīzēm,
emigrācijai un imigrācijai, cilvēktiesību jautājumiem un brīvības lomas izpratnei demokrātiskā sabiedrībā, tomēr ir
saudzēta. Ļoti sargāta. 25. martā mēs pieminam Komunistiskā
genocīda upurus, noliekam ziedus viņu atcerei un neizmērojamajām sāpēm, bet spējam tikai
just līdzi, uzglabāt šos notikumus mūsu mentālajā atmiņā,
neizjūtot tos fiziski. Varam tikai
novērtēt ikviena cietušā emocionālo spēku neaizmirst, bet
piedot, lai tā vismaz tagad pasaudzētu sevi, neļaujot sagrauzt no iekšpuses.
Saulaina diena tagad un toreiz. Cik daudz sāpju var nest
vienas debesis un cik bezgalīgs
var šķist viens sliežu ceļš.
Dainis Karols,
Talsu novada domes priekšsēdētājs

Šogad tiks pabeigta Talsu Galvenās
bibliotēkas ēkas pārbūve Brīvības ielā
17a Talsos, kas ir jau vairāk nekā desmit gadu gaidīts notikums. Tas nozīmē, ka bibliotēkas grāmatām, presei
un novadpētniecības materiāliem būs
atbilstoši uzglabāšanas apstākļi, bet
darbiniekiem un apmeklētājiem – patīkama un moderna vide. Turklāt ēka
tiks pārbūvēta, ievērojot energoefektivitātes paaugstināšanas prasības.
Šobrīd, kā pastāstīja Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu
vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece, ēkai Brīvības ielā 17a ir nosiltināti pamati un fasāde, galvenā ēkas fasāde ir sagatavota gaidāmajai apdarei ar titāncinka
apdares materiālu. „Pašlaik izgatavošanas
procesā būvnieks saskaņo paredzētos dekoratīvos koka elementus. Pilnībā ir pabeigta jumta konstrukciju un seguma nomaiņa, kā arī nepieciešamā siltināšana. Ir
sakārtotas ārējās komunikācijas – lietus
ūdens kanalizācija, elektrības un ūdensvada pieslēgums. Tuvākajā laikā tiks sakārtota ārējā kanalizācijas sistēma, jo tā ir kritiskā stāvoklī. To nākas veikt, lai izvairītos no
iespējamas pagrabstāva applūšanas avārijas gadījumā,” uzsvēra J. Skujeniece.
Būvniecība notiek arī ēkas iekštelpās.
Tur veikta visu starpsienu demontāža. Jau
ir piegādāti apkures katli un notiek to
montāža, kā arī apkures sistēmas saistīto
elementu izbūve visā ēkā. Darbs uzsākts
arī pie inženiertīklu izbūves, kas paredz
elektroinstalācijas, datu kabeļu, ugunsdzēsības, ugunsdrošības, ūdensvada un ventilācijas sistēmas elementu izbūvi. Tāpat
tiek izbūvētas reģipša starpsienas, ventilācijas iekārtas telpas 3. stāvā, tērauda konstrukcijas kāpņutelpā. Aprīlī paredzēts piegādāt ventilācijas un rekuperācijas iekārtu
un uzsākt to uzstādīšanu.
„Bibliotēkas pārbūves procesā, kā tas šādos gadījumos mēdz būt, nākas saskarties

ar dažādām būvniecības risinājumu izmaiņām, ņemot vērā reālo situāciju. Līdz šim,
pateicoties ciešai būvnieku un pasūtītāja
pārstāvju sadarbībai un regulārām būvniecības sapulcēm, visam ir rasts optimāls risinājums, ievērojot spēkā esošos būvniecības normatīvos aktus. Jebkuru projektā
paredzēto risinājumu vērtējam arī no finansiālā aspekta – izskatām iespējamu izmaksu samazinājumu, protams, atceroties
par pārbūves rezultātā sasniedzamajiem
energoefektivitātes mērķiem,” pastāstīja
projekta vadītāja.
Brīvības ielas 17a pārbūve tiek īstenota
projektā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas
ēkā Brīvības ielā 17a, Talsos”. Lai saņemtu
Vides investīciju fondu piešķirto līdzfinansējumu, ir paredzēts sasniegt vairākus rādītājus: samazināt CO2 izmešus par
103 356 kg CO2/gadā; samazināt siltumenerģijas patēriņu 310 990 kWh gadā; samazināt CO2 uz ēkas apkurināmo platību
pēc projekta īstenošanas 37,81 kg CO2/
m2 gadā; siltumenerģijas īpatnējais patēriņš apkurei sastādīs 27,58 kWh/m2 gadā.
„Visus šos rādītājus izdosies sasniegt,
pateicoties mūsdienīgiem būvniecības
materiāliem, jaunākajiem risinājumiem
dažādu darbu veikšanas procesos, kā arī
pateicoties projektā paredzēto apkures
iekārtu, ventilācijas iekārtu un rekuperācijas iekārtu darbībai. Ēka tiek pārbūvēta, lai
nodrošinātu mūsdienīgas bibliotēkas telpas, ko ilgtermiņā varēs izmantot ikviens
iedzīvotājs, kā arī lai tai palielinātu energoefektivitāti,” sacīja J. Skujeniece.
Inita Fedko

Aptur sadarbības līgumu ar
Ščolkovu Krievijā
Talsu novada pašvaldībai ir noslēgti
oficiāli sadarbības līgumi ar astoņiem
ārvalstu partneriem. Viens no senākajiem sadarbības partneriem ir bijis
Ščolkovas rajons Krievijā. Talsu novada domes deputāti, ņemot vērā šīs
valsts īstenoto politiku, nolēma apturēt sadarbības līgumu līdz 2021. gada
31. decembrim.
Pirmais sadarbības līgums ar Ščolkovas rajonu noslēgts jau 1967. gadā, vēlāk
tas pārjaunots uz nenoteiktu laiku. Tas
paredz sadarbību kultūrā, izglītībā, sportā
un ekonomisko attiecību veicināšanā, nodrošinot oficiālo delegāciju apmaiņu, ko-
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pīgu sporta un mākslas pasākumu organizēšanu, amatierkolektīvu braucienu un
informācijas apmaiņu.
Ņemot vērā Krievijas īstenoto ārpolitiku,
Talsu novada domes deputāti nolēma apturēt sadarbības līgumu līdz 2021. gada
31. decembrim ar iespēju to atjaunot.
Kopumā Talsu novadam ir astoņi ārvalstu sadarbības partneri: Ščolkova (Krievija), Prieņi (Lietuva), Sārema (Igaunija), Sēderčēpinga (Zviedrija), Lejre (Dānija),
Alānija (Turcija), Telavi (Gruzija) un Orheja
(Moldova).
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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Iespēja piesaistīt
finansējumu vecpilsētu
ēku atjaunošanai

Noslēdz ilgtermiņa nomas
līgumu ar SIA
„Talsu Veselības centrs”
Jau vairākus gadus agrākajā Talsu
poliklīnikā saimnieko un dažādus medicīniskos pakalpojumus nodrošina
SIA „Talsu Veselības centrs”. Līdz šim
šo pašvaldības īpašumā esošo ēku apsaimniekoja SIA „Talsu namsaimnieks”, bet tagad Talsu novada dome
ir atbalstījusi lēmumu ar uzņēmēju
slēgt nomas līgumu uz desmit gadiem.
SIA „Talsu Veselības centrs” jau vairākkārt bija izteicis vēlmi iznomāt visu agrākās
poliklīnikas ēku, tādējādi nodrošinot arī
tās apsaimniekošanu. Pēc vairākkārtējām
debatēm un dažādu iesaistīto pušu viedokļu uzklausīšanas Talsu novada domes
deputāti atbalstīja uzņēmēja izteikto lūgumu un nolēma īpašumu V. Ruģēna ielā 4
nodot ilgtermiņa nomā ar tiesībām to apsaimniekot un nodot telpas apakšnomā.
SIA „Talsu Veselības centrs” ir apliecinājis, ka, kļūstot par ģenerālnomnieku,
iespēju robežās tiks piesaistīti Eiropas
Savienības fondu līdzekļi un kredītiestāžu finansējums ēkas tehniskā stāvokļa
sakārtošanai, tādējādi ieguvēji būs arī
pārējie nomnieki.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” Talsu novada pašvaldībai ir tiesības, nerīkojot izsoli slēgt
nomas līgumu, ja nomas objektu iznomā

sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības,
zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju
nodrošināšanai. Nekustamās mantas nosacītās nomas maksas noteikšanai Talsu
novada pašvaldība ir pieaicinājusi neatkarīgu vērtētāju. Tā aprēķinātā tirgus nomas maksa (neiekļaujot nomas maksā
PVN, komunālos maksājumus un ēkas un
teritorijas apsaimniekošanas maksājumus) mēnesī, ko uzņēmums arī ir gatavs
segt, ir 4600 eiro.
SIA „Talsu Veselības centrs” no 2019.
līdz 2025. gadam ēkā paredz ieguldīt aptuveni 977 000 eiro. Plānots sakārtot uzbrauktuvi un ieejas durvis, lai nodrošinātu
piekļuvi ēkai cilvēkiem ar kustību traucējumiem, un nomainīt liftu. 2020. gadā paredzēts īstenot ugunsdrošības projektu un
nodrošināt ugunsdrošības prasību izpildi,
veikt energoauditu ēkai, modernizēt siltummezglu, nomainīt ēkas logus. Savukārt
no 2021. gada paredzēts veikt ventilācijas
sistēmas tehnisko ekspertīzi, inženiertehnisko tīklu nomaiņu visos stāvos un visu
stāvu telpu remontu, bet 2025. gadā – fasādes siltināšanu un atjaunošanu, kā arī
pieguļošās teritorijas labiekārtošanu un
arī kāpņu atjaunošanu.
Inita Fedko

Sakārtoti pašvaldības un privātie īpašumi ir ikvienas pilsētas un pagasta mērķis. Tā kā
pašvaldība nav tiesīga ieguldīt
finansējumu
privātīpašumu
stāvokļa uzlabošanā, tad ir atrasts cits risinājums – projekta
konkurss, kur iespējams piesaistīt līdzfinansējumu vecpilsētu ēku atjaunošanai.
Šādu iniciatīvu Talsu novada
pašvaldība īsteno jau otro gadu.
Līdz 18. aprīlim ikviena fiziska vai
juridiska persona, kura ir objekta
īpašnieks, var pieteikties projektu
konkursā valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un
konservācijai Talsu, Valdemārpils
un Sabiles pilsētas vēsturisko centru teritorijā.
Šī ir iespēja pašvaldībai ar līdzfinansējuma palīdzību nodrošināt
pilsētu vēsturisko centru apbūves
autentiskuma saglabāšanu un veicināt arhitektoniski kvalitatīvas vides saglabāšanu un atjaunošanu
sabiedrības interesēs. Līdzfinansējumu iespējas iegūt ne tikai būvdarbiem, bet arī nepieciešamās
dokumentācijas
izstrādei
un
autoruzraudzībai.

Talsu novada pašvaldība viena
projekta īstenošanai var piešķirt
ne vairāk kā 5000 eiro, atbalsta intensitāte ir no 30 līdz 60% no kopējās tāmes. Kopumā pieejamais
finansējuma apmērs šī gada budžetā ir 30 000 eiro.
Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece pastāstīja, ka 2018. gadā
projektu konkursam pieteicās
septiņi pretendenti, bet atbalstīti
tika seši. Pieci pretendenti īstenoja projekta ideju: divām ēkām nomainīti jumta segumi, diviem īpašumiem
izstrādāta
tehniskā
dokumentācija, bet vienai ēkai nomainītas durvis un logi.
Pieteikumus projektu konkursam 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.
Vairāk informācijas www.talsi.lv.
Inita Fedko

Talsu vecpilsēta kā saulītes kodols ar astoņiem stariem
Talsu vecpilsētas tukšie logi un
apsīkusī gājēju plūsma daudziem
talseniekiem sagādā sirdssāpes.
Lai saprastu, kā atdzīvināt vecpilsētu un apdzīvot pilsētas deviņus pakalnus, SIA „Smilšu pilis” izstrādāja
tematisko plānojumu „Talsu pakalnu loka dzīvināšanas plāns 2019.–
2025. gadam”. 6. martā notika tā
publiskā apspriešana, kur aicināts
ierasties bija ikviens. Tāpat joprojām interesentiem ir iespēja iepazīties ar šo tematisko plānojumu
www.talsi.lv un arī izteikt savas
idejas un ierosinājumus.
„Mēs esam dažādi, un katram no
mums ir sava piesaiste šai jaukajai pilsētai – Talsiem. Lēmums par šāda dzīvināšanas plāna izstrādi tika pieņemts
2018. gada vasarā, bet septembrī tika
noslēgts līgums, un sākām reāli pie tā
strādāt. Plāna galvenā būtība ir pievērst detalizētu uzmanību tieši Talsu
pilsētas kodolam – vecpilsētai – un pakalnu loka teritorijai, paredzot rīcības,
kas būs saistošas attīstības programmas aktualizēšanā. Dzīvināšana ir domāta dažādos aspektos. Tās ir inovatīvas aktivitātes, uzlabots vizuālais tēls,
rosīšanās uzņēmējdarbībā, cilvēku
lepnuma vairošana par Talsiem, tā ir
arī lielā mērā iedzīvotāju līdzdalības
un līdzdarbības aktivizēšana,” pastāstīja arhitekte un plāna izstrādātāja
Indra Kļaviņa.
Tematiskajā plānojumā, kas aptver
pilsētbūvniecības pieminekļu teritoriju
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un tās aizsargjoslas un deviņu pakalnu
un ap tiem esošās ietekmes teritorijas,
ir izvērtēta esošā situācija, paredzamais likumdošanas ietvars un sasaiste
ar esošajiem plānošanas dokumentiem, to analīze, ir izpētīti pieejamie resursi un izzināti iedzīvotāju viedokļi.
Plāna izstrādē I. Kļaviņa organizēja diskusiju, iesaistot ap 30 dalībnieku, sešas
plānošanas darbnīcas, kur piedalījās
42 dalībnieki, smēlās idejas iedzīvotāju
forumā, devās pie 44 cilvēkiem individuāli, intervēja 50 Lielās ielas iemītniekus – ēku vai uzņēmumu īpašniekus, lai
saprastu, kādas rīcības iekļaut tematiskajā plānojumā un kādās aktivitātēs
paši iedzīvotāji redz savu līdzdarbību.
Kopumā tematiskā plānojuma izstrādē
iesaistīti aptuveni 200 cilvēku. Plānošanas darbnīcas tika veidotas sešās sadaļās: izaugsme, veselība un miers,
mājokļu labiekārtojums, darbīgums,
unikalitāte un vērtības, sadarbība un
saprašanās.
„Tirdzniecības centra „Jāņa sēta” atvēršana lielā mērā ir ietekmējusi cilvēku plūsmu un aktivitāti pašā vecpilsētas sirdī. Šī plūsma ir ļoti
samazinājusies, tādēļ vienmēr ir ļoti
būtiski, domājot par jaunu un lielu objektu izveidi, nopietni apsvērt tā ietekmi uz pilsētu kopumā,” sacīja I. Kļaviņa, uzsverot diskusiju nozīmību.
Tematiskā plānojuma izstrādē ir izpētītas ainavas, dabas un kultūras vērtības, iedzīvotāju blīvums un arī vecuma struktūra, inženiertīklu pārklājums

un neapdzīvotās ēkas attiecīgajā teritorijā. I. Kļaviņa analizējusi iedzīvotājiem pieejamo tehnisko un sociālo infrastruktūru, kā arī uzņēmējdarbības
aktivitātes publisko pakalpojumu
jomā. Dokumentā ir gan noteiktas
konkrētas rīcības, kas varētu veicināt
vecpilsētas atdzimšanu, gan norādīti
iespējamie to veicēji, gan arī noteikti
rezultatīvie rādītāji. Tematiskais plānojums „Talsu pakalnu loka dzīvināšanas plāns 2019.–2025. gadam” paredz
196 rīcības – tās skar kopējo vecpilsētas dzīvi un tās vizuālo noformējumu.
„Viena no idejām ir Ķīniešu jaunā
gada sagaidīšana ķīniešu kvartālā, ko
atzinīgi novērtējis arī aptaujāto vairākums. Runājām par iespējamo sadarbības modeļu veidošanu arī starp Lielās ielas uzņēmējiem. Iedzīvotāju
forumā pausto ideju apkopojums par
prioritātēm noteica peldbaseina un
hokeja halles būvniecību un izglītības
infrastruktūras sakārtošanu. To ņēmām vērā. Ar šo dokumentu nevaram
grozīt attīstības programmu, bet tas
būs saistošs arī nākamajiem plānošanas dokumentiem. Izvēlējāmies izmantot attīstības programmā noteiktos mērķus, bet strādājām pie jaunu
rīcību radīšanas un esošo aktualizēšanas,” paskaidroja I. Kļaviņa.
Viņa uzsvēra, ka, vācot idejas no dažādiem aspektiem, radās pakalnu loka
teritorijas vīzija – mūsu Talsu saulīte,
kas iemiesojusies pilsētas ielu rakstā.
Šī ideja attīstīta un saulītes astoņi stari

apvīti atbilstoši tematikai.
Plānojumā Saules un Stendes iela
kļuvusi par Talsu himnā apdziedāto
ābeļziedu staru, tā attīstāmais akcents
ir lielais rotācijas aplis. Jaunatnes iela
ir sajūtu stars, kas ved uz pārsteidzošās ainavas bagāto Talsu pauguraini,
bet K. Mīlnebaha iela ar dažādajām
sportošanas iespējām pārtapusi kustību starā un sola iepazīt neparasto
māju „Dzintaros ar Kārļa Sūniņa sienu
gleznojumiem. Laidzes iela ieguvusi
krāsu stara titulu, savukārt Ezera iela
cenšas atšķirties kā smaržu un možuma stars. Zvaigžņu un K. Valdemāra
iela kļuvusi par garšu staru un aicina
mieloties ar Ziemeļkurzemes gardumiem, Lielā un Raiņa iela lepojas būt
par skaņu staru. Dārza, Brīvības, A.
Pumpura 1905. gada, Ozolu un Lapu
ielā izveidojas skatu miju stars, kur par
akcentu kļuvis jaunais parks Rīgas un
Miera ielas krustojumā, un Talsu saulītes viducī, pašā pilsētas sirdī, mutuļo
visas pasaules saules staru skaņas,
maņas un iespējas.
„Būtiski šajā vīzijā ir neapstāties tikai
pie pakalniem kā pie statiskiem objektiem, bet gan saprast, kā tos savā starpā savienot. Mūsu pakalni ir saistīti ar
pakāpieniem, un tie pilsētā būtu jāpārvērš par pārsteigumiem, tiem individuāli piešķirot vizuālos akcentus. Tomēr
visam pāri ir cilvēki, kas rada gaismu,
siltumu un skaistumu – tas caurvij šo
darbu,” piebilda I. Kļaviņa.
Inita Fedko
2019. gada aprīlis
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Izsludināts kultūras un
tūrisma projektu konkurss
Talsu novada pašvaldība aicina
līdz 10. maijam 17.00 iesniegt projektu pieteikumus, aktivitāšu īstenošanai periodā no 1. jūlija līdz 31.
decembrim.
Talsu novada kultūras un tūrisma
projektu finansēšanas konkursa
mērķis ir veicināt Talsu novadam nozīmīgu kultūras, mākslas, tūrisma,
kultūrtūrisma, kultūrizglītības projektu īstenošanu, kas sekmē visu kultūras un mākslu nozaru jaunrades attīstību,
kultūras
mantojuma
saglabāšanu; sekmēt kultūras un tūrisma produktu, pakalpojumu piedāvājuma paplašināšanu un dažādošanu, profesionālās mākslas pieejamību
Talsu novada iedzīvotājiem.
2019. gada konkursa prioritāte ir
Talsu novada kultūras procesam nozīmīgu pasākumu norise, kas piesaista plašu mērķauditoriju un veicina
novada kultūrvides saglabāšanu un
attīstību.

Maksimāli pieejamais finansējums
vienam projektam ir 1000 EUR, ar
noteikumu, ka projekta iesniedzējs
nodrošina līdzfinansējumu 20% no
pieprasītā finansējuma apjoma.
Konkursā piedalīties var kultūras
un tūrisma nozares nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājumi), reliģiskās organizācijas, uzņēmējsabiedrības un fiziskas personas
– Latvijas Amatniecības kameras
meistari, tautas daiļamata meistari
vai radošo apvienību biedri, kuru juridiskā adrese vai deklarētā dzīves
vieta ir Talsu novadā.
Projekta pieteikuma sagatavošanai nepieciešamā dokumentācija
pieejama mājaslapā www.talsi.lv sadaļā Kultūra – Kultūras un tūrisma
projektu finansēšanas konkurss.
Sanita Arciševska,
Kultūras un sporta attīstības nodaļas
Kultūras daļas vadītāja

Aicinām piedalīties konkursā
„Talsu bruncī ieaustie”!
Arī šogad Talsu novada pašvaldība rīko konkursu „Talsu bruncī
ieaustie”, lai ieinteresētu iedzīvotājus savu īpašumu labiekārtošanā, veicinātu novada sakoptību un
pateiktos sabiedriski aktīviem iedzīvotājiem par ieguldījumu novada tēla veidošanā. Šogad komisija
vērtēs pretendentus desmit nominācijās, uz kurām aicināts pieteikties ikviens pretendents.
Iedzīvotājiem līdz aprīļa beigām ir
iespēja pieteikties desmit dažādām
nominācijām: „Sakoptākā privātmāja”, „Ģimenēm un bērniem draudzīgākais pagalms”, „Sakoptākā vēsturiskā ēka”, „Rosīgākais uzņēmums”,
„Darbīgākā zemnieku saimniecība”,

„Draudzīgākā tirgotava vai kafejnīca”,
„Aktīvākā organizācija”, „Čaklākais
mājražotājs”, „Radošākais novadnieks” un „Gada jaunums”.
Katrai pilsētas un pagasta pārvaldei jānodrošina pretendentu dalība
vismaz trīs nominācijās. Vērtēšanas
komisija arī šogad paredzēta septiņu
cilvēku sastāvā, kur komisijas priekšsēdētājs ir Dainis Karols, Talsu novada domes priekšsēdētājs, bet komisijas priekšsēdētāja vietniece ir Jolanta
Skujeniece, Attīstības plānošanas un
projektu vadības nodaļas vadītāja.
Izbraukumi pie pretendentiem paredzēti no 14. maija līdz 11. jūnijam.
Inita Fedko

Talsus bērnu festivālā
Turcijā pārstāvēs Talsu
Mūzikas skolas audzēkņi
No 22. līdz 26. aprīlim Turcijā,
sadarbības pilsētā Alānijā, norisināsies ikgadējais Nacionālais bērnu festivāls. Talsus šogad festivālā pārstāvēs seši Talsu Mūzikas
skolas audzēkņi no pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas, kā arī divas audzēknes, kuras papildinās ansambli ar
brīnišķīgu vokālu.
Jaunieši regulāri ir laureāti Talsu
Mūzikas skolas organizētajā Kurzemes pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu konkursā „Pūš pa deviņ”, kā
arī 2018. gadā ir ieguvuši 1. vietu Latvijas Sitaminstrumentu asociācijas rīkotajā konkursā „Amber Percusion”.
2019. gada aprīlis

Ansambļa repertuārā ir dažāda stila mūzika – gan aranžētas populāras
melodijas, gan ritmiskas kompozīcijas
dažāda veida perkusijām. Patīkami, ka
aranžijās savus spēkus izmēģina arī
paši ansambļa dalībnieki.
Jaunieši muzicē arī Talsu BJC pūtēju orķestrī un pūtēju orķestrī „Talsi”,
kuros ieņem vadošās lomas kā
sitaminstrumentu mūziķi. Jaunieši
sekmīgi ir uzstājušies dažādos konkursos arī kā individuālie izpildītāji.
Jaunieši sevi ir pierādījuši Latvijā,
bet nu Talsu vārdu nesīs arī Turcijā.
Dana Vecmane

Pedagogu intereses
protesta akcijā pārstāvēja
71 pedagogs no Talsu
novada
20. martā pie Saeimas notika Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) organizēta protesta akcija, kurā aptuveni
2500 pedagogu pieprasīja iepriekš
apstiprinātā darba samaksas pieauguma grafika izpildi. Tajā pedagogu intereses pārstāvēja arī 71 Talsu novada izglītības darbinieks.
Šajā protesta akcijā LIZDA lūdza pildīt Ministru kabineta pieņemto algu
paaugstināšanas grafiku no 2018.
gada 1. septembra līdz 2022. gada 31.
decembrim, kas ir noteikts Izglītības
likumā, kā arī pildīt Saeimā apstiprinātās Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam, kur noteikts,
ka 2020. gadā paredzēta vienāda izglītībā strādājošo vidējā darba alga
(bruto) salīdzinājumā ar vidējo darba
algu valstī.
Pedagogu darba samaksas pieauguma grafiks paredz, ka no 2019.
gada septembra skolotājiem būtu jāsaņem 750 eiro, no 2020. gada septembra – 790 eiro, no 2021. gada septembra – 830 eiro, bet no 2022. gada
septembra – 900 eiro.
Talsu starpnovadu arodorganizācijas
priekšsēdētāja Inta Libreiha pastāstīja,
ka protesta akcijā piedalījās pārstāvji no
gandrīz visām Talsu novada skolām,
kopā 71 pedagogs.
„Skolotāji ir aktīvi, bet tomēr daļa
pedagogu ir vienaldzīgi, uzskata, ka citiem viņu vietā jāiet un jākaro. Neviens
nesaka, ka negribētu cilvēka cienīgu
atalgojumu, bet dažādās iestādēs šī
aktivitāte atšķiras,” pastāstīja I. Libreiha. Liela atsaucība saņemta ne tikai,
piemēram, no Talsu 2. vidusskolas, bet
arī no Rojas un Dundagas vidusskolas.
I. Libreiha uzskata, ka pārspīlēt ar dalību protesta akcijā nevajag, jo skolām
tāpat jānodrošina mācību process.
„Esam pateicīgi visiem izglītības iestāžu
vadītājiem, kuri atbalsta un saprot, ka
šie cilvēki, kuri kāpj autobusā, iestājas
arī par pārējiem. Ieguvēji būs visi izglītības darbinieki,” viņa uzsvēra.
Zemais atalgojums un nemitīgās
pārmaiņas un reformas nebūt nerada
jaunu pedagogu pieplūdumu. I. Libreiha uzsvēra, ka jau šobrīd izglītības
iestādēm ir grūti atrast pedagogus, ja
pēkšņi rodas šāda vajadzība. Turklāt
šāda tendence ir ne tikai tehnisko
priekšmetu apmācībā, bet itin visos
mācību priekšmetos.
„Ministru prezidents Krišjānis Kariņš ir teicis, ka varam parakstīt sadarbības memorandu, kas paredzētu
atalgojuma pieaugumu, ja tam būs finansējums. Paldies, mēs 20 gadus
esam šādus solījumus dzirdējuši. 710
eiro ir apkaunojošs atalgojums pedagogam ar dažādām kvalifikācijām un
izglītības bagāžu! Kad no darba tirgus
aizies paaudze, kam šobrīd ir ap 55
gadiem, tad radīsies pedagogu vakuums. Zinu uzņēmējus, kuri labprāt
ņem darbā pedagogus, jo ir pārliecināti par viņu labajām organizatoriska-

jām spējām, spējām pielāgoties jauniem apstākļiem un paredzēt desmit
soļus uz priekšu, ir elastīgi domāšanā.
Tāpat kadru trūkums ir saistīts ar nemitīgajām pārmaiņām izglītībā. Visu
savu darba mūžu esmu to izbaudījusi
– nemitīgi mainās izglītības standarti,
pamatnostādnes dažādos vecuma
posmos, mācību programmas, paraugprogrammas, vērtēšanas sistēma. Skolotājs vienmēr ir pārmaiņu
priekšā, strādā nemitīgās reformās.
Tomēr Ministru prezidents ir norādījis, ka izglītības jomā nav pietiekami
daudz reformu, bet kādām tad vēl ir
jābūt, kas mums vēl ir jāreformē? Tagad pārejam uz kompetencēs balstītu
izglītības saturu, bet šis sadarbības
modelis patiesībā skolās realizēts
vienmēr. Tagad sadarbības iespēja
tiek paplašināta, bet finansējums darba stundām, ko pedagogs veltīs, sadarbojoties ar pārējo priekšmetu skolotājiem, nav paredzēts. Šādā veidā
pārmaiņas mēģina veikt uz skolotāju
entuziasma pamata.
Ja gribam, lai skolās ienāk skolotāji –
vīrieši, tad vēl jo vairāk atalgojuma jautājums ir ļoti būtisks. Mēs jau redzam,
ka sporta skolotāji pēc darba skolā vēl
pasniedz arī sporta skolās, bet tā nav
normāla situācija. Ko tas nozīmē viņu
veselībai un ģimenei?” retoriski pārjautāja I. Libreiha.
Ja gada sākumā arodbiedrībai bija
noteiktas citas prioritātes, nepieļaujot
iespēju, ka algu paaugstināšanas grafiks netiks pildīts, un bija paredzēts
iestāties par pakāpenisku pirmsskolas izglītības pedagogu atalgojuma finansēšanu no valsts, nevis no pašvaldības, tad, situācijai mainoties, „lika
pagriezt stūri citā virzienā”.
„Manu profesionālo darba mūžu
saplosa asiņainos gabalos no vienām
vēlēšanām uz otrām. Nekad neko nevaru paredzēt desmit gadus uz priekšu,” noteica Talsu starpnovadu
arodorganizācijas priekšsēdētāja.
Pati Inta Libreiha jau gandrīz četrus
gadus vairs nestrādā par skolotāju. Viņai apnika nest darbu uz mājām un
svētdienās sēdēt pie rakstāmgalda,
labojot kontroldarbus. Tad, kad citi
brauca ciemos, vienmēr darba dēļ
bija jāatsaka.
Pēc protesta akcijas līdzekļus pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildei valdības un Saeimas pārstāvji solīja atrast līdz maija
vidum, pēc tam grozot 2019. gada
budžetu, tādējādi 1. septembrī nodrošinot pedagogu algu pieaugumu.
Tomēr I. Libreiha uzsver: „Ja nepanāksim prasīto, tad domāsim par nākamo soli – streiku eksāmenu laikā. Ja
sabiedrība saka: cietīs skolēni, tad tās
ir muļķības. Augstskolas pielāgosies.
Vienīgie bērni, kas ilgtermiņā cieš, ir
pedagogu bērni skolas vecumā, kuriem vecāki sitas, kā var.”
Inita Fedko
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Iegūsti līdzfinansējumu un
labiekārto pagalmu!
Arī šogad Talsu novada
pašvaldība ir izsludinājusi
projektu konkursu līdzfinansējuma
saņemšanai
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju pagalmu labiekārtošanai. Pagājušajā gadā tika
realizēti pieci projekti, kopumā uzlabojot Talsu pilsētas iekšpagalmu tehnisko
stāvokli. Projektu pieteikumus pašvaldībā var iesniegt
līdz 27. aprīlim.
Līdzfinansējumam var pieteikties gan vienas mājas dzīvokļu īpašnieki, gan vairāku
namu pārstāvji kopā. Piesakoties individuāli, maksimālais atbalsta apmērs ir 4000 eiro, savukārt, apvienojoties divām vai
vairākām mājām, iespējams
saņemt līdz pat 8000 eiro lielu
finansējumu. Kopā daudzdzīvokļu māju labiekārtošanai
pašvaldības budžetā paredzēti
24 000 eiro.

Šajā projektu konkursā līdzfinansējumu 60% apmērā var
piesaistīt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam, tas ir,
bērnu rotaļu laukuma ierīkošanai vai atjaunošanai, soliņu un
atkritumu urnu uzstādīšanai,
atkritumu konteineru laukumu,
zālienu un apstādījumu, sporta
laukumu, veļas žāvētavu, velosipēdu novietņu jaunbūvei, atjaunošanai vai pārbūvei un auto
stāvlaukuma jaunbūvei, atjaunošanai vai pārbūvei un būvprojekta vai tam pielīdzināma
dokumenta
izstrādei
un
autoruzraudzībai, būvuzraudzības veikšanai, saņemot līdzfinansējumu līdz 40% apmēram.
Pagājušajā gadā ar pašvaldības līdzfinansējumu tika īstenoti pieci projekti. Talsos,
A. Pumpura ielā 8, par
17 094,46 eiro (no tiem 4000
eiro pašvaldības līdzfinansē-

jums) tika labiekārtota teritorija. Talsos, 1905. gada ielā 1,
teritorijas labiekārtošanai un
bērnu rotaļu laukuma ierīkošanai tika izlietoti 46 208,33
eiro (no tiem 4000 eiro pašvaldības līdzfinansējums). Par
7335,72 eiro (no tiem 3284,29
eiro pašvaldības līdzfinansējums) tika atjaunots piebraucamais ceļš Dundagas ielā 5
Talsos.
Laukmuižas ielā 10 Talsos
par 10 585,58 eiro (no tiem
4000 eiro pašvaldības līdzfinansējums) ierīkots futbola un
basketbola laukums, uzstādītas vingrošanas un bērnu rotaļu iekārtas un ierīkoti apstādījumi. Savukārt Rīgas ielā 3
Talsos 10 792,66 eiro (no tiem
4000 eiro pašvaldības līdzfinansējums) ieguldīti auto stāvlaukuma izveidei.
Inita Fedko

SIA „AAS „Piejūra””
pakalpojumu sniegšanas
kvalitāte un izpilde nav traucēta
12. martā ārkārtas sapulcē SIA
„AAS „Piejūra”” pašvaldību (Jūrmalas pilsētas dome, Talsu, Tukuma,
Kandavas, Engures, Rojas, Mērsraga, Dundagas un Jaunpils novada
dome) kapitāla daļu turētāja pārstāvji nolēma pilnā sastāvā atsaukt
uzņēmuma valdi.
Dalībniekiem vienojoties, tika pieņemts lēmums, par uzņēmuma pagaidu valdes locekli iecelt Ēriku
Zaporožecu,kura galvenais uzdevums
– nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktību un veikt pilnu uzņēmuma finanšu auditu.
Ar 21. martu SIA „AAS „Piejūra”” darbu ir uzsākuši jauni struktūrvienību vadītāji, kuriem ir doti uzdevumi un noteikti
pienākumi.
Uzņēmums
sadarbojas ar regulatoru un banku, lai
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijai varētu tikt iesniegts sadzīves
atkritumu apglabāšanas tarifa projekts. Tiek veikta arī analīze, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti un
optimizāciju. Finansiālu problēmu uzņēmumam nav, visas tekošās izmaksas tiek segtas.
Kopš uzņēmuma valdes maiņas pakalpojumu sniegšanas kvalitāte un izpilde nav bijusi traucēta, un tā tas būs
arī turpmāk. Jautājumu, neskaidrību
vai ieteikumu gadījumā SIA „AAS „Piejūra”” aicina sazināties, zvanot pa kontakttālruni: 63123306 vai rakstot epastu - info@piejuraatkritumi.lv.
Justīne Ilmane,
SIA „AAS „Piejūra””
5

Dainis Karols, Talsu novada domes
priekšsēdētājs:
„Talsu novada pašvaldība ir viens no deviņiem SIA
„Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” dalībniekiem jeb kapitāldaļu turētājiem. Pirms diviem gadiem visi dalībnieki – Jūrmalas pilsētas, Tukuma, Jaunpils, Engures, Kandavas, Dundagas, Rojas, Mērsraga un
Talsu novada pašvaldība – lēma, ka atkritumu apsaimniekošanu šajās teritorijās nodrošinās tieši pašvaldību
veidotā kapitāldaļu sabiedrība.
Šobrīd redzam, ka uzņēmuma valde, kurā darbojās arī
mūsu novada pārstāvis, nav pilnvērtīgi pildījuši savus
pienākumus, turklāt ir bažas, ka atsevišķās situācijās netika domāts par sabiedrības ieguvumu pakalpojumu nodrošināšanā, bet gan par savtīgām interesēm.
Signālus par iespējamajiem sarežģījumiem šajā uzņēmumā saņēmām nevis no mūsu pārstāvja uzņēmuma valdē, kā tam vajadzēja būt, bet gan no a/s „Swedbank” pārstāvjiem, kuri norādīja uz kavētiem
maksājumiem un sarežģījumiem kapitāldaļu uzņēmuma naudas plūsmā. Trauksmi cēla arī neatkarīgais revidents, kas analizēja uzņēmuma darbību 2018. gadā. Lai
saprastu, kas uzņēmumā notiek, tika nolemts, ka Tukuma novada pašvaldības speciālisti izvērtēs situāciju.
Dokumentācijas pārbaudē tika konstatēts, ka valde rīkojusies nesaimnieciski, neizvērtējot dažādu pirkumu
lietderību un nepieciešamo tehnikas vienību nomu.
Izprotot situācijas nopietnību, dalībnieki bija vienisprātis par valdes atcelšanu un nepieciešamību pēc kvalificēta un profesionāla speciālista, kas sakārtotu uzņēmuma tālāko darbību.
Uzņēmuma dalībnieki neizslēdz iespēju vērsties tiesībsargājošās institūcijās, kas arī padziļināti un detalizēti izvērtēs SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība
„Piejūra” “ notikušo.
Neskatoties uz apstākļiem, visi līdzšinējie pakalpojumi iedzīvotājiem tiks nodrošināti esošajā apjomā un
kvalitātē.”

Tiņģerē un Spārē
maina pasta
nodaļas darbības
modeli
Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Tiņģeres pasta nodaļā no 20.
marta un Spāres pasta
nodaļā no 28. marta mainīts darbības modelis,
darbalaiks un atrašanās
vieta. Turpmāk Tiņģerē
pasta pakalpojumi katru
darbdienu no 11.00 līdz
12.00 tiks nodrošināti līdzšinējā atrašanās vietā Tiņģeres pilī, savukārt Spārē
pasta pakalpojumi darbdienās no 11.00 līdz 12.00
būs pieejami Spāres tautas nama telpās Spāres
muižā. Iedzīvotāji varēs
izvēlēties pakalpojumus
saņemt arī pie pastnieka
savā dzīvesvietā.
Ņemot vērā nelielo pasta
pakalpojumu pieprasījumu,
kas Tiņģeres pasta nodaļā
veido tikai četrus pasta sūtījumus dienā, un Spāres
pasta nodaļā – sešus pasta
sūtījumus darbadienā, radot valsts a/s „Latvijas
Pasts” ikgadējos zaudējumus aptuveni 5000 eiro apmērā Tiņģerē un 4500 eiro
apmērā Spārē, tiks mainīts
pasta nodaļas darbības
modelis un darbalaiks. Iedzīvotājiem tiks nodrošināti
visi nepieciešamie pakalpojumi norādītajās vietās, kā
arī klienti tos varēs saņemt
savā dzīvesvietā – šis pakalpojumu sniegšanas veids ir
draudzīgs senioriem.
Tāpat kā līdz šim, Tiņģeres
un Spāres pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi, ko nodrošina
valsts a/s „Latvijas Pasts”:
vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu
korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes
un pārrobežu pasta paku
saņemšana un nosūtīšana,
pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā,
naudas pārvedumu izmaksa,
komunālo maksājumu un
citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.
Jebkuram reģiona iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos
pasta
pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā.
Pastnieks klienta dzīvesvietā
nodrošina pastkaršu un
vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi,
sūtījumu piegādes pieteik-

šanu mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas
pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu
rēķinu apmaksu, iemaksas
PNS kontā un citas vajadzības.
Ar pastnieka starpniecību Spāres un Īves pagasta
iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas
izmaksu no PNS konta. Šo
pakalpojumu
iespējams
pieteikt, zvanot pa tālruni
27892759, 67008001 vai
27008001. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Spāres iedzīvotāji
var pieteikt, zvanot pa tālruni 23281629, savukārt Īves
pagasta iedzīvotāji – pa tālruni 26423668.
Saņemot aicinājumu par
reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Tiņģeres
pasta pakalpojuma vietā, iepriekš zvanot pa tālruni
63276201 vai 25700273,
Spāres pasta pakalpojumu
sniegšanas vietā, iepriekš
zvanot pa tālruni 63222115,
25701969 vai 27019499, un
norādot datumu, kad klients
vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Valdemārpils pasta nodaļu Raiņa
ielā 16, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama katru darbdienu no 7.30 līdz 14.00,
bet, apmeklējot Talsu 1.
pasta nodaļu Lielajā ielā 20,
sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama no pirmdienas līdz
piektdienai no 8.00 līdz
18.00 un sestdienās no 9.00
līdz 13.00.
Pasta
pakalpojumu
sniegšanas vietu skaitu un
izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes
lēmums „Par universālā
pasta pakalpojuma saistībām”. Tas paredz, ka uzņēmumam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz
viena pasta pakalpojumu
sniegšanas vieta.
Īves pagasta iedzīvotāji
par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām no 20.
marta informēti ar paziņojumiem savās pastkastītēs
no 20. februāra, savukārt
Ģibuļu pagasta iedzīvotāji
par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām informēti no 28. marta.
VAS „Latvijas Pasts”
2019. gada aprīlis

Ziņas

TALSU NOVADA ZIŅAS

Kā nosaka maksu par
sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu?
Nereti SIA „Talsu namsaimnieks” saņem bažīgus klientu jautājumus
par to, kā tiek noteikta
dzīvokļu īpašnieku maksājamā daļa par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu. Kārtība šajā jautājumā ir reglamentēta un
gana vienkārša – maksu
nosaka atbilstoši īpašumā deklarēto cilvēku
skaitam.
SIA „Talsu namsaimnieks”
informē, ka vairākumā pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļa
īpašniekiem
maksājamā daļa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek aprēķināta saskaņā ar 2015. gada 15.
septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.524
„Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās
mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”.
To 4.4. punktā noteikts, ka
samaksa tiek aprēķināta atbilstoši dzīvoklī deklarēto
skaitam. Tas nozīmē, ka kritērijs, ar ko tiek veikta apmaksa par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas
pakalpojumu, ir dzīvokļa īpašumā deklarēto personu
skaits.
„Aicinām dzīvokļu īpašniekus, saņemot rēķinus par
pakalpojumu apmaksu, pārliecināties par rēķinā norādī-

to deklarēto personu skaitu
un gadījumā, ja tas neatbilst
faktiskajam, iesniegt mājas
pārvaldniekam izziņu par
dzīvoklī deklarēto personu
skaitu. Izziņas katram dzīvokļa īpašniekam iespējams
iegūt portālā: www.latvija.lv,
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Talsu nodaļā
vai arī Talsu novada pašvaldībā,” paskaidroja SIA „Talsu
namsaimnieks”
valdes
priekšsēdētājs Egils Bariss.
Ja dzīvokļa īpašumā nav
deklarēta neviena persona,
tad saskaņā ar māju pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumos noteikto, maksa tiek
aprēķināta par vienu personu. Minēto Ministru kabineta noteikumu 4.3. punkts
paredz, ka dzīvokļu īpašnieku kopība var arī lemt par
aprēķinu veikšanu atbilstoši dzīvoklī dzīvojošo skaitam, bet tad arī dzīvokļu
īpašnieku kopības lēmumā
jānorāda katrā dzīvoklī dzīvojošo personu skaits un
kārtība, kādā fiksē dzīvoklī
dzīvojošo personu skaita izmaiņas.
„Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam visus dzīvokļu īpašniekus aktualizēt
deklarēto personu skaitu
savos dzīvokļos un izmaiņu
gadījumos nekavējoties informēt mājas pārvaldnieku,” sacīja E. Bariss.
Inita Fedko

Orientēšanās
sacensības ZIG–ZAG
Orientēšanās
kluba
„Ziemeļkurzeme” rīkotajās orientēšanās sacensībās laipni aicināts piedalīties ikviens interesents
– ar vai bez priekšzināšanām!
Šī ir aktīva, piedzīvojumiem bagāta atpūta svaigā
gaisā. Izvēlies sev piemērotāko datumu un izmēģini!

Starta vietā būs pieejama
arī orientēšanās apmācība.
Kā vienmēr, arī šogad startēt iespējams jebkurā laikā
no plkst. 16.00 līdz 18.00,
finišu slēdz 19.30.
Ar sacensību kalendāru
un citu informāciju tuvāk
var iepazīties orientēšanās
kluba
„Ziemeļkurzeme”
mājaslapā www.okzk.lv.

Traktortehnikas un tās piekabju
tehniskās apskates pagastos
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
atgādina: lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk.,
arī pirms pavasara darbu uzsākšanas,
traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo
un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai
atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāTeritorija

Datums

Laiks

Datums

Laiks

Norises vieta

10.30
10.15
10.30
12.00
10.30
12.00

Valgales centrs, pirms angāra „Vecvalgale 1”
Darbnīcas pie autobusa pieturas „Liesma”
SIA „Kalnnieki” teritorijā, Darba iela 2.
Pie „Kalēju” darbnīcām
„Uzvaras” darbnīcas
„Spāres mehāniskās darbnīcas”
Tiņģeres centrs, bijušās katlumājas teritorijā
Pie „Pienotavas”
Centra katlumāja pie tehnikuma
Pie centra katlumājas
Dižstendes „Dižzemes”
Annužu tehnikas serviss
Pie Virbu pagasta pārvaldes
Centrā pie „Pūņu kroga”
Pie „Dispečerdienesta”
Darbnīcu teritorijā
Raiņa ielā 8c
Centra alejā 17
Nogales darbnīca „Ošlejas”
Kasparu ielā 8

Abava
Balgale
Pastende
Ģibuļi
Uzvara
Spāre

8. aprīlis
10. aprīlis
12. aprīlis
12. aprīlis
15. aprīlis
15. aprīlis

10.30
10.30
10.30
12.00
11.00
10.30

22. maijs
29. maijs
5. jūnijs
5. jūnijs
7. jūnijs
7. jūnijs

Īve

13. maijs

10.30

31. maijs 12.00

Ķūļciems
Laidze
Lauciene
Lībagi
Lube
Virbi
Valdgale
Vandzene
Strazde
Valdemārpils
Lubezere
Nogale
Stende

5. aprīlis
29. aprīlis
24. aprīlis
3. aprīlis
26. aprīlis
------29. aprīlis
1. aprīlis
------3. maijs
3. maijs
3. maijs
-------

10.30
13.00
10.30
10.30
10.30
------10.30
10.30
------10.30
11.00
12.00
-------

17. maijs
24. maijs
24. maijs
20. maijs
31. maijs
20. maijs
3. jūnijs
15. maijs
3. jūnijs
10. jūnijs
10. jūnijs
10. jūnijs
26. jūnijs

10.30
13.00
10.30
10.30
10.30
12.00
10.30
10.15
13.00
10.30
11.00
12.00
10.30

Lielā talka – 27. aprīlī
Šogad Lielā talka notiks
27. aprīlī, un šī gada Lielās
talkas moto ir „Es piederu
nākotnei”, tādēļ cilvēki aicināti ne tikai vākt atkritumus, bet arī, tos vācot, šķirot, atdalot plastmasu no
citiem atkritumiem. Talkošanas vietām tiks piešķirti
zilas un baltas krāsas maisi.
Zilie ir paredzēti plastmasai, baltie – citiem atkritumiem. Tas tiks darīts, lai
veicinātu izpratni par plastmasas piesārņojumu, tās
kaitīgo ietekmi uz vidi, kas
rada augsnes piesārņojumu un siltuma akumulāciju
augsnē un ūdeņos.
Lielās talkas rīkotāji aicina
iedzīvotājus aktīvi iesaistīties
interaktīvajā piesārņoto vietu
reģistrēšanas kartē www.talkas.lv sadaļā „Kartes”. Kad būsiet reģistrējuši savu talkošanas vietu, speciālos maisus
varēsiet saņemt savu pilsētu/

pagastu pārvaldēs vai pašvaldības Komunālajā nodaļā, Kareivju ielā 7, pie Madaras Vanagas 304. kabinetā, tālr.
28381080. Jāpiebilst, ka maisu
skaits ir ierobežots.
Līdztekus Lielajai talkai jaunieši ir aicināti rīkot Ideju talkas, tādējādi piedalīties arī Lielās talkas konkursā un saņemt
balvas. Ideju talka ir skolēnu
vai studentu „prāta vētra”, diskutējot par idejām, kā samazināt piesārņojumu Latvijā un
pasaulē, kā Latvija var rādīt
piemēru citām valstīm tīras un
ilgtspējīgas valsts attīstīšanā
u.c. vides tematiem.
Lai piedalītos konkursā ideju talkās radušās idejas ierak-

stīt īsā video (līdz 3 minūtēm)
un augšupielādēt video Youtube kanālā un saiti uz video nosūtīt e-pastā: talkas@talkas.lv
līdz 15. maijam, pievienojot arī
nelielu aprakstu par Ideju talkas norisi, idejas autoru, tā
kontaktinformāciju.
Uzvarētāji tiks paziņoti 21.
septembrī, otrās Pasaules talkas dienā, saņemot Lielās talkas balvas.
Tāpat Lielās talkas organizatori aicina doties atkritumu
„medībās” un, izmantojot aplikāciju „Vides SOS” (www.videssos.lv), sūtīt informāciju par
piesārņotajām vietām, kā arī
par bīstamākajiem, interesantākajiem gadījumiem monitoringa nolūkos paralēli sūtīt informāciju uz talkas@talkas.lv,
lai sekotu līdzi situācijai.
Madara Vanaga,
vides pārvaldības speciāliste

Pieņem nolietotās elektropreces
Nolietotās elektropreces Talsos ikviens
bez maksas varēs nodot 12. aprīlī no plkst.
12.00 līdz 16.00 Talsu lidlaukā.
Talsu lidlaukā šajā laikā atradīsies speciāli
šim nolūkam paredzēta kravas automašīna,
kur varēs ievietot nolietotās elektropreces.
Bez maksas tiks pieņemtas visas ierīces, kas
pieslēdzamas pie elektrības (telefoni, akumulatori, ledusskapji, gludekļi u.t.t.), izņemot lam-
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ja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai
un jābūt derīgai OCTA polisei. Par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
Tālrunis uzziņām 29341374; 26139989 vai
www.vtua.gov.lv

pas un spuldzes (kvēlspuldzes, luminiscētās
dienasgaismas spuldzes u.c.).
Elektropreču savākšanu un tālāku utilizāciju
nodrošinās SIA „T-Metāls” (www.elektropunkts.
lv). Uzraudzību veiks uzņēmuma pārstāvis.
Madara Vanaga,
vides pārvaldības speciāliste
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Aktuāli

Iespēja saņemt atbalstu
laulību jubilejā
Talsu novada pašvaldība, novērtējot stipru ģimeņu nozīmību
vietējā sabiedrībā, ir nodrošinājusi iniciatīvu, kas paredz vienreizēju finansiālu atbalstu ģimenēm,
kas atzīmē 50, 55, 60, 65, 70 un vairāk gadu laulības jubileju.
Materiālajam atbalstam šajos
svētkos var pietiekties tie pāri, kas
nodzīvojuši laulībā 50, 55, 60, 65, 70
un vairāk gadu un kurā vismaz vienam no laulātajiem deklarētā dzīvesvieta ir Talsu novadā.
Pabalsta saņemšanai ģimenes
pārstāvim Talsu novada Sociālajā

dienestā jāiesniedz iesniegums un
jāuzrāda pase un laulības apliecība.
Pabalsta apmērs ir noteikts 100 eiro.
Iesniegumu pabalsta saņemšanai
Sociālajā dienestā var iesniegt desmit darba dienu laikā pirms vai sešu
mēnešu laikā pēc pāra laulības jubilejas datuma.
Ja pāris vēlas svinīgu kāzu jubilejas
ceremoniju, tad par šo iespēju jāinteresējas Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā pa tālr. 63232333 vai 28653520.
Inita Fedko

Talsos novērota stādu zagšana
Apstādījumi pilsētu dara skaistu un pievilcīgu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem, un Talsus kā ainaviski bagātu pakalnu
pilsētu tie tikai harmoniski papildina. Ik gadu mūs priecē jauni un
koši pilsētvides akcenti – pavasara
puķes, kas tiek nomainītas pret
vasaras puķēm.
Šī gada vasaras puķu koncepts ietver kompozicionāli saskanīgus un vienotus stādījumu risinājumus ar noteiktu tematikas, krāsu un rakstu izvēli.
Tematikā ir izmantota Latvijas valsts
simtgades simboliskā nozīme 2019.
gadam – „varonība”, radot ar liektu līniju rakstu puķu kompozīcijām apjomīgas asociācijas. Atšķirībā no pagājušā
gada, kad pilsēta ietērpās dažādās pavasara un vasaras puķu krāsās, šogad
pilsētas tēlu veidos vienota krāsu izvēle, kurā dominēs baltie, rozā, violetie,
oranžie un dzeltenie toņi.
Ļoti liela uzmanība tiek pievērsta
daudzgadīgo stādījumu kopšanai. Ar
katru gadu daudzgadīgie stādi zaudē
savu dekorativitāti, bet finansiālo iespēju robežās pakāpeniski tiek atjaunoti stādījumi dobēs, skvēros, parkos

Svini 4. maiju
„Dziedošajā autobusā”!
Talsu novada tūrisma informācijas centrs aicina svinēt 4. maiju
kādā no „Dziedošajiem autobusiem”, apciemojot tūrisma uzņēmējus trīs maršrutos –Talsu paugurainē, Abavas senlejā un Ārlavās.
„Pēc zirga bučas Talsu paugurainē” vedīs iepazīt latviskas rotaļas
folkloras takā „Jāņkalnos” un ciemos
pie dažāda lieluma pūkainajiem
draugiem Mini zoo „Rančo”. Pirmais
maršruts noslēgsies ar «Amazones»
džungļu atklājumu un kopīgu pikniku
pie viesu nama „Ausmas”. Zirga bučas, protams, tiks tikai pašiem drosmīgākajiem!
„Izkusties Abavas senlejā” aicinās aktīvi atpūsties pie Abavas rumbas, izstaigāt „Drubazu” botānikas
taku un izmēģināt trošu ceļu pār Abavu. Meža ķēniņa noslēpumus varēs
atklāt „Pasaku mežā”, bet noslēgumā
cienāties ar gardo „Plostkroga” ugunskura zupu.
„Atklāj Ārlavu” priecēs ar dekoratīvajiem putniem, šinšillām un citiem

zvēriņiem lauku sētā „Kalnmalas”, pēc
kura sekos Bašķiņkalna labirinta noslēpumu izzināšana. Noslēgumā spēles un gardo sukāžu degustācija saimniecībā un ražotnē SIA „Lubeco”.
Ekskursiju sākums plkst. 10.00 pie
Talsu novada pašvaldības administratīvā centra ar Talsu novada domes
priekšsēdētāja Daiņa Karola sveicienu. Šie braucieni ir pašvaldības dāvana novada iedzīvotājiem svētkos, un
dalība tajos ir bez maksas. Tā kā visi
„Dziedošie autobusi” izbrauc vienā laikā, izvēlieties vienu no sev tīkamākajiem. Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc
lūgums pieteikties iepriekš Talsu novada tūrisma informācijas centrā Lielajā ielā 19/21, e-pastā tic@talsi.lv vai
pa tālr. 63224165, 26469057 līdz 30.
aprīlim.
Svini Latvijas dzimšanas dienu
kopā ar savējiem!
Līva Dāvidsone
Talsu novada tūrisma informācijas
centrs

un akmensdārzos.
Diemžēl ir novērota dekoratīvu stādu zagšana, izteikti tas notiek apstādījumu dobē pie Pilskalna avotiņa Ūdens
ielā un A. Lerha-Puškaiša un Dundagas ielas krustojuma skvēra atjaunotajā dobē. Pavisam nesen ir konstatēti
hortenziju stādu zudumi dobēs pie
Talsu novada pašvaldības ēkas. Arī pavasara puķes no puķu podiem un kastēm ik gadu vilina kādu garnadzi.
Ļoti ceram uz iedzīvotāju turpmāku sapratni un novērtējumu par veiktajiem apzaļumošanas darbiem Talsu pilsētā, lai stādījumi augtu tiem
paredzētajā vietā, nevis zagti un iestādīti kādā privātmāju dārzā.
Zanda Bitmane,
Būvvaldes ainavu arhitekte

Tūrisma sezonas
atklāšana Sabilē 1. maijā
Jau vairāk nekā desmit gadu atraktīvais Sabiles gids Māris Lācis
sadarbībā ar Sabiles tūrisma informācijas centru 1. maijā rīko
pārgājienu par godu tūrisma sezonas atklāšanai, taču šogad pasākums būs plašāks, jo savu radošo
artavu tam pievienos arī Sabiles
kultūras nama idejām bagātā un
rosīgā komanda.
Pasākums sāksies plkst. 11.00 pie
Sabiles tūrisma informācijas centra
(Pilskalna ielā 6) ar Māra Lāča vadīto
pārgājienu „Viss nāk un aiziet tālumā”.
Mūsu gājiens būs aptuveni trīs stundas
un 8 kilometrus garš un mēs dosimies
Sabiles Ēģiptes un Pedvāles virzienā.
No plkst. 12.00 Koka rotaļlietu muzeja sētā Kuldīgas ielā 1 būs „Imanta
skapja vēdināšana” – Sabiles kultūras
nams „izandelēs” savas noliktavas
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„odziņas” un, protams, sagaidīs atpakaļ arī aktīvos pārgājiena dalībniekus,
lai arī viņi varētu tikt pie „odziņu” andelēšanās priekiem.
No plkst. 12.00 Sabile piedāvās vēl
vairākas citas aktivitātes: ikviens interesents bez maksas varēs uzkāpt Sabiles Vīna kalnā; būs atvērts Sabiles
Sidra Nams, kurā varēs nobaudīt siltos dzērienus un sidrus; „Rokdarbu
lādē” (Pilskalna ielā 5) apmeklētāji varēs iegādāties vasarīgas šalles, kleitiņas un rotas; „Zviedru cepurē” gaidīs
rodeļi un bagiji un darbosies kafejnīca; Rīgas ielā ikviens varēs apskatīties
Sabiles „Bilžu galeriju”.
Tiekamies Sabilē – pilsētā ar odziņu!
Sanda Poriņa,
Sabiles pilsētas un Abavas pagasta
pārvaldes tūrisma organizatore

Kļūdas labojums
Pašvaldības informatīvā izdevuma
„Talsu Novada Ziņas" marta numurā
rakstā „Reģistrēti Ārlavas un Lubes
ģerboņi” pieļauta kļūda. Pareizi ir: „Lubes pagasta ģerbonī attēlota zaļā lau-

kā zelta izliekta pļavas ķirzaka ar pagrieztu galvu pa kreisi. Augšējā un
apakšējā stūrī atrodas sudraba pīpene ar zelta auglenīcu”. Atvainojamies
par sagādātajām neērtībām!
2019. gada aprīlis

Lepojamies!
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„Brīnumiņš” dod spēku pieņemt notikušo un virzīties uz augšu
Agnese Kviese ir ģimeņu un bērnu atbalsta centrs „Brīnumiņš” un
„Brīnumiņš” ir Agnese. Tas ir viens
no Agneses bērniem, kas 16 gadu
laikā kļuvis par nopietnu atbalstu
bērniem ar īpašām vajadzībām un
viņu vecākiem. Šobrīd centrs nonācis daudz plašākās telpās Saules
ielā 7 Talsos, bet Agnesei ar komandu jau ir skaidrs – pēc diviem
trim gadiem arī tās kļūs par šauru.
Palīdzēt vājākajiem – šī vērtība Agnesē vecāku ieaudzināta. Savukārt
darbs militārajā jomā ir palīdzējis
saprast – izbrienot vienu purvu, nonāc pie nākamā sevis izaicinājuma.
Apstāties nav laika, jo pašas iekšējās robežas un resursi joprojām ir
neizsmeļami.
Ar ko sākās „Brīnumiņš” un vai
tu varēji iedomāties, ka tas izaugs
tik liels?
Nē. Sākām ar bēbīšu nodarbībām..
Tad no apkārtējiem saņēmu pamudinājumu padomāt arī par bērniem ar
īpašām vajadzībām un viņu vecākiem.
Iepriekš biju strādājusi pirmsskolas izglītības iestādē „Kastanītis”, kas realizē
speciālās izglītības programmas.
Kopš bērnības tētis vienmēr mācīja
nekad nesmieties par citiem, aizstāvēt
vājākos. Skolā iestājos par visiem, kas
tika apcelti. Nekad neesmu sapratusi,
kā var darīt pāri vājākajam.
Šobrīd esat jaunās, plašās telpās,
katru gadu papildināt piedāvāto
pakalpojumu klāstu, apgūstat dažādu projektu finansējumu, ar pašvaldību esat noslēguši trīs gadu sadarbības līgumu, panākot centra
darbības stabilitāti.
Es nekad nebūtu vērsusies pašvaldībā, lai izskatītu sadarbības iespējas,
bet Talsu novada Sociālais dienests
mūs uzmeklēja un to ierosināja. Tagad
to veicina arī domes deputāti, piemēram, Andis Astrātovs, kurš ierosināja
slēgt sadarbības līgumu uz trīs gadiem.
Tas palīdz plānot darbu mērķtiecīgāk,
arī darbiniekos tas rada stabilitāti. Mēs
nevarētu tik daudz izdarīt, ja pašvaldība iedzīvotājiem nenodrošinātu apmaksātu pakalpojumu saņemšanu.
Maksātspējīgi klienti ir aptuveni 10%.
Šobrīd „Brīnumiņa” prioritāte ir
klienti, kuriem pakalpojumu izmaksas
sedz pašvaldība, līdz ar to nevaram
palielināt maksas pakalpojumu pieejamību. Tikai trešdienās nodrošinām
pieejamību maksas pakalpojumiem,
kad ir bēbīšu skola un montesori pēcpusdienas nodarbības. Montesori
pēcpusdienas ir ļoti pieprasītas, bet
mums ir stingras prasības: nauda šeit
nebūs noteicošais faktors, nevadīsim
audzināšanas darbus. Gribam nodrošināt kvalitāti, tādēļ, ja bērniņš ir saņēmis trīs aizrādījumus, tad šīs nodarbības vairs nevar apmeklēt.
Vairākas iniciatīvas ieviešat, piesaistot dažādu projektu finansējumu.
Pēdējais no tiem ir finansējums
2445,43 eiro apmērā funkcionāli pielāgotas virtuves izveidei no a/s „Latvijas Valsts meži” ziedojuma, ko sadalīja
ziedot.lv, Latvijas Bērnu fonds un Latvijas Samariešu apvienība.
Lai piesaistītu finansējumu, vispirms
ir jāzina, ko vēlamies. Iepriekšējās telpās visas pakalpojumu iespējas bijām
2019. gada aprīlis

bu nevar darīt kurš katrs,
tai ir jābūt īpašai dāvanai.
Joprojām ir cilvēki, kuri
nesaprot, kam tas viss ir
vajadzīgs. Piemēram, gulošs bērniņš – citam var
šķist, kāda jēga ir ko darīt.
Bet paguli tu gultā septiņas dienas nedēļā 24
stundas dienā! Daudz
kam nav jēgas, ko ikdienā
darām, – muļķīgi runājam,
aprunājam, lūk, tam nav
jēgas! Mūsu darbam ir
jēga kaut vai tā, ka bērns
nonāk ārpus ierastās vides, ka vecāki izkļūst no
mājas, ka var sēdēt pie
Agnese Kviese 2018. gada 18. novembrī, saņemot bērniņa un priecāties, kā
Atzinības balvu no Talsu novada domes ar viņu strādā.
Talsos „Brīnumiņš” jūpriekšsēdētāja Daiņa Karola – par būtiskiem
nopelniem un pašaizliedzīgu darbu sociālās tas lolots un mīļots. Strārehabilitācijas jomā dājam ar 36 bērniem ar
invaliditāti
un
tikpat
Foto: Dzintars Krastiņš
daudz bērniem, kuriem ir
izsmēluši, bet tagad, ar komandu sa- prognozējamā invaliditāte. Lielāko paprotot jaunās iespējas, dzimst arī jau- teicību varam teikt pašvaldībai, kas
nas idejas. „Brīnumiņā” ir kolosāla ko- desmit nodarbības gadā apmaksā arī
manda! Man nevajag teikt divas reizes, bērniem ar prognozējamo invaliditāti.
paturu prātā ideju un meklēju iespēju, Varam ātri atklāt traucējumu iemeslu
kā to īstenot. Atbalsts ir, un virtuvīte un vērst to uz labu. Citiem bērniem
mums būs. Esam izstrādājuši rehabili- attīstība vienkārši iekavējas. Četrus
tācijas programmu, lai bērni apgūtu gadus vecs puisītis nerunāja, bet dažu
prasmes ēdiena pagatavošanā, galda mēnešu laikā viņam parādījās bagākultūrā. Maijā sāksim to īstenot.
tīgs vārdu krājums, un bija nepieciešaAr „Rotary” kluba atbalstu ierīkosim ma vien logopēda palīdzība. Daudzi
ūdens hidroterapijas vannu 15 000 bērni runāt sāk, dziedot mūzikas noeiro vērtībā. Šo pakalpojumu līdz šim darbībās.
mūsu bērni saņēmuši citviet, bet
Ir bērni, kuriem ar apmaksātajām
mums jādara tā, lai viņiem nebūtu ne- desmit nodarbībām pietiek, bet citiem
kur jābrauc, jo tas ir papildu stress ir vajadzīgas vairākas nodarbības, kas
gan bērniem, gan vecākiem.
jau tad ir par vecāku finansējumu.
Plānojam ierīkot silto smilšu terapiDaudzi vecāki saka: nevēlas griezju. Pieci darbinieki tiks apmācīti, dienā ties pašvaldībā, lai saņemtu šīs apterapeits drīkst strādāt tikai ar četriem maksātās nodarbības. Mēs viņus paklientiem. Talsos šo iespēju piedāvā- mudinām, mēģinām paskaidrot, ka
sim tikai mēs, tādā veidā vienkopus pašvaldība nav bieds, bet gan sadarbīnodrošinot plašu rehabilitācijas pakal- bas partneris. Formalitātes ir jānokārpojumu klāstu.
to, bez tā nevar iztikt.
Mums vairs nav brīvu telpu. Tagad
Vai nav tā, ka vecāki nevēlas sanodrošinām atsevišķu logopēda kabi- kārtot formalitātes, jo tad šī probnetu, ir vecākiem ērta uzgaidāmā tel- lēma ir jāatzīst un jāpieņem papa, spēļu istaba, fizioterapeita kabi- šam?
nets, sensorā istaba, mūzikas terapijas
Tas ir jāpieņem. Mēģinām iedrošitelpa, ergoterapeita, ar 2018. gadā ie- nāt, bet tagad vecāki jau laikus uztraugādāto „Gudrais cimds” ierīci, kas pie- cas par bērna attīstību. Citreiz pat par
lietojama neiroloģisku problēmu risi- daudz, un jau pārāk ātri tiek it kā nonāšanai un veicina dažādu sajūtu, teikta diagnoze, piemēram, autisms
maņu un reflektoru attīstību, un psi- un hiperaktivitāte. Reizēm vecāki nohologa kabinets.
bīstas un slapstās, izvairās no realitāTas nozīmē, ka vairāk pakalpoju- tes, tādā veidā kavējot laiku, ko varētu
mu jums patlaban arī nebūs.
veltīt bērna attīstībai. Citreiz vecāki
Trīs gadi, līdz visu apgūsim un ap- nevēlas griezties pēc palīdzības, jo
dzīvosim, pēc tam vairs nebūs vietas. baidās par to, ko runās citi. Tas ir mazEs citādi nevaru, man vajag radīt. Ne- pilsētas sindroms.
zinu, kā tas ir, strādāt, muļļājot vienu
Kā jūs strādājat ar vecākiem?
un to pašu. Domājam par alternatīvās
Organizējam atbalsta grupu tieši
izglītības nodrošināšanu mūsu bēr- bērnu invalīdu vecākiem, pieejami izniem. Darīsim visu iespējamo, lai glītojoši semināri. Esam izveidojuši atmūsu mērķauditorijai palīdzētu vēl balsta grupas audžuģimenēm un aizvairāk un labāk. Tā ir „Brīnumiņa” niša bildņiem. Ne visi vecāki grib un ne
un šeit ir cilvēki, speciālisti, kuri šos visiem ir laiks, ko tam veltīt. Ir vecāki,
bērnus ļoti mīl un domā, kā viņiem kas bērna diagnozi ir pieņēmuši, tikuši
būtu ērtāk un labāk.
pāri šim kalnam un vairs negrib tur atCik cilvēku veido „Brīnumiņa” griezties. Mēģinām iet uz augšu, nekolektīvu?
maļamies apakšā. Gribu, lai „BrīnuMums ir 17 darbinieku. Kolektīvs miņš” būtu vieta, kur nedzīvojam
veidojies kopā ar centru. Pat nemāku kādās konflikta situācijās, mūžīgi tās
pateikt, kā atrodu speciālistus, saņe- nepārcilājam. Šeit dodam spēku piemu norādes no apkārtējiem, pati ar ņemt notikušo un virzāmies uz augšu.
sirdi jūtu, kurus varu uzrunāt. Šo darEsat uzsākuši apmācību nodroši-

nāšanu audžuģimenēm. Kādēļ šāds
darbības virziens?
6. aprīlī notiks pirmās apmācības
par bērnu aprūpi un aizsardzību, tas
būs apmācību cikls līdz 5. maijam. Vēl
2018. gadā esam reģistrējuši šo jauno
struktūrvienību Labklājības ministrijā.
Esam noslēguši sadarbības vienošanos ar jau esošajām septiņām audžuģimenēm. Šajā apmācību ciklā būs
pieredzējuši speciālisti, ir pieteikušās
jau deviņas potenciālās audžuģimenes. Tās bija gaidījušas šāda veida pamudinājumu – dāvināt savu siltumu
bērnam, kurš ir kādā institūcijā.
No 1. janvāra pie mums Labklājības
ministrija nodrošina atbalsta grupas
aizbildņiem, adoptētājiem un viesģimenēm un individuālās psihologa
konsultācijas neierobežotā skaitā.
Šis jaunais darbības profils radās,
pateicoties Larisai Bērziņai, kuras ģimene jau ir audžuģimene. Šiem cilvēkiem, lai gan bija atbalsta grupa, tomēr nebija piederības izjūtas un savas
vietas, kur pulcēties. Mana komanda
ar lielu entuziasmu uzņēma šo jauno
darbības veidu.
Audžuģimenēm nav viegli, tās ir pieņēmušas bērnus ar savām prasībām,
īpašām vajadzībām. Šie cilvēki pusmūža vecumā ir kļuvuši par vecākiem bez
pieredzes, ārpus savas komforta zonas. Tām ir jāiemīl šie bērniņi. Es varu
tikai apbrīnot šīs ģimenes un pateikties
par to, ka tās ir spējušas šiem bērniem
dot mājas. Tie bērni ir tik forši! Viņi novērtē kopā būšanu, neko vairāk nevajag, tikai darīt kopā ikdienas lietas.
Teici, cik šie bērni ir forši, bet cik
skumji, ka tomēr viņi nav bijuši vajadzīgi.
Iespējams, viņi ir bijuši nepareizi mīlēti. Lai gan nezinu, vai tā ir mīlestība.
Šie vecāki, kas atsakās no saviem
bērniem, netiek sodīti. Tomēr ir labi,
ka viņi neizvēlas veikt abortus, jo citas
ģimenes gaida šos bērniņus.
Esat uzsākuši sižetu ciklu „Sirdsstāsti”. Kāpēc tas ir nepieciešams?
Šo ideju nejauši pārrunāju ar Sanitu Ziediņu, mammu, kas ikdienā rūpējas par bērniņu invalīdu. Viņa bija sajūsmā par to un piekrita arī pati
filmēties un atklāt savu stāstu. Esam
plānojuši parādīt septiņus stāstus par
dažādām situācijām. Mērķis ir izglītot
sabiedrību par šīm diagnozēm, kā ar
tām sadzīvot un ko darīt. Ja kāda no
mammām skatās šo raidījumu un arī
ir nonākusi līdzīgā situācijā, tad var
vērsties pie šī reālā cilvēka, kurš jau
vairākus gadus dzīvo šādos apstākļos.
Vecāki grib, lai apkārtējie sadzird šos
stāstus, bet šīm mammām nevajag, lai
viņas žēlotu. Viņām vajag, lai viņas saprot. Mēģināsim šādā veidā iedrošināt
visas bērnu invalīdu mammas, un
man ir svarīgi, lai sabiedrība viņas novērtē. Mēs pieceļamies, sapucējamies
un ejam uz darbu, bet viņas nevarēs
strādāt. Kāda nekad, kāda varbūt kaut
kad. Tāpēc mums jādomā jau par nākamo „Brīnumiņa” soli – nodrošināt
bērniem invalīdiem skoliņu, lai ikdienā
arī viņu mammas varētu strādāt, sevi
realizēt un būt vajadzīgas sabiedrībai.
Inita Fedko
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Der zināt

Izsoles
Talsu novada pašvaldība rīko izsoles nekustamajiem īpašumiem:
▶▶ Dzīvoklis Nr. 2 „Popragrs” Ārlavas pagastā (kadastra Nr. 8837 900 0097)
– sastāv no dzīvojamās telpas ar kopējo platību – 53,7 m² un 537/7127 domājamās daļas no būvēm un zemes. Sākumcena 960 EUR, solis – 50 EUR, drošības nauda 96 EUR, dalības maksa 30 EUR. Samaksa veicama viena gada laikā
no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Izsole notiks 12. aprīlī 9.00 Talsu novada domes mazajā zālā, Kareivju ielā 7, Talsos. Tālrunis uzziņām 26514956,
29453403.
▶▶ Dzīvoklis Nr.3 „Popragrs” Ārlavas pagastā (kadastra Nr. 8837 900 0098)
– dzīvojamās telpas ar kopējo platību 65,8 m² un 658/7127 domājamās daļas
no būvēm un zemes. Sākumcena 720 EUR, solis – 50 EUR, drošības nauda 72
EUR, dalības maksa 30 EUR. Samaksa veicama viena gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Izsole notiks 12. aprīlī 9.30 Talsu novada domes
mazajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos. Tālrunis uzziņām 28642346, 29453403.
▶▶ Dzīvoklis Nr. 4 „Popragrs” Ārlavas pagastā (kadastra Nr. 8837 900 0099)
– dzīvojamās telpas ar kopējo platību 60,1 m² un 601/7127 domājamās daļas
no būvēm un zemes. Sākumcena 1300 EUR, solis – 50 EUR, drošības nauda
130 EUR, dalības maksa 30 EUR. Samaksa veicama viena gada laikā no pirkuma
līguma noslēgšanas dienas. Izsole notiks 12. aprīlī 10.00 Talsu novada domes
mazajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos. Tālrunis uzziņām 25660225, 29453403.
▶▶ Dzīvoklis Nr. 4 „Ezermuiža” Ārlavas pagastā (kadastra Nr. 8837 900
0113) – dzīvojamā telpa ar kopējo platību – 50,9 m² un 509/3803 domājamās
daļas no būvēm un zemes. Sākumcena 860 EUR, solis – 50 EUR, drošības nauda 86 EUR, dalības maksa 30 EUR. Samaksa veicama viena gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Izsole notiks 12. aprīlī 10.30 Talsu novada domes mazajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos. Tālrunis uzziņām 25660225, 29453403.
▶▶ Dzīvoklis Nr. 5 „Ezermuiža” Ārlavas pagastā (kadastra Nr. 8837 900
0112) – dzīvojamā telpa ar kopējo platību – 53,0 m² un 530/3803 domājamās
daļas no būvēm un zemes. Sākumcena 930 EUR, solis – 50 EUR, drošības nauda 93 EUR, dalības maksa 30 EUR. Samaksa veicama viena gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Izsole notiks 12. aprīlī 11.00 Talsu novada domes mazajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos. Tālrunis uzziņām 25660225, 29453403.
▶▶ Dzīvoklis Nr. 6 „Ezermuiža” Ārlavas pagastā (kadastra Nr. 8837 900
0114) – dzīvojamā telpa ar kopējo platību – 48,5 m² un 485/3803 domājamās
daļas no būvēm un zemes. Sākumcena 870 EUR, solis – 50 EUR, drošības nauda 87 EUR, dalības maksa 30 EUR. Samaksa veicama viena gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Izsole notiks 12. aprīlī 11.30 Talsu novada domes mazajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos. Tālrunis uzziņām 25660225, 29453403.
Izsolēm pretendenti var pieteikties līdz 10. aprīļa 15.00. Drošības nauda un
dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS „SEB banka” līdz 10. aprīļa 15.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.
korpusā, Kareivju ielā 7, 8.00–12.00; 13.00–16.00.

▶▶ „Pavītoli” Valdgales pagastā (kadastra Nr. 8892 005 0087) – zemes vienība ir starpgabals ar kopējo platību 0,63 ha. Uz nekustamo īpašumu ir pirmpirkuma tiesības piegulošo zemes gabalu īpašniekiem. Sākumcena 1160 EUR,
solis – 50 EUR, drošības nauda 116 EUR, dalības maksa 30 EUR. Samaksa veicama viena mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Izsole notiks
18. aprīlī 9.00 Talsu novada domes mazajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos. Tālrunis
uzziņām 25660225, 29453403.
▶▶ Dzīvoklis Nr. 13 „Brūži” Lībagu pagastā, Dižstendē (kadastra Nr. 8872
900 0340) – dzīvojamās telpas ar kopējo platību – 52,9 m² un 529/13097 domājamās daļas no būvēm un zemes. Sākumcena 2870 EUR, solis – 50 EUR,
drošības nauda 287 EUR, dalības maksa 30 EUR. Samaksa veicama piecu gada
laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Izsolei pretendenti var pieteikties
līdz 16. aprīlim 15.00. Izsole notiks 18. aprīlī 9.30 Talsu novada domes mazajā
zālē, Kareivju ielā 7, Talsos. Tālrunis uzziņām 25660225, 29453403.
▶▶ „Cinīši” Strazdes pagastā (kadastra Nr. 8886 004 0055) – zemes vienība
ar kopējo platību 0,1811 ha un dzīvojamo māju ar kopējo platību 28,40 m2.
Sākumcena 1450 EUR, solis – 50 EUR, drošības nauda 145 EUR, dalības maksa
30 EUR. Samaksa veicama viena gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas
dienas. Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 16. aprīlim 15.00. Izsole notiks
18. aprīlī 10.00 Talsu novada domes mazajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos. Tālrunis uzziņām 25660225, 29453403.
▶▶ K. Barona iela 59 Sabilē (kadastra Nr. 8813 005 0159) – zemes vienība ar
kopējo platību 0,6776 ha. Sākumcena 4350 EUR, solis – 100 EUR, drošības
nauda 435 EUR, dalības maksa 30 EUR. Samaksa veicama viena mēneša laikā
no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Izsolei pretendenti var pieteikties līdz
16. aprīlim 15.00. Izsole notiks 18. aprīlī 10.30 Talsu novada domes mazajā
zālē, Kareivju ielā 7, Talsos. Tālrunis uzziņām 25660225, 29453403.
▶▶ „Ieloki” Abavas pagastā (kadastra Nr. 8842 012 0098) – zemes vienība ir
starpgabals ar kopējo platību 3,95 ha. Uz nekustamo īpašumu ir pirmpirkuma
tiesības piegulošo zemes gabalu īpašniekiem. Sākumcena 6050 EUR, solis –
100 EUR, drošības nauda 605 EUR, dalības maksa 30 EUR. Samaksa veicama
viena gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Izsolei pretendenti var
pieteikties līdz 16. aprīlim 15.00. Izsole notiks 18. aprīlī 11.00 Talsu novada
domes mazajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos. Tālrunis uzziņām 25660225,
29453403.
Izsolēm pretendenti var pieteikties līdz 16. aprīlim 15.00. Drošības nauda un
dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS „SEB banka” līdz 16. aprīlim 15.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.
korpusā, Kareivju ielā 7, 8.00–12.00; 13.00–16.00.

Talsu Komersantu klubs – platforma,
lai uzņēmēju sadzirdētu
Talsu Komersantu klubs (TKK) ir
vienīgā organizācija, kas apvieno tik
plašu Talsu novada uzņēmēju pulku. Šobrīd tajā ir pārstāvēti 42 uzņēmēji, kuri iesaistās Talsu novada
dzīvē, piedaloties dažādās Talsu novada pašvaldības aktivitātēs un nākot ar idejām un ierosinājumiem
par to, kā uzlabot vietējo dzīves vidi.
TKK ir platforma vietējiem uzņēmējiem, kur tikt sadzirdētiem un pamanītiem. Par paveikto un iecerēto
stāsta TKK valdes priekšsēdētāja
Jana Kalēja, a/s „Talsu autotransports” valdes priekšsēdētāja.
Jana Kalēja TKK valdē darbojas jau
trīs gadus. „Uzskatu, ka visi TKK biedri
ir vienlīdzīgi, un nozīmīgs ir katra biedra viedoklis. Visi TKK biedri ir personības, tādēļ svarīgi ir atrast kompromisu
un pieņemt pareizāko lēmumu. Ļoti
svarīgi pārzināt visu laukumu un zināt
mērķi. Arī uzņēmējdarbībā katrs esam
nosprauduši savus mērķus, uz kuriem
virzāmies, izvēloties dažādus ceļus.
9

Pats svarīgākais ir savstarpējā sadarbība, dalībnieku saliedēšana un spēja
runāt bez emocijām, kā arī sava viedokļa pamatošana, lai nonāktu līdz labākajam risinājumam,” ikdienas darbu valdē ieskicē J. Kalēja.
Jaudīgs – tā vienā vārdā TKK valdes
priekšsēdētāja vērtē kluba 2018. gada
veikumu. „Ceram, ka šogad izdosies
pārliecināt pašvaldības vadību un deputātus par nepieciešamību īstenot TKK
biedru ideju
par uzņēmēju
godināšanas
pasākuma organizēšanu. Ar
šī pasākuma
palīdzību tiktu
atzīmēti tie uzņēmēji, kuri devuši ievērojamu pienesumu novada attīstībā, kā
arī tas palīdzētu celt uzņēmēju prestižu.
Uzņēmēju prestiža celšana ir nepieciešama pašiem uzņēmējiem, tas rada
pārliecību un dod darbiniekiem lielāku
drošības sajūtu par savu darba devēju,”

uzsver J. Kalēja.
2018. gadā organizētas vairākas
tikšanās ar pašvaldību, Nodarbinātības valsts aģentūru, tāpat uzņēmēji
iesaistījušies dažādās darba grupās,
TKK iestājies Latvijas Darba devēju
konfederācijā, notiek sadarbība ar
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameru. Arī 2019. gadā TKK aktīvi iesaistīsies pašvaldības rīkotajos pasākumos, piedalīsies pašvaldības rīkotajā
konkursā
„Talsu bruncī ieaustie”, izsakot
savu vērtējumu,
kā arī tiksies ar
citu novadu uzņēmējiem, lai dalītos uzņēmējdarbības pieredzē.
„Piedalījāmies tematiskā plānojuma
„Talsu pakalnu loka dzīvināšanas plāns
2019.–2025. gadam” darba grupās.
Tas ir pamatīgs pētījums, kas ir būtisks
uzņēmējiem. Vēlamies aktīvi iesaistīties šī plāna iedzīvināšanā,” pārliecību

pauž TKK valdes priekšsēdētāja.
Šajā gadā ir nedaudz mainīta kluba
struktūra, tagad ir izpilddirektore –
Evita Veide. Viņa ir pilnvarota pārstāvēt TKK viedokli un attīstīt sadarbību
ar citām organizācijām. 2018. gadā
kluba rindas papildinājuši divi uzņēmumi. „Nevēlamies par katru cenu
audzēt dalībnieku skaitu. Mūsu mērķis ir strādāt un darboties tā, lai uzņēmēji vēlētos būt kopā ar mums. Ir svarīgi zināt, ko katrs biedrs sagaida no
dalības TKK,” teic J. Kalēja. „Talsu novadā ir ļoti daudz mazo uzņēmēju. Liels
ieguvums novadam ir Talsu biznesa
inkubators, kas sniedz atbalstu jaunajiem uzņēmējiem uzņēmējdarbības
uzsākšanai. Piedaloties biznesa inkubatorā, redzu iesniegtos projektus –
cilvēkiem ir ļoti labas idejas, ko ir vieglāk īstenot, ja ir atbalsts. Ja ir ideja un
interese, tad nereti iztrūkst cilvēka,
kas parāda virzienu, kurā jāiet, lai šo
ideju īstenotu.
Turpinājums 12. lpp.
2019. gada aprīlis

Domē
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Domes sēdēs lemtais
28. marta Talsu novada domes
sēdē deputāti lēma par 70 darba
kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Apturēt sadarbības līgumu ar
Ščolkovas rajona pašvaldību (Krievija)
līdz 2021. gada 31. decembrim.
• Apstiprināt noteikumus Nr.2 „Par
Talsu novada pašvaldības bibliotēku
klasifikāciju”.
• Reorganizēt Virbu pamatskolu
par Virbu sākumskolu ar 2019. gada
1. septembri.
• Reorganizēt Vandzenes pamatskolu par Vandzenes sākumskolu ar
2020. gada 1. septembri.
• Ar 2019. gada 1. augustu mainīt
Talsu novada pašvaldības izglītības
iestādes „Upesgrīvas internātpamatskola” nosaukumu uz „Upesgrīvas pamatskola”.
• Ar 2020. gada 1. septembri mainīt
Talsu novada pašvaldības izglītības
iestādes „Talsu novada vakara un neklātienes vidusskola” nosaukumu uz
„Talsu novada vidusskola”.
• Veikt grozījumu Talsu novada domes 15.03.2018. lēmumā Nr.87 „Par
pirmsskolas izglītības iestādi „Vīnodziņa”” un izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
• „1. Turpināt projekta „Sabiles
pirmsskolas izglītības iestādes „Vīnodziņa” būvniecība” īstenošanu un to
pabeigt līdz 2021. gada 31. maijam”.
• Par centrālās administrācijas pilnvarojumu nekustamā īpašuma sadalei,
nosaukumu un adrešu piešķiršanai.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.6 „Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Talsu novadā”.
• Apstiprināt noteikumus Nr.3 „Noteikumi par Talsu novada domes deputātu, domes izveidoto komisiju locekļu un Talsu novada pašvaldības
izpilddirektora komandējumiem un ar
tiem saistīto izdevumu apmaksu”.
• Pilnvarot novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības
nodaļas projektu vadības daļas uzņēmējdarbības koordinatori Ingu Bumbuli pārstāvēt Talsu novada pašvaldību
biedrībā „Talsu rajona partnerība”.

• Pilnvarot Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu
vadības nodaļas projektu vadības daļas uzņēmējdarbības koordinatori
Ingu Bumbuli pārstāvēt Talsu novada
pašvaldību biedrībā „Ziemeļkurzemes
biznesa asociācija”.
• Veikt grozījumus Talsu novada
domes 06.12.2018. lēmumā Nr.536
„Par līdzfinansējuma piešķiršanu
biedrībai „Pedvāle” projekta „Jēkaba
ceļa kultūras mantojuma un mākslas
jaunrades magnēti” īstenošanas nodrošināšanai.
Finanšu jautājumi:
• Piešķirt finansējumu Balgales pagasta pārvaldei 18 560,95 EUR telpu
vienkāršotai atjaunošanai Balgales
bibliotēkas telpām īpašumā „Grantiņi”, Dursupē.
• Piešķirt finansējumu pirmsskolas
izglītības iestādei „Vīnodziņa” 720 EUR
elektriskās plīts iegādei.
• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 253
896,13 EUR projekta „Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Talsu
novadā” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai.
• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 20
727,07 EUR „Āra aktīvās atpūtas vietas izveide Virbu pagastā” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai.
• Atbrīvot Talsu invalīdu biedrību
no Pastendes sporta centra „Akmeņkaļi” telpu nomas maksas Ziemas
sporta un atpūtas dienas Talsu novada invalīdiem un viņu ģimenes locekļiem rīkošanai 2019. gada 9. martā.
• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu SIA „Talsu Tipogrāfija” 2019. gadā 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.
• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu AS „Talsu mežrūpniecība” 2019. gadā par ēkām Dumpīšu ielā 3, Stendē.
• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu SIA „Talsu Tehnika” 2019. gadā par ēkām Celtnieku
ielā 27, Talsos 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.
Nekustamais īpašums:
• Slēgt nekustamā īpašuma V. Ruģēna ielā 4, Talsos nomas līgumu ar

SIA „Talsu Veselības centrs” uz 10 gadiem ar tiesībām pagarināt līguma
termiņu līdz 30 gadiem, ja tiek pildīti
Līguma nosacījumi. Noteikt nekustamā īpašuma nomas maksu 4600 EUR
mēnesī, neieskaitot PVN.
• Pagarināt uz vienu gadu ar IK „Irsis Taxi” noslēgto nomas līgumu par
nedzīvojamo telpu grupu Daģu ielā 4,
Talsos iznomāšanu.
• Dzēst likvidētajai SIA „Kurts”
nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 2131,88 EUR par ēkām un
zemi „Tulpes” Vandzenes pagastā, kā
arī ar to saistīto nokavējuma naudu.
• Dzēst likvidētajai SIA „Rubikona”
parādu 2006,03 EUR par nekustamā
īpašuma – ēkas un zemes Rīgas ielā
43, Sabilē – nomāšanu no Talsu novada pašvaldības.
• Dzēst likvidētajai SIA „Rietumu
meži” nekustamā īpašuma nodokļa
pamatparādu 32,11 EUR par zemi
„Luši” Vandzenes pagastā, kā arī ar to
saistīto nokavējuma naudu.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo
nekustamo
īpašumu
„Pavītoli” Valdgales pagastā. Noteikt
atsavināšanas veidu – pārdošana
izsolē. Noteikt nekustamā īpašuma
cenu – 1160 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo zemes vienību ar adresi
„Vilciņi” Lubes pagastā. Noteikt zemes
vienības cenu – 15 650 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 09.09.2016.
nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.2,
„Poprags” Ārlavas pagastā izsoli. Rīkot
atkārtotu nekustamā īpašuma izsoli.
Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto
cenu 960 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 09.09.2016.
dzīvokļa Nr.3 „Poprags” Ārlavas pagastā izsoli. Rīkot atkārtotu nekustamā
īpašuma izsoli. Noteikt nekustamā
īpašuma cenu – 720 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo
nekustamo
īpašumu
dzīvokli Nr.4, „Poprags” Ārlavas pagastā. Noteikt atsavināšanas veidu –
pārdošana izsolē. Noteikt nekustamā
īpašuma brīvo cenu – 1360 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo dzīvokli Nr.4, „Ezermuiža”

Ārlavas pagastā. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
Noteikt nekustamā īpašuma cenu –
860 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo
nekustamo
īpašumu
dzīvokli Nr.5, „Ezermuiža” Ārlavas pagastā. Noteikt atsavināšanas veidu –
pārdošana izsolē. Noteikt nekustamā
īpašuma cenu – 930 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo
nekustamo
īpašumu
dzīvokli Nr.6, „Ezermuiža” Ārlavas pagastā. Noteikt atsavināšanas veidu –
pārdošana izsolē. Noteikt nekustamā
īpašuma cenu – 870 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo
nekustamo
īpašumu
dzīvokli Nr.13, „Brūži” Lībagu pagastā.
Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. Noteikt nekustamā
īpašuma cenu – 2870 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu „Ieloki”
Abavas pagastā. Noteikt atsavināšanas
veidu – pārdošana izsolē. Noteikt
nekustamā īpašuma cenu – 6050 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu K. Barona ielā 59 Sabilē. Noteikt atsavināšanas
veidu – pārdošana izsolē. Noteikt
nekustamā īpašuma cenu – 4350 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo
nekustamo
īpašumu
„Cinīši” Strazdes pagastā. Noteikt
atsavināšanas veidu – pārdošana
izsolē. Noteikt nekustamā īpašuma
cenu – 1450 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo zemes vienību „Krūmmalas” Ģibuļu pagastā. Noteikt zemes
vienības cenu – 15 170 EUR.
• Nodot iznomāšanai mutiskā izsolē
pašvaldības nedzīvojamās telpas Skolas ielā 2, Pastendē. Sākumcenu noteikt 1200 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldības īpašumā esošo rotācijas
pļaujmašīnu „Rasele”. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
Izsoles sākumcenu noteikt 150 EUR.
• Atteikties pieņemt dāvinājumā no
īpašnieces Intas Vīgures 27/100 domājamās daļas no nekustamā īpašuTurpinājums 11. lpp.

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

Domes un komiteju sēdes aprīlī
Datums
1. aprīlis
1. aprīlis
1. aprīlis
4. aprīlis
11. aprīlis
15. aprīlis
15. aprīlis
15. aprīlis
18. aprīlis
25. aprīlis

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

2019. gada aprīlis

Laiks
10.00
13.00
15.00
13.00
13.00
10.00
13.00
15.00
13.00
13.00

Deputātu pieņemšanas aprīlī
Talsos
2. aprīlī N. Tropiņš*, E. Demiters;
9. aprīlī D. Karols*;
16. aprīlī N. Tropiņš*;
23. aprīlī N. Tropiņš*;
30. aprīlī Ģ. Kalnbirze, O. Solovjovs
Valdemārpilī
2. aprīlī D. Feldmane
30. aprīlī N. Tropiņš
Sabilē
9. aprīlī G. Zeberiņa
Stendē
30. aprlīlī ** D. Karols; I. Norenberga;
L. Pīlēģis, E. Zelderis

Ģibuļos
2. aprīlī ** D. Karols; A. Kalniņš; T. Kalniņa; A. Spēks; I. Norenberga, L. Pīlēģis
Lībagos
23. aprīlī ** D. Karols; I. Norenberga;
L. Pīlēģis; E. Zelderis
Strazdē
16. aprīlī ** D. Karols; I. Norenberga;
L. Pīlēģis
Virbos
9. aprīlī ** I. Gluzda; S. Pētersone;
G. Sebris; I. Norenberga; L. Pīlēģis

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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Domē

Domes sēdēs lemtais
Turpinājums no 10. lpp.
ma „Apiņi”, Kaleši, Ģibuļu pagastā.
• Nepirkt nekustamā īpašuma 1905.
gada ielā 11, Talsos zemes vienību.
• Nepirkt zemes vienību Dundagas
ielā 7, Talsos.
Citi jautājumi:
• Nodrošināt infrastruktūras uzlabo14. marta Talsu novada domes
sēdē deputāti lēma par 29 darba
kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt Talsu novada pašvaldības 2019. gada konkursa „Talsu
bruncī ieaustie” nolikumu un apmeklējuma grafiku.
• Apstiprināt Talsu novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Talsu
Novada Ziņas” nolikumu.
• Veikt grozījumus nolikumā „Par
Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”.
• Veikt grozījumus Talsu novada
domes 2013. gada 25. aprīļa lēmumā
Nr.277 „Par nolikumu „Par Žaņa Sūniņa prēmiju vizuālajā mākslā un tās
piešķiršanas kārtību””.
• Apstiprināt nolikumu „Par Aleksandra Pelēča literāro prēmiju un tās
piešķiršanas kārtību”.
• Apstiprināt Talsu sākumskolas attīstības plānu 2019.–2022. gadam.
• Veikt grozījumus Talsu novada
domes 27.02.2014. lēmumā Nr.93
„Par Ģibuļu pagasta pārvaldes struktūrvienības Spāres tautas nama telpu
nomas maksām”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.7 „Grozījumi Talsu novada domes

šanas pasākumu īstenošanu Sabiles
pamatskolas ēkā Ventspils ielā 17a.
• Atbalstīt pašvaldības dalību kā
sadarbības partnerim Latvijas valsts
budžeta finansētās programmas „Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu
kopējām nometnēm” projektā „Latvijas elpa Sabilē 2019”.
2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 „Talsu novada pašvaldības nolikums””.
• Izdarīt Talsu novada domes 2015.
gada 26. marta noteikumos Nr.1 „Par
Talsu novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikšanas
kartību” grozījumus un aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus „Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumi Nr.515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” ar
vārdiem
„Ministru
kabineta
20.02.2018. noteikumi Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi”” un vārdus „finanšu nodaļa” ar vārdiem „finanšu un grāmatvedības nodaļa” attiecīgā locījumā.
Finanšu jautājumi:
• No 01.09.2019. noteikt mūzikas
instrumentu izmantošanas maksu
Talsu mūzikas skolas izglītojamajiem
4,32 EUR par vienu mūzikas instrumentu vienam izglītojamajam mēnesī,
neieskaitot PVN.
• Paredzēt finansējumu 23 489,21
EUR Stendes pilsētas pārvaldei apgaismojuma rekonstrukcijai Brīvības
ielā un Skolas ielā, Stendē no 2019.
gada budžetā apstiprinātā finansēju-

ma prioritārajām vajadzībām Stendes
pilsētas pārvaldei.
• Atbalstīt projekta „Koka pakešu
logu nomaiņa ēkai Lielajā ielā 25, Talsos” izmaksu pieaugumu par 2547,06
EUR. Nodrošināt projekta finansēšanu no 2019. gada budžetā apstiprinātā finansējuma „Būvprojektu izstrādei,
projektu sagatavošanai”.
• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu sporta biedrībai
„Talsu Hokeja klubs” 2019. gadā par
ēku Gravas ielā 13 un Kalna iela 10a
Talsos 70% apmērā no nekustamā
īpašuma nodokļa summas.
• Piešķirt zemnieku saimniecībai
„Cīrulīši” nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu nekustamā īpašuma Lielā iela 20 Talsos 70% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas
ar 2019. gada 1. aprīli uz trīs gadiem.
• Par nepieciešamajiem izdevumiem no 2019. gada budžeta sadaļas
„Būvprojektu izstrādei projektu sagatavošanai”.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Atbalstīt pašvaldības projektu „Tiņģeres pils parka labiekārtošana” un
piedalīties Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai projektu konkursā. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt projekta līdzfinansējumu un
priekšfinansējumu 41 000 EUR, tai
skaitā 5000 EUR pašvaldības 10 % līdzfinansējums no attiecināmajām izmaksām, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
• Atbalstīt pašvaldības projektu „Valdemārpils, Lubes un Tiņģeres kultūras
nama skatuves apgaismojuma uzlabošana un skaņu aparatūras iegāde” un
piedalīties Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai projektu konkur-

sā. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt projekta līdzfinansējumu un
priekšfinansējumu 41 000 EUR, tai
skaitā 5000 EUR pašvaldības 10% līdzfinansējums no attiecināmajām izmaksām, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
Nekustamais īpašums:
• Apstiprināt 1 ha zemes nomas pakalpojumu maksas gadā cenrādi lauksaimniecībā izmantojamām zemēm
Talsu novada pagastu teritorijās.
• Apstiprināt Talsu novada domes
saistošos noteikumus Nr.8 „Par Talsu
novada domes 2009. gada 10. septembra saistošo noteikumu Nr.35
„Par Talsu pilsētas Draudzības ielas
49, 51, 53, Ezera 26, 32, Magoņu 4, 6
detālo plānojumu (kods 11-1)”, atzīšanu par spēku zaudējušiem”.
• Izsniegt AS „Latvijas Valsts meži”
bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un zemes dzīļu izmantošanas nosacījumus smilts-grants un
smilts atradnei „Ķeikas II”, kas atrodas
nekustamā īpašuma „Valsts mežs Ģibuļi” Ģibuļu pagastā līdz 2042. gada 9.
martam. Iekasēt no AS „Latvijas Valsts
meži” valsts nodevu 142,29 EUR apmērā par atļaujas izsniegšanu.
• Izsniegt AS „Latvijas Valsts meži”
bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un zemes dzīļu izmantošanas nosacījumus smilts-grants un
smilts atradnei „Stende”, kas atrodas
nekustamā īpašuma „Valsts mežs Lībagi” Lībagu pagastā līdz 2043. gada
10. decembrim. Iekasēt no AS „Latvijas Valsts meži” valsts nodevu 142,29
EUR apmērā par atļaujas izsniegšanu.
Marta Rake-Lasmane

Maina Finanšu komitejas un
domes sēžu norises laiku
14. martā Talsu novada domes sēdē tika nolemts mainīt
domes sēžu un Finanšu komitejas sēžu sākšanās laiku. Ja agrāk
tās sākās 15.00, tagad – 13.00.
Izvērtējot domes un Finanšu komitejas sēžu norises ilgumu, Talsu

novada domes deputāti saņēma
ierosinājumu tās sākt 13.00, nevis
15.00 kā līdz tam. Ierosinājums tika
atbalstīts un atbilstoši tam tika grozīti saistošie noteikumi Nr. 2 „Talsu
novada pašvaldības nolikums”.
Inita Fedko

Iedzīvotāju sapulces
pārvaldēs
Pilsētu un pagastu pārvaldēs
turpinās sapulču cikls, kur iedzīvotāji ir aicināti uzzināt aizvadītā
gada lielākos darbus un šogad
iecerētos plānus.
Kad?
2. aprīlis
9. aprīlis
16. aprīlis
23. aprīlis
30. aprīlis
7. maijs
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17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30

Līdz jūnija vidum sapulces notiks
katrā pilsētas un pagasta pārvaldē,
piedaloties pārvalžu vadītājiem, domes un izpildvaras pārstāvjiem.
Kur?

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)
Sabilē (Sabiles kultūras nama mazajā zālē)

2019. gada aprīlis

Aktuāli
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Talsu Komersantu klubs
– platforma, lai uzņēmēju
sadzirdētu
Turpinājums no 9. lpp.
Šāds atbalsts no janvāra ir arī Talsu
novada pašvaldībā strādājošā uzņēmējdarbības koordinatore Inga Bumbule, kura ir arī kā tilts starp uzņēmējiem un pašvaldību.
Ceram, ka šajā gadā tiks detalizēti
izpētīta uzņēmējdarbības vide novadā, gribam saprast, cik un kādas telpas un zemes ir pieejamas pašvaldībai un privātīpašniekiem, kas no tā
varētu interesēt uzņēmējus, kāda ir
pieejamība inženierkomunikāciju tīkliem, elektroenerģijas jaudai un citi
jautājumi. Jo vairāk mēs viens ar otru
runāsim un sadarbosimies, jo produktīvāks būs gala rezultāts,” uzskata
TKK valdes priekšsēdētāja.
Viena no uzņēmēju interesēm ir sakārtota pašvaldības iepirkumu joma.
TKK valdes priekšsēdētāja uzsver, ka
uzņēmēji labprāt piedalītos profesionālas tehniskās dokumentācijas izstrādē, kas veicinātu godīgāku konkurenci
uzņēmēju vidū. Nozīmīgi ir novērtēt
vietējo uzņēmumu iespējamo devumu
un ļaut tiem būt konkurētspējīgiem arī
lielu projektu īstenošanā. „Nerunājam
par iejaukšanos iepirkumu komisijas
darbā, bet gan par kvalitatīvas iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu,”
piebilst J. Kalēja. „Mēs negribam uzspiest savu viedokli, bet vēlamies būt
klāt, būt informēti par novada nākotnes plāniem. Vēlamies paust savu viedokli un likt saprast, ka pašvaldības un
uzņēmējdarbības funkcijām ir jābūt
skaidrām un nodalītām,” piebilst Jana
Kalēja. Viens no piemēriem ir šobrīd
pašvaldībā notiekošās sarunas ar a/s
„Talsu autotransports” par atsevišķu
skolēnu maršrutu nodrošināšanu.
Tikpat svarīgi, pēc Janas domām, ir
būt informētiem par gaidāmo administratīvi teritoriālo reformu, jo arī šīs izmaiņas ietekmēs uzņēmējdarbību.
„Uzņēmējiem, lai būtu konkurētspējīgi,
jāstrādā vismaz trīs gadu perspektīvā.
Tas ir būtiski, un iespēju robežās centīsimies apmeklēt visus iespējamos pasākumus, kas saistīti tieši par gaidāmo
reformu,” piebilst J. Kalēja, atklājot, ka

2019. gada aprīlis

aprīlī par šo jautājumu paredzēta tikšanās ar Talsu novada domes un apkārtējo novadu pārstāvjiem.
Par vienu no problēmām uzņēmējdarbībā J. Kalēja sauc darba spēka trūkumu. To ietekmē darbaspēka aizplūšana uz Latvijas lielajām pilsētām, arī
ārvalstīm. „Jaunieši tur saskata lielākas
karjeras iespējas. Mums, mazpilsētai, ir
svarīgi nodrošināt iedzīvotājiem daudzveidīgu laika pavadīšanas iespēju klāstu
pēc darba. Sporta joma mums ir plaši
attīstīta, vairāk jādomā par jaunajām ģimenēm un bērniem. Svarīgi iedot visus
instrumentus, lai viņi paliktu šeit – labs
bērnu rotaļu laukums, kvalitatīva izglītība, daudzveidīga interešu izglītība, regulāri kultūras un sporta pasākumi, kā
arī jādomā par dzīvojamo platību jaunajām ģimenēm. Mums ir jānodrošina
pilnvērtīga un kvalitatīva dzīve pašiem
sev, jābūt pašpietiekamiem. Ja mēs šeit
labi dzīvosim, tad arī citiem būs interese
par mums,” uzsver J. Kalēja.
Darbaspēka problēmas skārušas
itin visas uzņēmējdarbības jomas, it
īpaši tas jūtams sabiedriskajā ēdināšanā, trūkst arī kvalificētu autovadītāju.
TKK biedri darbojas arī Talsu multifunkcionālās halles darba grupā.
„Protams, vēlamies un esam pelnījuši
peldbaseinu un hokeja halli, un, ja ir
tāda iespēja, tad šis objekts viennozīmīgi jābūvē un jābūvē uz pašvaldībai
piederošās zemes,” tāds ir daudzu TKK
biedru viedoklis. Jāsaprot, kam mēs to
būvēsim, kur ņemsim finansējumu, cik
tas maksās, cik lielu varam atļauties, cik
maksās tā uzturēšana? Kāpēc nepajautājam citu pašvaldību pieredzi šajā
jautājumā? Uzskatu, ja gribam ko lielu
un grandiozu, tad tai jau jābūt uzņēmējdarbībai. Jāsaprot, kas ir baseina
un halles mērķauditorija, varbūt tie ir
skolēni un varam celt baseinu pie kādas no izglītības iestādēm? Šobrīd
mums trūkst fokusa,” piebilst J. Kalēja.
Viņa ir pārliecināta – lai strādātu rezultatīvi, jādefinē vērtības, bet galvenā
no tām vienmēr būs cilvēks.
Inita Fedko

Izdziedi Latviju!
Talsu pensionāru biedrībā ar sociālā dienesta Dienas centra atbalstu izveidots jauns mūzikas interešu klubs „Izdziedi Latviju”.
Šāds interešu klubs izveidot, pateicoties nodibinājuma „CEMEX Iespēju
fonds” izsludinātajam projektu konkursam, kurā ieguvām atbalstu klavieru iegādei.
Interešu klubā var dziedāt jebkurš,
šeit netiek pārbaudīta dziedāt prasme
vai balss noturība, mēs dziedam savam
priekam. Jau notikušas vairākas kluba
nodarbības, ko vada Vija Ivanovska.
Projekts paredzēts ilgtermiņā ar
mērķi izveidot muzikālo interešu klubu – padziļinot senioru zināšanas par
Latviju, tās kultūru, izdziedot gan tautas dziesmas, gan dažādu pazīstamu
komponistu dziesmas. Ar projekta
palīdzību tiek popularizēta Latvijas
simtgade, piederības sajūta un mīlestība pret savu
zemi, nostip-

rinot izpratni par Latvijas valstiskumu,
cildinot dabas skaistumu, kultūras
daudzveidību un latviešu valodu, kā
arī modinot sabiedrībā atbildības ētiku, atbildības uzņemšanos par sevi,
savu ģimeni, kopienu un valsti.
Dziesma ir līdzeklis sava veida optimisma uzturēšanai senioros, dzīves
kvalitātes uzlabošanai un aktīva dzīvesveida popularizēšanai.
Projekta kopējās izmaksas ir
706,25 eiro. No „CEMEX Iespēju fonda” saņemtais finansējums bija 565
eiro, kopējais līdzfinansējums no Talsu Pensionāru biedrības – 141,25
eiro, tajā skaitā 35,51 eiro ir finansiālais, bet 105,94 ir nemateriālais ieguldījums – projekta vadītāja un grāmatvedes brīvprātīgais darbs, sabiedrības
informēšana un projekta vizuālā
identifikācija. Neparedzētie izdevumi
tiks segti no biedrības līdzekļiem.
Arvīds Dailidovičs,
projekta vadītājs

Informatīvs seminārs par
lauku aktualitātēm
Seminārs notiks 3. aprīlī plkst.
10.00 Talsu administratīvā centra
lielajā zālē, Kareivju ielā 7.
Seminārā aplūkotās tēmas:
• Lauku atbalsta aktualitātes Eiropas Savienības tiešajos maksājumos
2019. gada platību sezonā un LAP pasākumos.

• Valsts augu aizsardzības dienesta
aktualitātes
• Pārtikas un veterinārā dienesta
aktualitātes
• Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūras aktualitātes
Semināru organizē SIA „Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs”

Veselības veicināšana
Vingrošana grūtniecēm
1., 10., 17. aprīlī 11.00 fizioterapeites S. Vilkastes
privātpraksē Lielajā ielā 35-2, Talsos. Obligāta
iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 26349649
Pilates
Pirmdienās Vandzenes tautas namā 18.00
Hatha joga
Otrdienās 18.00 Talsu 2.vsk. sporta hallē
Pilates
Trešdienās 19.00 Sabiles sporta centrā
Fitness – joga
Ceturtdienās 18.00 Lubes tautas namā
Zumba
4., 11. aprīlī 18.00 Talsu Valsts ģimnāzijas aktu zālē
Traumatisma profilakse – seminārs
„Drošas attiecības ar suni
17. aprīlī 12.00 Vandzenes tautas namā
17. aprīlī 16.00 Uguņciema saieta namā
Sirds veselības diena senioriem
18. aprīlī 10.00 Talsu administratīvā centra
lielajā zālē
Bezmaksas
pasākumi
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Der zināt

Izstādes aprīlī
Izstādes Talsu novada muzejā
• Putnu dienas 2019. Dabas izstāde
„Putnu olas”
• No 13.04. Mākslas dienas 2019.
Talsu mākslinieku darbu izstāde
• No 13.04. Laimas Eglītes gleznu izstāde „Daba”
• No 23.04. „Amats ceļ meistaru”.
Talsu novada muzeja krājuma izstāde par galdniecību Talsu apriņķī
• No 25.04. Arheoloģijas ekspozīcija
„Senatnes liecības”

Pastendes kultūras namā
• TLMK „Kurši” rokdarbi „Ziemu pavadot”
• No 18.04. PII „Ķipars” radošie darbi
„Daba mostas”

Talsu Galvenajā bibliotēkā
• Ēvaldam Valteram 125
Talsu tautas namā un Radošajā sētā
• Līdz 12.04. Mūziķa un mākslinieka
Edija Dukura gleznu izstāde
• No 15.04. Aritas Strodes-Kļaviņas
fotoizstāde „Neērtie bērni”
• „Ventspils 2018. gada labākie fotoattēli”
Kinoteātra „Auseklis” vestibilā
• Madaras Kvēpas personālizstāde
„Krāsu atmiņa”

Stendes bibliotēkā
• Talsu tautas nama pašdarbības
mākslinieku grupas CMMK dalībnieku darbu izstāde

Abavas bibliotēkā
• Rokdarbu izstāde
meistaru!”

Strazdes BLPC
• Ģibuļu BLPJAC Mākslas studijas
pieaugušajiem darbu izstāde

„Satiec

savu

Laidzes bibliotēkā
• Agrāko laiku izdevumi no Laidzes
pagasta iedzīvotāju bibliotēkām
• Rakstniekam Vikam 80
• Aprīlis – joku mēnesis
Laidzes brīvā laika pavadīšanas
centrā
• Līdz 12.04.
Lietišķās
mākslas
studijas „Dzīpars” darinātie baltie
darbi un Talsu novada muzeja ceļojošā izstāde „Sendienu šiks”
Laucienes bibliotēkā
• Foto izstāde „Laucienes mazās
muižas”
• No 15.04. „Lieldienas – saules svētki”
Pastendes bibliotēkā
• Pastendes pamatskolas skolēnu zīmējumu izstāde
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Pļavmuižas saieta namā
• Mākslas studijas „Otiņas” izstāde
Stendes tautas namā
• 1.–07.04. Talsu novada lietišķās
mākslas darbu izstāde – skate
• 1.–07.04. Tekstīlijas no Talsu novada muzeja fondiem

Stendes bibliotēkas bērnu nodaļā
• „Viegli tek šūpolītes, Lieldieniņu
daudzinot”
• 1.–12.04. Rakstniekam Vikam 80
Spāres bibliotēkā
• Spāres muižas nozīmīšu kolekcija
• Ornaments, simbolika, heraldika

Tiņģeres pils izstāžu zālē
• No 8.04. Ances rokdarbnieku kopas „Paukers” cimdu izstāde
Lubes kultūras nama izstāžu zālē
• Kristiānas Fridrihsones fotoizstāde
„No cīruļa dziesmas līdz dzērvju kāsim”
Valdemārpils izstāžu zālē
• Veltas Kociņas gleznas
Uguņu bibliotēkā
• Veltas Kociņas gleznas
• Andas Barauskas darinātās lelles
Valdemārpils bibliotēkā
• Dundadznieces Anitas Šulces tamborēto sedziņu izstāde
Vandzenes bibliotēkā
• Agneses Bērziņas fotoizstāde „Es
fotografēju jūru”
Virbu kultūras namā
• Gleznu izstāde
Sagatavoja: Sanita Arciševska

2019. gada aprīlis

Ieplāno!

TALSU NOVADA ZIŅAS

Sports aprīlī
Kad? Cikos?
TALSOS

Pasākuma nosaukums

Norises vieta

1.04.

16.00

Orientēšanās. ZIG-ZAG 2019

Talsu Valsts ģimnāzija

3.04.

9.00

Talsu novada pensionāru un invalīdu zolītes spēle

Talsu sporta nams

6.04.

10.00

Galda teniss. Sporta nama kausa izcīņa

Talsu sporta nams

6.04.

10.00

Dambrete. Talsu novada čempionāts 100
lauciņu dambretē

Talsu sporta nams

6.04.

16.00

Basketbols. Kungi 40+ Talsi – Dobele

Talsu sporta nams

7.04.

10.00

Novuss. Novada jauniešu čempionāts

Talsu sporta nams

7.04.

18.00

Florbols. Virslīga, play off spēle Talsu NSS/
Talsu Valsts ģimnāzija
Krauzers – Betsafe Oxdog Ulbroka

8.04.

16.00

Orientēšanās. ZIG-ZAG 2019

Sukturi

13.04. 10.00

Teniss. Draudzības sacensības Talsi - Tukums

Talsu sporta nams

13.04. 11.00

Telpu futbols. Fināla kauss

Talsu sporta halle

20.04. 10.00

Galda teniss. Jura Dembovska piemiņas
balvas izcīņas 7. posms (noslēgums)

Talsu sporta nams

21.04. 14.00

Novuss. Seriāla kausa izcīņas 5. posms

Talsu sporta nams

24.04. 9.00

Novada pensionāru un invalīdu zolītes spēle

Talsu sporta nams

27.04. 10.00

Novuss. Latvijas jauniešu individuālais
čempionāts

Talsu sporta nams

LUBES PAGASTĀ
6.04. 10.00 Anužu kauss galda tenisā
LAUCIENES PAGASTĀ
12.04. 19.00 Laucienes kausa posms zolītē
Talsu novada atklātā florbola čempionāta pusfināla un fināla spēles: 1. pusfināls
19.04. 10.00
10.00; 2. pusfināls 11.30; spēle par 3. vietu 13.00; fināls 14.30; apbalvošana 16.00
26.04. 19.00 Laucienes kausa posms zolītē
27.04. 10.00

Lielā talka

Lubes BLPC

Laucienes sporta
centrs
Pļavu sporta un
atpūtas bāze

SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ
7.04. 11.00 Sabiles kauss tenisā
Sabiles sporta centrs
20.04. 11.00 Sabiles kausa spēka trīscīņā 4. posms
ĢIBUĻU PAGASTĀ
6.04. 10.00 Ģibuļu pagasta čempionāts šautriņu mešanā
Pastendes sporta
centrs „Akmeņkaļi”
20.04. 10.00 Ģibuļu pagasta čempionāts minigolfā
PĻAVMUIŽĀ
„Pļavmuižas kausa 2019” novusā
5.04. 20.00
4. posms. Dalības maksa: 2 EUR
Pļavmuižas saieta
nams
„Pļavmuižas kausa 2019” novusā
18.04. 20.00
5. posms. Dalības maksa: 2 EUR
VALDEMĀRPILĪ
Valdemārpils kausa izcīņas spēka divcīņā
6.04. 16.00
Valdemārpils BLPC
3. posms
14.04. 10.00 Lieldienu kausa izcīņa zolītē
Izstāžu zāle
LAIDZES PAGASTĀ
Lieldienu turnīrs tenisā un novusā jaunie17.04. 17.00
Laidzes BLPC
šiem
25.04. 17.00 Kendamas čempionāts
Laidzes BLPC

Sagatavoja: Andris Krišjānis

Talsos notiks daļa no
Eiropas rallija čempionāta
Lai gan „Rally Talsi 2019” šogad
kalendāros neatrast, rallijs Talsus
nav pametis. Tieši pretēji, „Rally
Talsi” šogad pievienojies FIA Eiropas rallija čempionāta posmam
„Rally Liepāja”, un rallija aktivitātes
Talsu pusē notiks, un notiks FIA Eiropas rallija čempionāta mērogam
atbilstoši. Turklāt rallijs sarīkots arī
tik ierastajā laikā, pavasara izskaņā – 25. maijā!
Kaut arī rallija bāzes vieta paredzēta
Liepājā, faktiski visas sestdien, 25. maijā
paredzētās aktivitātes, norisināsies Talsos un novadā. Naskākie rallija interesenti ekipāžas varēs sastapt Talsu lidlaukā, kur būs izvietots attālinātais servisa
parks. Pie Talsu ezera tiks izbūvētas rallija starta estakādes, ko dalībnieki pārbrauks divas reizes – svinīgi dodoties uz
pirmo ātrumposmu un atgriežoties Talsos pirms iebraukšanas servisa parkā.
Visgaidītākā tikšanās ar ekipāžām un
to sporta automašīnām būs piecos ātrumposmos, kas norisināsies Talsu novada ceļos. Autorallija maršruts ar apdomu veidots tik plašā ģeogrāfijā, lai
sacensībās iekļautu Kurzemes reģiona
labākos ātrumposmus.
Visas dienas garumā pie Talsu tautas
nama norisināsies vēsturisko Youngtimer
automašīnu salidojums Cars & Coffee –
kur varēs ne vien aplūkot senus un ne-

tradicionālus autobūves eksemplārus,
bet arī aprunāties ar to īpašniekiem.
Sauleskalna estrādē no 18.00 notiks vasaras sezonas atklāšanas festivāls „Zvaigznes virs Talsiem”, kā laikā
uz skatuves kāps populāri un iemīļoti
mūziķi – „Bermudu Divstūris”, „Tautumeitas”, „Radio Trio”, „Līvi” un citi
mākslinieki.
Iedzīvotāju ievērībai
Atgādinām, ka 25. maijā notiks ne
tikai rallijs, bet arī Eiropas Parlamenta
vēlēšanas, tādēļ iespējama apgrūtināta piekļūšana dažiem vēlēšanu iecirkņiem: Mundigciema iedzīvotājus
aicinām uz vēlēšanām doties rīta
pusē līdz plkst. 11.00 vai pēcpusdienā pēc 17.00. Laika posmā no 11.30
līdz 13.30 un no 16.00 līdz 17.30 piekļūšana vēlēšanu iecirknim Mundigciemā var būt apgrūtināta. Iecirknis
Talsu tautas namā būs pieejams visu
laiku, taču 25. maijā tiks slēgta Fabrikas iela un Pilsētas laukums, līdz ar
to, aicinām vēlētājus auto novietot
Ezera ielas stāvlaukumos.
Jāpiemin, ka jau 22., 23., un 24. maijā vēlētājiem ir iespēja savu balsi nodot
glabāšanā savā vēlēšanu iecirknī.
Jānis Unbedahts,
„RA Events" mediju sekretārs

Dzīvesziņas
Dzimtsarakstu nodaļā no 2019. gada 19. līdz 25. martam
Reģistrēti 15 jaundzimušie – 8 zēni un 7 meitenes:
Meldra Aļehna
Harijs Olafs Kviesis
Marta Skujiņa
Sanija Mirecka-Smilgaine
Zemgus Artūrs Budzilko
Ernests Dimitrijevs

Marta Gertnere
Maiks Eiduks
Nikola Romanova
Gabriels Sjanita
Adriana LembergaLeinberga

Paula LembergaLeinberga
Patriks Eizenbergs,
Kaspars Asplints,
Damians Sarevs

Vecāki rakstiski apliecinājuši savu piekrišanu bērna vārda un uzvārda publicēšanai

Laulību noslēguši 6 pāri
Miruši 33 (atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai):
Talsi
Aija Smildzēja (1950)
Valentīna Skuja (1935)
Emma Dinsberga (1946)
Marija Balašova (1934)
Lūcija Dreimane (1930)
Ivars Bergs (1954)
Dzidra Injatkina (1944)
Sabile
Eduards Feliks Vītols (1941)
Viļus Daukšis (1947)
Stende
Kristaps Aivars Mazbrālis
(1944)
Velga Dombrovica (1942)
Maiga Botva (1929)
Valdemārpils
Milda Dzene (1941)

2019. gada aprīlis

Ruslans Buņaks (1948)
Abavas pagasts
Zenta Emīlija Bērziņa (1924)
Ārlavas pagasts
Edgars Simsons (1938)
Balgales pagasts
Izotijs Kleckins (1949)
Milda Belte (1931)
Ģibuļu pagasts
Dzintra Belte (1950)
Īves pagasts
Rita Zēberga (1936)
Laidzes pagasts
Edgars Rublovskis (1962)
Laucienes pagasts
Sarmīte Vilmute (1969)
Vitālijs Akuļšins (1954)
Aivars Gaismiņš (1931)

Lubes pagasts
Aija Gulbe (1941)
Valdgales pagasts
Kārlis Sniedziņš (1952)
Jānis Čamans (1934)
Saldus
Ainars Kapeiks (1963)
Tukuma novads
Valda Līce (1957)
Rojas novads
Aina Dravniece (1935)
Ventspils novads
Ivars Anuss (1964)
Jūlija Maļinovska (1925)
Jelgava
Austra Grinhofa (1931)
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Kinoteātrī „Auseklis”
Kapteine Mārvela
5.04. 17.30
6.04. 16.00

Piedzīvojumu, fantastikas filma 2h 04

11.04. 17.30
13.04. 18.00

14.04. 15.00

Pēc nonākšanas kontaktā ar citplanētiešu rasi, gaisa spēku
pilote Kerola Denversa iegūst neparastas spējas un kļūst
neievainojama. Tagad viņai nāksies aprast ar to, ka kļuvusi
par vienu no Zemes varenākajām supervaronēm, viņa kļūs
arī par galveno ieroci Galaktiskajā karā starp divām citplanētiešu rasēm.
Brīnumu parks

Animācijas filma 1h 25

6.04. 12.00 un 14.00 13.04. 14.00
7.04. 14.30
14.04. 13.00
Džūna sev par lielu pārsteigumu meža vidū atklāj ko brīnumainu – tas ir atrakciju parks! Te ir krāsaini karuseļi, slidkalniņi un dažādas spēles, taču meža biezoknī paslēptajā parkā
jau sen neviens nav spēris savu kāju, izņemot pāris runājošu
dzīvnieku, kuri šeit atraduši savas mājas. Džūnai un viņas jaunajiem draugiem būs pa spēkam izglābt šo brīnumaino vietu,
un drīz vien tiek atvērts neparastākais parks visā pasaulē!
Laiks atmaksai
13.04. 20.00
14.04. 17.30

18.04. 19.30
19.04. 17.30

Asa sižeta detektīvfilma 2h
20.04. 20.00

Lai atklātu noziegumu, Losandželosas detektīve Erina Bella
iefiltrējas noziedzīgā bandā, taču rūpīgi plānotā operācija
beidzas traģiski. Pēc vairākiem gadiem pagātne atkal sasniedz Erīnu, bet šoreiz jau stipru un nežēlīgu. Pienācis laiks
atmaksai.
Galvenajā loma Nikola Kidmena.
Zorjana Horobraja

Dokumentāla filma 1h 02

13.04. 16.00 tikšanās ar JRT aktrisi, režisori Elitu Kļaviņu
18.04. 18.00
Skaudrs Latvijas sociālekonomiskās situācijas portretējums.
Filma intīmā tuvplānā atklāj jauna Latvijas pāra, Zorjanas un
Edgara ikdienu un grūtības, kļūstot par vecākiem 17 gadu
vecumā. Zorjana kļūst par ķīlnieci starp diviem sev vistuvākajiem cilvēkiem – māti laukos un viņas bērna tēvu – pilsētā.
Filmas režisore un galvenā operatore ir Elita Kļaviņa.

Kultūras pasākumi aprīlī
Kad? Cikos?

1.04.

17.00

Talsu Mūzikas skolas audzēkņu koncerts
Talsu tautas namā
„Aprīļa pilieni”

2.04.

18.00

Talsu fotokluba organizēta lekcija „Fotogrāfija un modernie mīti”, vada Vika Eksta

2.04.

18.30

Līdz
9.00
10.04.
2.–30.
04.

9.00

3.04.

13.00

6.04.

11.00

Kukainīši 2: Uz tāltālo krastu

10.04. 10.00

11.04. 10.00
12.–13.04.
13.04. 14.00

After. Pēc mūsu tikšanās

Romantiska filma jauniešiem
19.04. 20.00
20.04. 18.00
26.04. 18.00
Tesa pavada pirmo dienu prestižā universitātē. Jaunas sejas, vide, grāmatas, kopmītnes, ambiciozi mērķi utt. Taču
dzīve dažkārt ir pilna neparedzamu pavērsienu. Pirmā tikšanās ar istabas biedreni Stefu ierauj Tesu studentu dzīves virpulī ar garām naktīm un Hārdinu. Viss izvēršas par
traku piedzīvojumu, taču šķietami skaistajā stāstā apslēpts
drūms noslēpums. Kad tas nāks gaismā, Tesas dzīve vairs
nebūs tāda kā agrāk.
Nurijevs. Baltais krauklis
26.04. 20.00

27.04. 18.00

Biogrāfiska drāma 2h 07

Filma stāsta par izcilā baletdejotāja Rūdolfa Nurijeva biogrāfiju – sākot no viņa bērnības gadiem līdz pat brīdim, kad
viesisrāžu laikā Francijā viņš nolemj lūgt politisko patvērumu.

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
15

Kur?

TALSOS

10.04. 18.00

Animācijas filma 1h 32
20.04. 14.00 un 16.00
27.04. 14.00
21.04. 16.00
Filmiņu sapratīs ikviens, jo kukainīši runā paši savā valodā.
Kad pār ieleju sāk birt pirmās sniegpārslas, kukainīši
steidz rūpēt rezerves ziemai. Diemžēl pārtikas gādāšanas
operācijas laikā maza mārīte iekrīt kastē, kas tiek nosūtīta
uz Karību salām! Ir tikai viens risinājums – izveidot specvienību, kas dosies viņai palīgā uz otru pasaules malu.
Jauna pasaule, jaunas tikšanās, jaunas briesmas.

Kas?

14.04. 13.00
15.04. 17.00
16.04. 10.30
20.04. 19.00
21.04. 11.00
23.04. 10.00

Radošajā sētā

Personība tuvplānā. Tikšanās ar rakstnieci
un grāmatas „Tik daudz ko teikt” autori LinTalsu tautas namā
du Tīmani. Muzicēs Normunds Jakušonoks,
Kaspars Tīmanis un Daiga Petkeviča
Izglītojoša programma „Sibīrija”. Informācija
Talsu novada
un pieteikšanās: tālr. 63222770; 29102628
muzejā
Putnu dienām 2019 veltīta izglītojoša
Talsu novada
programma „Putnu olas”. Informācija un
muzejā
pieteikšanās: tālr. 26841236
„Mazpilsētas stāstnīca” tērzējam ar Daci AlsGalvenajā
bergu
bibliotēkā
„Satiec savu meistaru!” ar moto „Baltām
Radošajā sētā
domām balti darbi”
Aleksandra Pelēča prēmijas pasniegšanas
Galvenajā
pasākums
bibliotēkā
XI Kurzemes un Zemgales mūzikas skolu
pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu
ansambļu konkurss „Pūš pa deviņ 2019”
Talsu tautas namā
Pēc konkursa Nacionālo bruņoto spēku bigbenda kameransambļa koncerts
Lieldienu tradīcijas. Pirmsskolas vecuma
Talsu bērnu
bērniem
bibliotēkā
Kārļa Ferdinanda Amendas Mūzikas svētki
Mākslas dienu pasākums: Talsu mākslinieku
izstādes atklāšana, Ž. Sūniņa prēmijas
Talsu novada
vizuālajā mākslā pasniegšana, Laimas Egmuzejā
lītes gleznu izstādes „Daba” atklāšana, komponista Mārtiņa Brauna koncerts
Izstādes „Olu ola” atklāšana, muzicēs
Radošajā sētā
dziedātāja Amanda Maržecka
Talsu pilsētas dzimšanas dienas pasākums
Talsu tautas namā
„Pierunāt Talsus”
Svinam Lieldienas! Pirmsskolas vecuma
Talsu bērnu
bērniem
bibliotēkā
Koncerts „Skaņu straumē”, pianists Artūrs
Talsu novada
Liepiņš, vokāliste Laima Krīgere
muzejā
Radošajā sētā un
Lieldienu jampadracis
Pilsētas laukumā
Pasākums bērniem „Pastāsti man pasaciņu” Galvenajā bibliotēkā

24.04. 15.00 „Māksla uzzied Talsos”, pastaiga no Zvaigžņu ielas sākuma
„Pannas Teātra” izrāde „Viņi melo labāk jeb
24.04. 19.00 randiņš ar 50 gramiem balzama”. Ieeja: 8, Talsu tautas namā
10, 12 EUR
10.00 Burziņš bibliotēkā – Kustīgo bildīšu rīts
Galvenajā
25.04. 14.00 Izceļošana no Latvijas dzīves stāstos: pagātbibliotēkā
nē un tagad
18.00 Tikšanās ar rakstnieci Karīnu Račko
Arheoloģijas ekspozīcijas „Senatnes liecīTalsu novada
25.04. 14.00
bas” atklāšana
muzejā
K. Valdemāra Talsu teātra pirmizrāde „Pavi25.04. 19.00
Talsu tautas namā
sam parasts vakars”. Ieeja: 2 EUR
26.04. 11.00 Galda spēļu pēcpusdiena
Galvenajā bibliotēkā
27.04. 17.00 Deju kolektīvu sadancis „Talsi Ziedonī”
Talsu tautas namā
Turpinājums 16. lpp.
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Ieplāno!

TALSU NOVADA ZIŅAS

Turpinājums no 15. lpp.

Kultūras pasākumi aprīlī

Starpnovadu skolēnu un jauniešu „TAS.ES” Talsu administratīvā
līderu seminārs
centra 4. stāvā
3.–
Talsu Starptautiskais bērnu un jauniešu akadēmis- Talsu tautas namā
4.05.
kās dziedāšanas un vokālo ansambļu konkurss
un Mūzikas skolā
Ata Auzāna koncertprogramma „Sirds
4.05.
13.00 dziesmas”. Audēju kopas „Talse” svinīgā BalRadošajā sētā
tā galdauta klāšana
BALGALES PAGASTĀ
Balgales BLPC
2.04.
15.30 Leļļu teātra izrāde „Sapņu kuģi”
(lielajā zālē)
Balgales BLPC
16.04. 11.00 Rokdarbnieku izstādes atklāšana
(mazajā zālē)
21.04. 11.00 Lieldienu lustes
Pie Balgales BLPC
30.04. 14.30

ĢIBUĻU PAGASTĀ
Spāres muižas nozīmīšu kolekcijas izstādes
1.04.
13.00
atklāšana
Koncerts „Ķiparu satikšanās”. Tiekas PII Ķi5.04.
10.30
pars un PII Karlsons (Tukums) dejotāji
10.00- „Satiec savu meistaru!”. Jostu aušanu uz ko5.-6.04
15.00 ciņiem mācīs Brigita France
„Satiec savu meistaru!” – „Cimdu un zeķu
10.00– valnīšu adīšanas tehnikas”, „Run un tauts6.04.
16.00 dziesms gar Stends up”, „Pumerniķeļi un
Goldingeri”
„Vērto vārdu virkne” – muzikāli tematiska pēc10.04. 14.00
pusdiena novadnieka Friča Pumpura atcerei
12.04. 16.00 Skolēnu tautas deju kolektīvu skate
13.04. 18.00 „Mēs – jautrie pavāri!” – līnijdejotāju festivāls
Diānas Dzelzkalējas floristikas nodarbība
16.04. 18.00
„Lieldienu priekam”
Akadēmiskā mūzika un dzeja koncertā „Ska20.04. 16.00
ņu straumē”
Rotaļas, putnu būrīšu gatavošana „Lieldie22.04. 12.00
nu prieka grozs”
22.–26.04

Bibliotēku nedēļas pasākumi

Spāres bibliotēkā
Pastendes k/n

Spāres muižā

Stilistes E. Jansones meistarklase „Tava krāsu palete un ģērbšanās stils”. Ieeja: 5 EUR
„Satiec savu meistaru!” pamatprasmju apgū6.04.
10.00 šana celaiņu aušanā, mauču adīšanā, tamborēšanā u.c. Tālr. informācijai: 26324662
20.04. 10.00 Lieldienu sagaidīšana kopā ar zaķu ģimeni
SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ
4.04.
12.00 Dokumentālā filma „100 gadi esības vējos”
5.04.
10.00 „Satiec savu meistaru!”
17.04. 10.00 Pasākums bērniem „Lieldienu gaidīšana”
18.04. 11.00 Zaķu gājiens uz senioru namu „Kalme”
Lieldienas zaķa gaumē: olu kaujas – dzelte21.04. 12.00 nais pret balto, šūpošana, krāsošana, mešana, Zaķa kausa izcīņa laivošanā
J. Lūsēna un Z. Muktupāvela koncerts „Sa22.04. 14.00 rades” namiņa atjaunošanai. Ieeja pret ziedojumiem
1.05.
11.00 Tūrisma sezonas atklāšana
5.04.

Pastendes k/n

STENDĒ

Spāres muižā

5.04.

Ģibuļu BLPJAC
Pastendes k/n
Pastendes k/n un
pagalmā
Pastendes
bibliotēkā

LUBES PAGASTĀ
Tiņģeres AT „Īve” izrāde „Ziemas vējš”. Ieeja:
Lubes kultūras
2 EUR
namā
Lieldienu lustes – Lieldienu zaķu skrējiens, Pie Lubes kultūras
20.04. 14.00
Olu ripināšana, meklēšana, kaujas
nama

Ķūļciema BLPC
Ķūļciema BLPC

ĪVES PAGASTĀ

4.05.

„Var arī tā…” – Andris Kalniņš. Ar gleznām,
Spāres muižā
mūziku un pavasari
Deju kolektīva „Spriganis” un draugu kon27.04. 19.00
Pastendes k/n
certs „100 gr kultūras, 2 kg dejas”
Tikšanās ar Rūmenes muižas dārznieci Ani30.04. 18.00
Ģibuļu BLPJAC
tu Sideļsku
LAUCIENES PAGASTĀ
Seminārs par pirts rituālu jaundzimušajiem
5.04.
18.00
Laucienes BLPC
„Pirtīžas”
Seminārs „Zaļumu superspēks pavasarī:
7.04.
13.00 kokteiļi, diedzējumi un ēdamās nezāles”
Laucienes BLPC
kopā ar Saniju no „Smuk dāvan”
Valdemārpils amatierteātra „Atspulgs” ko10.04. 20.00 mēdija „Tobiass ir miris, lai dzīvo Tobiass”
Ieeja: 1,50 EUR
Laucienes
12.04. 19.00 Koncerts „Sadziedam Laucienē 2019: Laime ir”
kultūras namā
Personīgās attīstības treneres Vitas Sanes II
13.04. 15.00 lekcija „Laimīgas sievietes noslēpumi”. Pieteikšanās: 28609190
Pļavmuižas saieta nama 30 gadu jubilejas
19.00
Pļavmuižas saieta
pasākums – koncerts
13.04.
namā
21.00 Groziņballe. Ieeja: 3 EUR
Lieldienu lustes: Muzikāla leļļu izrāde „Glie21.04. 12.00 mezīša piedzīvojumi”, darbnīcas un kopā Laucienes estrādē
būšana ar Zaķi
Teātra vakars ar Sabiles amatierteātri „Mu- Pļavmuižas saieta
26.04. 19.00
cenieks un muceniece”
namā
Tiņģeres amatierteātra „Īve” izrāde, drāma Laucienes kultūras
1.05.
18.00
„Ziemas vējš”. Ieeja: 1,50 EUR
namā
LAIDZES PAGASTĀ
18.00 Pavasara karnevāls „Ielūdz Arlekīns”
Tehnikuma zālē
13.04.
21.00 Balle „Uzlūdz Arlekīns”, spēlē DJ Arlekīns
Laidzes BLPC zālē
LĪBAGU PAGASTĀ
Grāmatu draugu tikšanās „Dzejnieks, pro3.04.
9.00
Lībagu skolā
zaiķis Viks svin 80”
Vīru vokālā ansambļa „Trubadūri” 20 darba
Lībagu BLPC
13.04. 16.00
gadu jubilejas koncerts. Ieeja: 1 EUR
Dižstendē
17.04. 12:00 Senioru kluba „Sarma” Lieldienu pasākums Lībagu bibliotēkā
Amatierteātra „Īve” izrāde „Ziemas vējš”. IeLībagu BLPC
18.04. 20.00
eja: 1 EUR
Dižstendē
Lībagu vecajā
19.04. 13.00 Lieldienu olu krāsošana dažādās tehnikās
tautas namā
21.04. 12.00 Lieldienu pasākums lieliem un maziem
Dižstendes estrādē
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20.04. 21.00 Pavasara balle ar grupu „Līdzsvars”. Ieeja: 3 EUR
21.04. 12.00 Lieldienu burziņš bērniem

Spāres muižā

23.04. 16.00

13.04. 18.00

ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ

17.00

12.00 Baltā galdauta svētki

Tiņģeres pils
mazajā zālē
Tiņģeres pils lietišķās mākslas kolektīva „Tinga” telpās
Pie Tiņģeres pils
Sabiles k/n
Abavas bibliotēkā
Sabiles pilsētā
Sabilē pie tilta pļavā
„Zem vītoliem”
Sabiles ev. lut.
baznīcā
Pulcēšanās pie TIC
Pie „Sabiles Sidra
nama”

Pasākums „Rakstnieka Vika devums bērnu Bibliotēkas bērnu
literatūrā”
nodaļā
Tikšanās ar netradicionālās medicīnas dak12.04. 17.00
Stendes bibliotēkā
teri Gunti Kalnieti „Iepazīsti nezināmo!”
Bibliotēkas bērnu
17.04. 13.00 Radošā darbnīca „Veidojam Lieldienu dekorus”
nodaļā
Lasītāju klubiņa dibināšana „Bibliotēkas dia17.04. 17.00
Stendes bibliotēkā
logs ceļā uz pārmaiņām”
Stendes pamatskolas Lieldienu pasākums
18.04. 12.30
Stendes estrādē
„Kāpēc krāsainas olas?”
Lieldienu lustes Stendē – olu ripināšana,
22.04. 11.00
Stendes estrādē
Mārtiņa burbuļi. Izjādes ar zirgiem (3 EUR)
Senioru kluba „Rudentiņš” un viņu draugu
Stendes tautas
22.04. 14.00
Lieldienu atpūtas pēcpusdiena
namā
Pieaugušo popiela „Zvaigžņu lietus” un Latvijas radio 2 ballīte ar DJ Aivi. Dalību pieteikt
Stendes tautas
27.04. 20.00
pa tālr. 27745807, galdiņu rezervācija pa
namā
tālr. 26380121. Ieeja uz visu vakaru 3 EUR
STRAZDES PAGASTĀ
10.00 „Satiec savu meistaru!” – viss par pirti un
„Aptiekas mājā”
pirts lietām
6.04.
11.00 Ivara Maķevica lekcija „Viss par pirti”
„Aptiekas mājā”
Tikšanās ar Ģibuļu BLPJAP Mākslas studijas
11.04. 18.00 dalībniekiem, izstādes „Mēs katrs pasauli
Strazdes BLPC
redzam savādāk” autoriem
Lieldienas kopā ar Virbu skolas teātra pul- Strazdes muižas
21.04. 11.00
ciņa dalībniekiem „Ciemos pie Parka Zaķa”
parkā
VALDEMĀRPILĪ
13.00

20.04. 12.00 Lieldienu lustes

Bērnu laukumā

VALDGALES PAGASTĀ
14.00 Matkules AT izrāde „Ģimenes. Galvas”. Ieeja: 1 EUR
Pūņu amatierteātra pirmizrāde „Karalistes Valdgales tautas
14.04. 14.00
namā
gals”. Ieeja par ziedojumiem
21.04. 11.00 Lieldienu pasākums „Koši un krāsaini”
VANDZENES PAGASTĀ
Ineses Vemperes izstāde „Sendienu šiks”
12.04. 14.00
satiekas ar vietējo pūralādi
Valdemārpils amatierteātra „Atspulgs” izrāde
12.04. 20.00
„Tobiass ir miris, lai dzīvo Tobiass”. Ieeja: 1 EUR
Senioru ansambļa „Ozolzeme” 30 darba
13.04. 13.00 gadu jubilejas notikums un senioru pavasaVandzenes tautas
ra balle kopā ar Talsu pūtēju orķestri
namā
Lieldienu „Trādirīdi” kopā ar zaķu ģimeni. Iz21.04. 14.00 rāde „Dievs dala mūža garumu”, burbuļu un
sniega ballīte ar lāzeršovu
Pastendes AT „Te rada” izrāde „Jauna, ne28.04. 14.00
precējusies un baltu izcelsmes”. Ieeja: 1 EUR
VIRBU PAGASTĀ
Pastendes AT „Te rada!” izrāde „Jauna, ne13.04. 18.00
precējusies un baltu izcelsmes”. Ieeja: 1 EUR
Virbu kultūras
namā
Diānas Dzelzkalējas radošā darbnīca „Liel15.04. 18.00
dienu dekors mājai”
Lustīgās Lieldienas Virbos! Liepājas ceļojo- Laukumā pie Virbu
22.04. 13.00
šais cirks „Beztemata”
kultūras nama
Izzini Indiju: kultūra, dejas un filozofija kopā
Virbu kultūras
26.04. 19.00
ar Madaru Vīķi
namā
7.04.

Sagatavoja: Sanita Arciševska
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