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Darīt ar sauli sirdī!
Talsi uzņems festivāla „Latvju bērni danci veda” dalībniekus
31. maijā Talsu pilsētā sabirs vairāk nekā 2500 mazu skudriņu – latviešu tautas deju dejotāji no 25 Latvijas pilsētām un novadiem festivālā
„Latvju bērni danci veda”. Diena būs
piesātināta un ko redzēt būs ikvienam: ielu koncerti, svētku dalībnieku gājiens un krāšņais lielkoncerts
„Ar sauli sirdī” brīvdabas estrādē
„Sauleskalns”.
Festivāls „Latvju bērni danci veda” ir
ikgadējs Latvijas izglītības iestāžu pirmsskolas, 1.–2., 3.–4., 5.–6. un 7.–9. klašu
deju kolektīvu kopā pulcētājs. Tā mērķis
ir iesaistīt bērnus un jauniešus Dziesmu
un deju svētku procesā un tradīcijas saglabāšanā, kā arī veicināt un popularizēt Latvijas bērnu deju kolektīvu radošās aktivitātes.
Festivālu „Latvju bērni danci veda”
organizē Valsts izglītības satura centrs
sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību.
Koordinatoru loma no mūsu puses uzticēta Talsu novada Bērnu un jauniešu
centram.
Izrādās, Talsu novads festivālu pie
sevis uzņems jau trešo reizi. Ārpus Rīgas šis festivāls pirmo reizi notika tikai
1994. gadā, kad svētku organizāciju Sabilē uzņēmās toreizējais Talsu rajona
ārpusskolas darba centrs un deju metodiķis Arnis Kalniņš.
Savukārt otrie svētki Talsos notika
2006. gadā. Tajos piedalījās 4838 dalībnieki no 218 kolektīviem. Šogad Talsi trešo reizi uzņems „Latvju bērni danci veda”
dalībniekus. Lielkoncertā brīvdabas estrādē „Sauleskalns” uzstāsies 83 tautas
deju kolektīvi, bet ielu koncertos Pilsētas
laukumā pie Talsu tautas nama – 24 tautas deju kolektīvi. Kopā Talsos svētkus
baudīs 2624 cilvēki – dejotāji, pedagogi,
radošo darbnīcu vadītāji un brīvprātīgie,
tostarp 259 Talsu novada dalībnieki.
„Tā ir ne tikai iespēja veicināt Talsu
novada kultūrvides attīstību, Talsu novada vārda cildināšanu un izskanēšanu, tā ir iespēja visiem mūsu Talsu novada bērnu un jauniešu deju
kolektīviem radoši piedalīties svētku
procesā neatkarīgi no kolektīva sasniegtā līmeņa, jo, lai būtu nepārtrauktība, ir nepieciešams āķis lūpā. „Latvju
bērni danci veda” stimulē oriģinālprogrammu izveidi, šādi pasākumi ļauj apzināt māksliniecisko līmeni un deju iestudējumu kvalitāti, attīsta vietējo
kultūrvidi. Bērniem šādos pasākumos attīstās kopdejošanas prasmes, disciplīna un arī spēja pielāgoties mēģinājumu procesam un gājiena vajadzībām,” pastāstīja Talsu novada Bērnu un jauniešu
centra direktore Doloresa Lepere.
Dienas garumā dalībnieki piedalīsies radošajās
darbnīcās un dažādās aktivitātēs Talsu tautas nama
Radošajā sētā, Pilsētas laukumā un Talsu ezera promenādē. Pasākuma veiksmīgākai norisei Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs iesaistīs arī brīvprātīgā darba veicējus.

„Lielkoncerts notiks brīvdabas estrādē „Sauleskalns”, un arī koncerta nosaukumā likām saules
vārdu: „Ar sauli sirdī”. Latvieši ir saules tauta, gan
mēs, gan senči dzīvojam pēc saules kalendāra.
Saule ir ne tikai visa dzīvā pamatā, jo bez saules
siltuma nebūtu dzīvības, bet arī visu krāsu pamatā,
jo bez gaismas mēs neredzētu krāsas. Savukārt
gaismai krītot caur prizmu, iegūstam visas varavīksnes krāsas, kas cita aiz citas ieaustas latviešu
tautas tērpā, tās ņemtas par pamatu arī Talsu novada svītru kodam. Tāpat kā Talsu novada kodu
veido dažādu krāsu un platuma svītras, tā arī festi-

vāla dalībnieki ieauž savu stāstu un krāsu Talsos.
Auduma rakstā vienlīdz svarīgas gan platās, gan
šaurās svītras, un ikviens dod savu artavu, ja dara
to ar sauli sirdī,” uzsvēra D. Lepere.
30.–31. maijā Talsu pilsētā iedzīvotājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Plašāku informāciju par ielu slēgšanu un automašīnu novietošanu
skatīt 14. lpp.
Inita Fedko
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Reģistrēts Vandzenes
pagasta ģerbonis

Vai administratīvi teritoriālā reforma būs brīnumnūjiņa?
Administratīvi teritoriālā reforma jau atkal klauvē pie durvīm –
valdība vēlas šīs pamatīgās pārmaiņas realizēt jau līdz nākamajām
pašvaldību vēlēšanām 2021. gadā.
Pēc šī brīža informācijas redzam,
ka Talsu novads, tāpat kā pirms
2009. gada pārmaiņu vējiem, varētu apvienot bijušā Talsu rajona teritorijas.
Tikko laikraksts Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadam
„Talsu Vēstis” publicējis aptauju –
ko jūs domājat par administratīvi
teritoriālo reformu? No aptaujas
rezultātiem redzams, ka reformas
piekritēju un noliedzēju skaits ir
teju vienāds.
Pārmaiņām ir jābūt, nenoliedzami, tomēr pieturos pie pārliecības,
ka tām tik fundamentālos jautājumos jābūt ekonomiski un sociāli
izsvērtām, ar skaidru mērķi un kritērijiem, pamatotām un uz loģiskiem, pārbaudāmiem faktiem balstītām. Šī nav reforma, kuras
virzība būtu jāpieņem ar nelielu
balsu vairākumu, jo ilgtermiņā tā
skars katru iedzīvotāju, tādēļ vēl jo
svarīgāk ir pieņemt izsvērtus un
jēgpilnus lēmumus.
Kā reforma ietekmēs Talsu novadu un kādi ir šī brīža izskanējušie
argumenti, lai pieņemtu izsvērtu
lēmumu?
Talsu novads iztur visus līdz šim
nosauktos kritērijus, taču mums ir
jāskatās plašāk uz reģionu un valsti kopumā. Vai lielāka teritoriālā
platība garantēs ekonomisko izrāvienu? Nav datu un pētījumu, kas
apliecinātu šo hipotēzi, turklāt arī
šī brīža reālā dzīve nebūt nepiedāvā acīmredzamu korelāciju starp
novada lielumu un ekonomiskajiem rādītājiem, ja būtiskākie uzņēmējdarbības veicināšanas instrumenti nav pašvaldību, bet gan ir
valsts pārvaldes rīcībā.
Tiks samazināta deputātu pārstāvniecība? Samazinoties iedzīvotāju ievēlēto deputātu skaitam,
mazināsies arī cilvēku pārstāvniecība. Tas var vairot vēlētāju neapmierinātību ar pastāvošo iekārtu
un radīt lielāku plaisu starp lēmējvaru un iedzīvotājiem, tā samazinot arī kopējo uzticēšanās līmeni. Šobrīd teikts, ka pēc reformas
Talsu novada domē būs 19 deputātu mandāti.
Administratīvo izmaksu samazinājums? Mehāniski samazinot darbinieku skaitu, pastāv bažas, ka
cietēji varētu būt iedzīvotāji. Ne
vienmēr administratīvo izmaksu
samazināšana nes līdzi kvalitatīvāku un pieejamāku pakalpojumu

klāstu. Jau šobrīd Talsu novadā ir
vienas no zemākajām administratīvajām izmaksām valstī. Turklāt arī šī
brīža apstākļos pašvaldību speciālisti sadarbojas ar kaimiņu novadiem
izglītības, kultūras un sporta jomā.
Esmu dzirdējis pārliecību, ka šī
brīža procesā ir jākoncentrējas uz
lielākajiem ieguvumiem, un tas ir pareizi, bet ir jābūt skaidriem spēles
nosacījumiem. Tajos ikvienam iedzīvotājam jāsaskata ieguvumi un jāsaprot, ka administratīvi teritoriālā
reforma nav brīnumnūjiņa visiem
izaicinājumiem. Tas jāskata kopumā
ar valsts funkciju izpildi un valsts kopējo tālāko attīstību.
Mēs nedrīkstam pieļaut atkal vilšanās izjūtu, izdarot ko līdz galam
nepārdomātu. Nevaram tik vieglprātīgi attiekties pret mūsu iedzīvotājiem, lai uzreiz ar abām rokām par,
nedomājot par ilgtermiņa sekām,
mestos pārmaiņu viesulī.
Esmu pārliecināts, ka jau šobrīd,
reizē ar šo reformu, ir jāizpilda likumā paredzētais, ir jāpieņem gala lēmums par apriņķu izveidi ar jau konkrētām deleģētām funkcijām. Svarīgi
ir nezaudēt piederības sajūtu vietai,
ko saucam par savējo. Svarīgs ir gan
mūsu, Talsu novada, iedzīvotāju viedoklis, gan Dundagas, Rojas, Mērsraga novadu iedzīvotāju viedoklis –
kas mainīsies un kas būs labāk,
realizējot reformu.
Kā redzam, šobrīd jautājumu ir
vairāk nekā atbilžu. Atliek vien cerēt,
ka ar laiku saduļķotais ūdens noskaidrosies un būs skaidri redzami
ceļa stabiņi tālākajam darbam.
Talsu novada iedzīvotājiem jābūt
pārliecinātiem, ka administratīvi teritoriālā reforma nepasliktinās viņu
dzīves kvalitāti un ilgtermiņa attīstības iespējas. Un šādai pārliecībai
vajadzētu būt arī administratīvi teritoriālās reformas virzītājiem un tad
jebkurš teiks: „Jā, atbalstu!”
Dainis Karols,
Talsu novada domes priekšsēdētājs
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Marta beigās Talsu novada
pašvaldība saņēma ziņu, ka Kultūras ministrija ir akceptējusi
un reģistrējusi Ģerboņu reģistrā
Vandzenes pagasta ģerboni. Tas
nozīmē, ka tagad savs ģerbonis
ir visām novada administratīvajām teritorijām.
Arī Vandzenes pagasta ģerboni
ir izstrādājis heraldiskais mākslinieks Edgars Sims. Diskusijas, līdz
tika panākts visām pusēm pieņemams rezultāts, bija ilgas, tomēr
galu galā atrasts Vandzenes pagasta simboliskais attēlojums: zilā
laukā sudraba vanags ar zelta
knābi un tādām pašām kājām,
kreisajā augšējā stūrī trīs sudraba
pieclapu rozes ar zelta auglenīcu.
Centrālais simboliskais tēls ģerbonī ir vanags. Lai gan, kā skaidro
vietējie iedzīvotāji, Vandzenes nosaukums, iespējams, veidojies no
senprūšu vārda „Wangus” (izretināts ozoliens) vai vecleišu „Vanga”
(tīrumi), sarunvalodā nereti iegājies
Vandzeni saukt arī par „Vanadzeni”.
Turklāt Vandzenes Lielais akmens,
kas savā laikā pamatīgi apstrādāts,
ir ar horizontāli notēstu virspusi.
Dienvidu mala atgādina putna
spārnus, kas redzams no putna lidojuma.

Savukārt trīs pieclapu ziedi ir atsauce uz Brinkenu dzimtas ģerboni.
Iģenes muižā no 1745. līdz 1827.
gadam saimniekoja Aleksandrs fon
Brinkens. Muižas teritorijā atrodas
unikāla koka Iģenes baznīca, kas šobrīd ir Valsts nozīmes kultūras piemineklis, būvēta 1757. gadā par
muižas īpašnieka Aleksandra fon
Brinkena līdzekļiem.
Valsts heraldikas komisija ir atzinusi, ka gan ģerbonis, gan tā apraksts atbilst heraldikas prasībām.
Inita Fedko

Nosaka papildu
prioritārās ārstniecības
specialitātes
Talsu novada pašvaldība, lai
piesaistītu jaunos speciālistus
darbam Talsu novadā, jau vairākus gadus dod iespēju pieteikties ārstniecības speciālistu stipendijām.
Šogad
SIA
„Ziemeļkurzemes
reģionālā
slimnīca” vērsās Talsu novada
domē, lai papildinātu noteiktās
atbalstāmās studiju programmas.
2017. gadā Talsu novada dome
noteica, kādas ir atbalstāmās studiju programmu specialitātes, kas
īpaši nepieciešamas Talsu novadam un ko apgūstot, var pretendēt
uz pašvaldības stipendiju. Sarakstā
bija neirologs, internists, ķirurgs,
radiologs – diagnosts, kardiologs
un ģimenes ārsts.

Šogad SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” lūdza papildināt
noteiktās specialitātes ar vēl četrām un pārkārtot tās prioritārā secībā, atbilstoši pašreizējai situācijai.
Tas ir: internists, ķirurgs, neirologs,
anesteziologs – reanimatologs,
traumatologs, pediatrs, nefrologs,
radiologs – diagnosts, neatliekamās medicīnas ārsts un ģimenes
ārsts.
Ārstniecības speciālistu stipendiju piešķiršana ir veids, kā Talsu novada pašvaldība mēģina nodrošināt pietiekamu veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību un veicina jauno ārstu piesaisti darbam
Talsu novadā.
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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Pabeigs Bungu kapsētas
paplašināšanas 1. kārtu
Talsu novada domes deputāti
atbalstīja finansējuma piešķiršanu Lībagu pagasta Bungu kapu
paplašināšanas 1. kārtas pabeigšanai. Šim mērķim atvēlēti vairāk
nekā 50 000 eiro.
Lībagu pagasta pārvaldes vadītāja
Lauma Jaunpujēna informēja, ka
Bungu kapu paplašināšanas 1. kārtā
līdz šim ir izbūvēti ceļi un gājēju celiņi, pievadceļš uz kapsētas jauno
daļu, ierīkots dziļurbums un arī izbūvēts elektrības pieslēgums.
Lai pabeigtu visus 1. kārtā paredzētos darbus, tiks izbūvēta kapliča
par 48 513,75 eiro, veikta šī procesa
būvuzraudzība,
kas
izmaksās

1512,50 eiro. Tiks izbūvēta autostāvvieta par 4081,83 eiro, kapu svētku
norises vieta par 1427,16 eiro un nodrošināta apzaļumošana, kas izmaksās 2153,08 eiro. Kopējās darbu izmaksas sastādīs 57 688,32 eiro,
finansējums paredzēts no dabas resursu nodokļa rezerves fonda.
Lībagu pagasta Bungu kapu teritoriju veido vecā un jaunā daļa, kas kopumā ir 7,19 hektāri. Kapsētas paplašināšana paredzēta četrās kārtās,
šogad tiks pilnībā pabeigti 1. kārtā
iekļautie darbi.
Inita Fedko

Lai kaut ko sasniegtu, var
sākt arī no nulles punkta
LIAA Talsu biznesa inkubators ir
patvērums un ceļu stabiņu nospraušanas vieta daudziem novada cilvēkiem. Te var izauklēt tikko
radušos biznesa ideju, te var iegūt
papildu zināšanas uzņēmējdarbībā un te arī var piesaistīt finansējumu, kas var ļaut nostāties uz kājām vai jau spert pirmos soļus. Par
biznesa inkubatora dzīvi Talsos
stāsta tā vadītāja Dagmāra
Dreiškena.
Kā Jūs raksturotu biznesa inkubatora darbību?
Biznesa inkubators ar dalībniekiem strādā jau divus gadus, bet jau
tagad ir ievērojama atšķirība starp
darbu sākuma periodā un tagad. Pirmajā komisijā, kur lēmām par dalībnieku uzņemšanu, bija viens pretendents, bet tagad, aprīļa sākumā, bija
jau 12 pretendenti. Inkubācijā lielākoties uzņemam dalībniekus, kas izgājuši pirmsinkubācijas periodu, tā ir
mūsu bāze, ar ko strādājam. Tie ir
cilvēki, ko iedrošinām, kuri saņemas
un reģistrē savus uzņēmumus, tā radot pienesumu reģionam.
Pirmsinkubācijā, salīdzinot ar Latvijas rādītājiem, mums ir daudz pieteikumu, esam līdzvērtīgi lielajām pilsētām – šobrīd tie ir 67 pieteikumi,
no kuriem inkubatorā uzņemti 55.
Domāju, ka cilvēkiem patīk būt Talsu
novadā, te strādāt, mēģināt ko darīt
un radīt.
Gan lai iestātos inkubatorā, gan lai
gūtu atbalstu, ir jāizpilda noteikti kritēriji.
Izvērtējot
pretendentus
pirmsinkubācijai, ļoti neanalizējam
idejas dzīvotspēju – to darīt ir dalībnieka mērķis un uzdevums pirmsinkubācijas perioda laikā. Mūsu misija
ir veicināt gudrāku, izglītotāku un nosvērtāku uzņēmējdarbības vidi. Piemēram, šajā posmā dalībnieki var iziet biznesa skolu, ko vada „Riga
TechHub”, saņemt profesionālu speciālistu konsultācijas, apmeklēt bez-
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maksas seminārus. Arī pati pasniedzu
apmācības
par
biznesa
modeļiem, vērtību izstrādi un finanšu plānošanu. Nodrošinām aktuālas
apmācības un atšķirīgu pieeju – nerunājam par aprakstošiem, akadēmiskiem biznesa plāniem. Tāpat ir
iespēja piedalīties dažādās izstādēs
bez maksas.
Biznesa uzsākšana lielākoties ir
ļoti vientulīga nodarbe, bet, ja redzi,
ka neesi viens, tad ir psiholoģiski
vieglāk. Rīkojām Ziemassvētku pasākumu dalībniekiem, kur atskatījāmies
uz paveikto, tas bija ļoti jauki, jo, piemēram, mājražotājiem nav darba
balles, kur aiziet.
Savukārt inkubācijas dalībnieki var
būt tikai uzņēmumi, šajā posmā vērtēšanas komisija uzņem labākos un
ar lielāko potenciālu apveltītos, dzīvotspējīgākos uzņēmumus. Vērtēšana ir nopietna, jo šajā posmā ir pieejams finansiāls atbalsts. Izmaksām ir
jābūt ekonomiski pamatotām un uz
biznesa attīstību vērstām, turklāt arī
pašiem jānodrošina finansējums
50% apmērā. Gada laikā vienam uzņēmumam iespējams piesaistīt līdz
pat 80 000 eiro lielu atbalsta grantu
veidā, un papildus līdzfinansēt arī dažādu pakalpojumu izmaksas. Iespēju
ir daudz, bet, protams, jāatceras, ka
arī pašam jābūt otriem 50% no izmaksām, un tie ir jānopelna, kas jaunam uzņēmējam notiek salīdzinoši
lēnām.
Kā izvērtējat finansējuma piešķiršanas lietderību?
Mūsu mērķis ir finansēt aktivitāti,
kas uzņēmumam ļaus izdarīt lēcienu
attīstībā, piemēram, piesaistīt jaunus
klientus, aptvert jaunu tirgu. Izņēmums ir grāmatvedības un telpu nomas pakalpojumi, ko arī palīdzam
segt, bet pārējās aktivitātes ir vērstas
uz attīstībai būtisku izmaksu līdzfinansēšanu.
Turpinājums 7. lpp.

Apstiprina bāriņtiesas
priekšsēdētājas
vietniekus
28. martā Talsu novada domes
deputāti amatā apstiprināja trīs
Talsu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniekus. Lai arī apstiprinātie speciālisti pie darba ķersies
septembra beigās, tomēr to ievēlēšanu jau šobrīd nosaka Bāriņtiesas
likums.
Bāriņtiesas likums paredz, ka
priekšsēdētāja vietnieku ievēl pašvaldības dome uz pieciem gadiem, turklāt tas jāizdara ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms esošo darbinieku
pilnvaru beigām. Tāpat likums definē
arī prasības pretendentiem: personai
jābūt sasniegušai 30 gadu vecumu,
jābūt apgūtai otrā līmeņa augstākajai
akadēmiskajai izglītībai pedagoģijas,
psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstošai
profesionālajai (pedagoga, psihologa,

jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītībai un jābūt ar labu reputāciju.
Talsu novada pašvaldība bija izsludinājusi atklātu pretendentu konkursu, kur pieteicās 24 personas. Četras
no tām neatbilda nolikuma prasībām,
bet vērtēšanas komisija, pārbaudot
iesniegtos dokumentus un izvērtējot
līdzīgu, atbilstošu vai juridiska darba
pieredzi, uz otro kārtu – intervijām ar
Talsu novada domes deputātiem, aicināja 12 kandidātus. Divi no tiem uz
intervijām neieradās.
Atklātā balsošanā par Bāriņtiesas
priekšsēdētājas Jolantas Feldmanes
vietniecēm no 24. septembra tika apstiprināta Dace Spade, Norika Segliņa
un Aija Staškova-Ciemīte.
Inita Fedko

Atbalsta energoaudita un
būvprojekta izstrādi
Lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes uzlabošanas
pasākumos, Talsu novada pašvaldība jau 2017. gadā radīja iespēju
pieteikties līdzfinansējumam nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanai. Tagad Talsu novada
dome atbalstīja līdzfinansējuma
piešķiršanu SIA „Adax 2” apsaimniekotajai ēkai Darba ielā 7.

Izvērtējot SIA „Adax 2” iesniegumu,
tika nolemts piešķirt 450 eiro Darba
ielas 7 daudzdzīvokļu dzīvojamajai
mājai energoaudita izstrādāšanai un
1700 eiro atvēlēt nepieciešamā būvprojekta izstrādei.
Šis ir viens no atbalsta veidiem, kā
pašvaldība sekmē daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas aktivitātes.
Inita Fedko

Izstrādāts tematiskais
plānojums „Talsu pakalnu
loka dzīvināšanas plāns
2019.–2025. gadam”
Talsu novada dome 2018. gada
jūnijā pieņēma lēmumu par tematiskā plānojuma „Talsu pakalnu
loka dzīvināšanas plāns 2019.–
2025. gadam” izstrādes uzsākšanu.
Tematiskajā plānojumā galvenā uzmanība pievērsta Talsu pakalnu lokam – vecpilsētai, deviņiem pakalniem
un tiem pieguļošajām teritorijām.
Tematiskā plānojuma galvenais uzdevums, balstoties uz esošās situācijas analīzi, iedzīvotāju aptauju, speciālistu grupu darba rezultātiem, Talsu
novada V Iedzīvotāju foruma darba
kopsavilkumu, izstrādāt rīcības programmu Talsu pakalnu loka attīstībai.
No 12. februāra līdz 17. martam

noritēja tematiskā plānojuma projekta publiskā apspriešana, kuras laikā
saņemtie priekšlikumi izvērtēti un iestrādāti tematiskā plānojuma gala redakcijā.
Aicinām no 8. līdz 31. maijam iepazīties ar izstrādāto tematisko plānojumu.
Ar tematiskā plānojuma dokumentāciju var iepazīties Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas
centrā, Kareivju ielā 7, valsts vienotajā
ģeotelpiskās informācijas portālā
www.geolatvija.lv, kā arī www.talsi.lv.
Anda Felša,
teritorijas plānotāja

2019. gada maijs
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Rallijs un vēlēšanas vienā dienā
25. maijā Talsu novadā atkal
dzirdēsim rallija auto motora skaņas, jo novadā norisināsies daļa no
FIA Eiropas rallija čempionāta posma „Rally Liepāja”. Iedzīvotājiem
vēlamies atgādināt, ka laikā, kad
Eiropas ātrākās rallija ekipāžas
trauksies pa Talsu novada ceļiem,
kopumā veicot piecus ātrumposmus simts kilometru garumā, notiks arī Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Tuvojoties rallijam, lūdzam
rūpīgi iepazīties ar satiksmes organizācijas izmaiņām, lai rallijs nepārsteigtu nesagatavotus un jūs
laikus nokļūtu izvēlētajā vēlēšanu
iecirknī.
„Rally Liepāja” aktivitātes Talsos
Pirmā tikšanās ar rallija ekipāžām
jau no plkst. 7.00 būs Talsu lidlauka
teritorijā izveidotajā servisa parkā, kur
klātienē varēs aplūkot sporta auto, to
sagatavošanu sacensībām, kā arī satikties ar autosportistiem. No plkst.
10.00 iedzīvotājus aicinām doties uz
Talsu Pilsētas laukumu, kur visas dienas laikā varēs aplūkot vēsturisko
auto salidojumu „Youngtimer Cars &
Coffee”, kā arī dzirdēt intervijas ar rallija dalībniekiem pirms viņi dosies uz
pirmo ātrumposmu SS1 TALSI. Sportistus klātienē varēs satikt arī pēcpusdienā turpat pie Talsu tautas nama,

kad tie atgriezīsies uz starpfiniša estakādes, bet vakarā tur notiks arī rallijsprinta un vēsturisko sporta ekipāžu
apbalvošana. Rallija norišu izskaņā visus talseniekus un pilsētas viesus aicinām doties uz Sauleskalna estrādi,
kur no plkst. 18.00 karsti, muzikāli un
grandiozi tiks atklāta vasaras sezona
kopā ar Latvijā populārākajiem un iemīļotākajiem mūziķiem.
Rallija ātrumposmi Talsu novadā
„Rally Liepāja” ekipāžām Talsu novadā paredzēti pieci ātrumposmi
Mordangā, Mundigciemā, un Strazdē
– kopumā 100,05 km garumā. Turklāt
sestdien līdzās rallija ekipāžām par
uzvaru trasē cīnīsies arī citu čempionātu un sacensību dalībnieki. Ātrumposmos SS1-SS3 startēs rallijsprinta
ekipāžas, bet vēsturiskā sporta („Historic Sport”) ekipāžas startēs pirmajos
četros ātrumposmos. Pirms rallija ekipāžām, aptuveni pusotru stundu
pirms rallija starta, ātrumposmos
SS1-SS4 dosies arī vēsturisko auto regularitātes sacensību dalībnieki.
Eiropas Parlamenta vēlēšanas
Iedzīvotājiem atgādināsim, ka 25.
maijā vienlaicīgi ar ralliju notiks arī Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Aicinām
rūpīgi iepazīties ar Talsos un Talsu novadā paredzētajām satiksmes organi-

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.
zācijas izmaiņām, lai rallijs jūs nepārsteigtu nesagatavotus, un jūs laikus
nokļūtu izvēlētajā iecirknī. Tāpat mudinām iedzīvotājus izmantot iespēju
savu balsi nodot iepriekš – vēlēšanu
iecirkņi būs atvērti jau no 22. maija, lai
sestdien jau varētu pilnvērtīgi izbaudīt
ralliju!
Ieejas biļetes
Ieejas biļetes uz FIA Eiropas rallija

čempionāta posmu „Rally Liepāja” un
festivālu „Zvaigznes virs Talsiem”
meklē „Biļešu Servisa” tirdzniecības
vietās. Rallija apmeklētājiem atgādinām, ka visas iegādātās ieejas biļetes
Biļešu maiņas punktos būs jāapmaina pret aprocēm. Tikmēr „Youngtimer Cars & Coffee”, servisa parka, atklāšanas un apbalvošanas ceremoniju
apmeklēšanai nav nepieciešama rallija ieejas biļete/aproce.
„Rally Liepāja” programma Talsu
novadā 25. maijā
• No 10.00 „Youngtimer Cars & Coffee” vēsturisko automobiļu salidojums pie Talsu tautas nama
• No 10.00 Darbojas „Labo Domu
Coffee” labdarības kafijas autobusiņš
pie Talsu tautas nama
• 11.40 Pirmās rallija automašīnas
starts Talsos – pie Talsu tautas nama
• 12.00 SS1 TALSI / Ābeļi
• 12.50 SS2 SWECON/ Mordanga
• 14.00 SS3 RAMIRENT/ Strazde
• 15.00 Intervijas ar sacensību dalībniekiem uz starpfiniša estakādes
pie Talsu tautas nama
• 16.15 SS4 SC GRUPA/ Mundigciems
• 17.25 SS5 EGP Latvia/ Kaleši
• 19.15 Rallijsprinta un „Historic
Sport” dalībnieku apbalvošana pie
Talsu tautas nama
• No 18.00 Mūzikas festivāls „Zvaigznes virs Talsiem” Sauleskalna estrādē.
Uzmanību! Visi laiki ir provizoriski
un var tikt mainīti, sekojiet līdz aktuālākajai informācijai lvrally.com vai
„Rally Liepāja” sociālajos tīklos.
Plašāka informācija www.lvrally.com.
Jānis Unbedahts
RA events

Diennakts medicīniskā
palīdzība Talsu slimnīcā
tiks nodrošināta arī
turpmāk
No 1. aprīļa ir mainīts SIA
“Ziemeļkurzemes
reģionālā
slimnīca” Talsu filiāles Steidzamās medicīniskās palīdzības
punkta (SMPP) nosaukums –
turpmāk tas tiks dēvēts par Uzņemšanas nodaļu, neapdraudot līdzšinējo pakalpojumu
klāsta nodrošināšanu.
Atsaucoties uz plašsaziņas līdzekļos izskanējušo informāciju
par SMPP likvidēšanu vairākās
ārstniecības iestādēs, vēlamies informēt iedzīvotājus, ka Talsu filiālē
arī turpmāk tiks nodrošināta medicīniskā palīdzība visu diennakti.
Pateicoties šīm izmaiņām, Talsu filiāles Uzņemšanas nodaļa
saņems lielāku finansējumu no
2019. gada maijs

valsts nekā iepriekš. Tas dos iespēju labāk un pacientiem draudzīgāk organizēt Uzņemšanas
nodaļas darbību, piemēram, izveidot dienas māsas reģistratūras posteni.
Kā ierasts, arī turpmāk Talsu filiāles slimnīcā visu diennaktī ir
pieejams ķirurgs, internists, anesteziologs reanimatologs, kā arī
tiek veikti diagnostiskie un laboratoriskie izmeklējumi.
Marija Marlēna Krekovska,
SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā
slimnīca” sabiedrisko attiecību
speciāliste

Dosimies balsot 25. maijā!
Kārtējās Eiropas Parlamenta vēlēšanas Latvijā notiks sestdienā, 25.
maijā. Latvija šajās vēlēšanās ir viens
vēlēšanu apgabals, un Eiropas Parlamentā no Latvijas būs jāievēl astoņi
deputāti.
Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir iespēja balsot iepriekš trīs dienas pirms
vēlēšanu dienas, dažas stundas dienā:
- trešdien, 22. maijā 17.00–20.00;
- ceturtdien, 23. maijā 9.00–12.00;
- piektdien, 24. maijā: 10.00–16.00.
Vēlēšanu dienā, sestdien, 25.maijā iecirkņi strādās 7.00–20.00.
Tā kā Eiropas Parlamenta vēlēšanās
vēlētāju uzskaitei izmanto vēlētāju sarakstus, tad katram vēlētājam ir jābalso
savā iecirknī, kura vēlētāju sarakstā viņš
iekļauts, pirms tam savā deklarētajā adresē saņemot paziņojumu no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes. Ja paziņojums nav saņemts, tad jāvēršas
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē
pa tālruni 67049999 vai www.pmlp.gov.
lv.

Līdz 7. maijam ir iespēja iecirkni nomainīt, ja zināms, ka vēlēšanu laikā būsiet citur. To ir iespējams izdarīt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
tiešsaistes e-pakalpojumā www.pmlp.
gov.lv – „Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana un maiņa” vai klātienē pašvaldības
dzīves vietas deklarēšanas iestādē Talsos, kareivju ielā 7, 111. kabinetā.
Šajās vēlēšanās būs arī jauna papildu
balsošanas iespēja iepriekšējā balsošanā – vēlēt jebkurā citā iecirknī Latvijā. Tomēr, izmantojot šo iespēju, jārēķinās ar
ilgāku laiku, kas būs jāpavada iecirknī, jo,
lai nodrošinātu principu „viens vēlētājs
– viena balss”, iecirkņa darbiniekam,
pirms vēlēšanu materiālu izsniegšanas,
būs jāsazinās ar vēlētāja iecirkni, lai pārliecinātos, ka vēlētājs nav jau nobalsojis.
Līva Laizāne
Centrālā vēlēšanu komisija,
tālr. 67814899;
e-pasts: liva.laizane@cvk.lv
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„Pavasarī uzplaukst mani kailie zari”
Pasniedz Aleksandra Pelēča literāro prēmiju
„Uzmanību, uzmanību. No
Talsu Galvenās bibliotēkas
atiet autobuss maršrutā
„Aleksandra Pelēča literārā
prēmija”. Cienījamie pasažieri, lūdzam ieņemt savas vietas” vēstīja dispečera balss.
Un tik tiešām, katrs pasākuma viesis iztēlē iekāpa Deviņu pakalnu autobusā, kas līgani
cauri
pavasarīgai
novakarei devās ceļojumā uz
Talsu un Rojas novada 9 pieturvietām. Tieši tik, lai katrā
pieturā satiktu kādu stāstu –
deviņu prēmijai nominēto
grāmatu autorus vai stāsta
zinātājus. Izceļojot prēmijas
maršrutu „Talsi – Roceži – Nogale – Kaltene – Roja – Valdemārpils – Sabile – Talsi”, klātesošos
ar
muzikāliem
priekšnesumiem priecēja arī
Talsu pamatskolas audzēkņi
un pedagoģe Gunita Pauliņa.
„Talsu novada piederības
balvu” un Aleksandra Pelēča
literāro prēmiju saņēma
Antra Grūbe – par grāmatu
„Kino un dzīve Talsos (1902–
1939)”, pētījumu par Talsu kinoteātru vēsturisko attīstību,

kino dzīvi Talsos, un ne tikai –
grāmatā atradīsiet informāciju par politisko situāciju, dažādu viedokļu cīņu pilsētā un
to, kā tā ietekmēja sadzīves
norises. Grāmata ir plašs ieskats Talsu kultūras dzīvē,
kura arī aprakstītajā laikā bija
tikpat pilnasinīga un iespējām
bagāta, kā mūsdienās.
Lasītāju atzinības balva tika
pasniegta ar SIA „Kurzemes
sēklas” atbalstu. Kā katru
gadu, arī šogad lasītājiem bija
iespēja līdzi just un balsot par,
viņuprāt, vērtīgāko grāmatu
ne tikai internetā, bet arī katrā Talsu novada bibliotēkā.
Ar pārliecinošu balsu pārsvaru,
2146 balsīm, Lasītāju atzinības
balvu saņēma Ināra Šteinberga
par grāmatu „Toreiz Sabilē”.
„Talsu novada piederības
balva” Aleksandra Pelēča literārās prēmijas laureātam tika
pasniegta pirmo reizi – tā ir
vienotā dizainā darināta balva
stiklā, veidota saskaņā ar Talsu novada vizuālās identitātes
pamatprincipiem, kur iegravēti Talsu novada logo, novada
identitātes un piederības zī-

mes. Talsu novada pašvaldība
literāro prēmiju piešķir no
2000. gada literāro darbu autoriem par ieguldījumu A. Pelēča daiļrades pētniecībā un
popularizēšanā, mākslinieciski augstvērtīgiem darbiem
publicistikā, literatūrzinātnē,
kas veltīti Talsu, Dundagas,
Mērsraga, Rojas novadam.
Aleksandra
Pelēča literārā
prēmija tiek piešķirta par izcilu
literāru darbību, kas ir dziļi
saistīts ar sava laikmeta un
sava novada norisēm un
kurš ieguvis Prēmijas pretendentu vērtēšanas komisijas
augstāko vērtējumu.
Piederības balvu autorei

pasniedza Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols un Talsu novada Kultūras
un sporta attīstības nodaļas
vadītāja Egita Murauska. „Man
ir sajūta, ka, izejot cauri šo
grāmatu stāstiem, mēs vienu
lappusi atkal esam ielikuši
mūsu visu kopīgi veidotā grāmatā… Īpašs paldies jums, kas
ir gatavi šos stāstus izpētīt
gan vēstures līkločos, gan šodienas griezumā. Paldies, ka
esat gatavi to uzlikt uz papīra,
uzrakstīt un izveidot tik tālu,
lai šie stāsti būtu pieejami arī
citiem.”, klātesošos uzrunāja
domes priekšsēdētājs.
Uz literāro prēmiju un Lasī-

Prēmiju vizuālajā mākslā iegūst
Talsu Krūmu mākslas grupa
Mākslas dienu tradīcija Talsos nav pārtrūkusi ne mirkli, un
arī šis gads nebija izņēmums.
13. aprīlī Talsu novada muzejā
tika pasniegta Žaņa Sūniņa prēmija vizuālajā mākslā, atklātas
divas izstādes un sanākušie
priecēti ar komponista Mārtiņa
Brauna autorkoncertu.
Jau 15. gadu tika pasniegta Talsu
novada pašvaldības iedibinātā
Žaņa Sūniņa prēmija vizuālajā
mākslā – šogad Talsu Krūmu mākslas grupai.
„Šī mākslinieku grupa ir avangardiska, mazdrusciņ traka un ēverģēlībām pilna. Šādā gaisotnē radot darbus, rodas neprognozētība, reizēm
kaut kas savāds, bet katrā ziņā šie
cilvēki kopā darbojas jau ļoti daudzus gadus. Gribētos novēlēt vairāk
izstāžu, kas nozīmē, ka viņiem būtu
vairāk iespēju parādīt sevi un pastāstīt par Talsiem,” pasniedzot apbalvojumu, teica Talsu novada pašvaldības izpilddirektors Modris
Jaunvalks.
Talsu Krūmu mākslas grupas
kodolu pastāvīgi veido 13 dažādu
mākslas veidu pārstāvji, tostarp
gleznotāji, fotogrāfi, grafiķi un instalāciju veidotāji: Uldis Balga,
Andris Biezbārdis, Laura Feldberga, Ance Grosmane, Gunta Kalsere, Dainis Kārkluvalks, Inese Mīlberga, Elmārs Orniņš, Zigurds
Poļikovs, Modris Sapuns, Gatis
Spalvēns, Andris Vītols. Mākslas
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grupas pamata darbību allaž uzrauga gleznotāja un izstāžu kuratore Guna Millersone. Aizvadītajā
gadā krūmisti godam sevi un Talsu
novadu pārstāvēja divās izstādēs
Baltkrievijā, bija aplūkojama izstāde arī Marka Rotko centrā.
Lai arī Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols nevarēja ierasties pasākumā, tomēr viņš bija sagatavojis
nolasīšanai
rakstisku
sveicienu: „(..) Interesants ir skaidrojums, kāpēc mākslinieku grupas nosaukums ir krūmisti. Mākslinieks ir
saistīts ar vidi un dabu, lai iedvesmotos jaunām idejām, ir jāatrodas svaigā gaisā un jāgūst piedzīvojumi. Nereti, lai mākslinieks iegūtu plašāku
redzesloku gan neskartā vidē, gan
pilsētā, viņš ir spiests atkāpties dziļi
krūmos, bet jūs, Krūmu mākslas grupa, neļaujat mākslas videi aizaugt ar
krūmiem. Piekrītu, ka daba ir viens

no galvenajiem iedvesmas avotiem,
lai tiktu radīti ģeniāli
darbi. Krūmu mākslas grupa vadās pēc
grāmatās nedefinētiem, bet intuitīviem
kritērijiem, ko var
saukt par īpašo grupas ķīmiju. Tā palīdz
nepagurt un turpināt gleznot, rīkot izstādes, kopā ceļot
un aicināt pie sevis
citu valstu māksliniekus. Tas viss ir iespējams, pateicoties grupas kodolam — Gunai Millersonei un viņas uzticamajai atbalsta
vienībai — A. Biezbārdim, U. Balgam,
A. Vītolam, D. Kārkluvalkam un, protams, pārējiem iesaistītajiem māksliniekiem. Paldies jums, krūmisti, par
ieguldīto darbu, par radošajām idejām un Talsu vārda nešanu pasaulē.
Jūs esat viena no aktīvākajām mākslas grupām Latvijā un joprojām esat
uz viena viļņa. To arī novēlu ikvienam
no jums — šodien būt uz viena viļņa
ar mākslu, ar savām radošajām idejām, ar Talsiem,” novēlēja D. Karols.
Mākslas dienās tika atvērtas divas izstādes – 35 Talsu mākslinieku darbu izstāde un Laimas Eglītes
izstāde „Daba”.

tāju atzinības balvu pretendēja
arī Ainārs Mazjānis „Mēs esam
Talsi”, Diāna Bērziņa „Parunāsim par vecajiem laikiem”,
„Sirds domas Latvijai” skolēnu
jaunrades konkursu darbu izlase, Visvaldis Tukmanis „Caur
laikiem. Otrā daļa”, Georgs Avetisjans „Homeland”, Kārlis Mālmeisters „Kažēna atmiņas”, Edgars Vadonis „Īsie stāsti …
mūža garumā”.
Pieturā „Brīvības ielā 17a”
par skolēnu jaunrades konkursu darbu izlasi „Sirds domas Latvijai” stāstīja Talsu novada Bērnu un jauniešu
centra vadītāja Doloresa Lepere arī noslēdzās iztēles ceļojums – pieturā, kurā jau drīz
atradīsies arī Talsu Galvenā
bibliotēka. Tādēļ droši var apgalvot, Aleksandra Pelēča literārā prēmija savu ceļu uz jauno dzīves vietu ir atradusi, lai
nākošajā gadā atgrieztos jau
tieši
Aleksandra
Pelēča
(1920–1995) simtgadē.
Teksts un foto: Andžejs Beļevičs
Talsu Galvenā bibliotēka

Ieviests jauns
apbalvojums –
Talsu novada
Piederības balva
Talsu novada pašvaldības apbalvojumu
klāstu šogad papildina Talsu novada Piederības balva. To turpmāk pasniegs Aleksandra
Pelēča literārās prēmijas, Žaņa Sūniņa prēmijas vizuālajā mākslā saņēmējiem, nomināciju uzvarētājiem konkursā „Talsu bruncī
ieaustie” un Talsu novada pašvaldības apbalvojumu sportā un kultūrā saņēmējiem.
Piederības balva ieviesta, lai godinātu mūsu
cilvēku devumu Talsu novada literatūrzinātnē
un novadpētniecībā, mākslā, kultūrā, sportā
un vietējās kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanā un sabiedriskās aktivitātes veicināšanā.
Piederības balvas dizains veidots saskaņā
ar Talsu novada vizuālās identitātes pamatprincipiem, tas ietver vizuālās identitātes elementus un novada ornamentus. Tā ir stikla
balva, kur iegravēts Talsu novada logo un redzams vairāku nozaru piktogrammu raksts.
Inita Fedko; Foto: Sandis Priede

Inita Fedko
Foto: Marta Rake-Lasmane
2019. gada maijs
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Par meža
ugunsnedrošo
laikposmu
Valsts meža dienests no
19. aprīļa ir noteicis meža
ugunsnedrošo laikposmu
visā valsts teritorijā. Katra
meža īpašnieka (valdītāja)
pienākums ir nodrošināt
ugunsdrošības prasību ievērošanu mežā un pēc
Valsts meža dienesta amatpersonas
pieprasījuma
veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža
ugunsgrēka likvidācijas.
Meža ugunsnedrošajā laikposmā aizliegts:
• Kurināt ugunskurus mežā
un purvos (izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj
uguns izplatīšanos ārpus šīs
vietas).
• Atstāt ugunskurus bez
uzraudzības. Ugunskura vietu
atstāj, kad uguns nodzēsta un
gruzdēšana pilnīgi beigusies.
• Nomest mežā, purvos vai
uz tos šķērsojošiem ceļiem
degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus
priekšmetus.
• Veikt mežā un purvos
spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas nodarbības
(izņemot atbilstoši ierīkotas
vietas).
• Medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos lietot
trasējošas lodes, deglodes un
prapjus no viegli uzliesmojoša
un gruzdēt spējīga materiāla.
• Braukt ar mehāniskajiem
transportlīdzekļiem pa mežu
un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai
nelaimes gadījumos, meža
apsaimniekošanai un inženiertīklu uzturēšanai vai to
avāriju novēršanai.
• Ekspluatēt mežā, purvos
vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu
iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu.
• Bez saskaņošanas ar
Valsts meža dienesta attiecīgo teritoriālo struktūrvienību
veikt jebkāda veida dedzināšanu (tai skaitā ciršanas atlieku dedzināšanu).
Meža ugunsnedrošajā laikposmā dedzināt ciršanas atliekas atļauts tikai ar Valsts
meža dienesta attiecīgo teritoriālo struktūrvienību atbildīgā darbinieka ikreizēju rakstisku atļauju zemas meža
ugunsbīstamības apstākļos.
Par darbību ārpus meža
zemēm, kas, radot dūmus,
var maldināt ugunsnovērošanas torņu dežurantu darba
pienākumu veikšanu, informēt telefoniski Ziemeļkurze2019. gada maijs

mes virsmežniecības ugunsapsardzības
operatīvo
dežurantu (tel. 26157064).
Papildu iepriekš minētajiem
galvenajiem ierobežojumiem,
ugunsnedrošajā laikposmā jānodrošina arī Ministru kabineta 2016. gada 19. februāra
noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasību
ievērošanu mežā.
Talsu novada teritorijā ir jāievēro arī Talsu novada domes saistošo noteikumu*
prasības:
Talsu novada pagastu pārvalžu centros un pilsētu administratīvajās teritorijās aizliegts veikt jebkādas ar
dedzināšanu saistītas darbības (izņemot dārza kamīnu
kurināšanu un speciālu cepamiekārtu izmantošanu), kuras
rada vai var radīt zaudējumus
vai kaitējumu citām personām, to īpašumam vai dabai
ik gadu laika posmos no 1.
maija līdz 22. jūnijam un no
25. jūnija līdz 30. septembrim
(datumi uzrādīti ieskaitot).
Jebkuri izņēmumi pieļaujami
Talsos ar pašvaldības Komunālās nodaļas vadītāja vienreizēju rakstisku atļauju, Sabilē, Valdemārpilī un Stendē ar
pilsētas pārvaldes vadītāja
vienreizēju rakstisku atļauju.”
Konstatējot meža ugunsgrēku, lūgums zvanīt Ziemeļkurzemes
virsmežniecības
ugunsapsardzības operatīvajam dežurantam (26157064),
tuvākajai Valsts meža dienesta struktūrvienībai vai Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienestam (112), nosaucot
ugunsgrēka izcelšanās vietu,
savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.
* 2010. gada 13. maija saistošie noteikumi Nr.24 „Talsu
novada noteikumi”.
Andris Dulverks,
Valsts meža dienesta
Ziemeļkurzemes
virsmežniecības
inženieris ugunsapsardzības
jautājumos
Publicitātes foto

Uz laiku pārtrauks iekasēt
avansa maksājumus par apkuri
Līdz šim, strādājot iepriekšējā grāmatvedības
programmā, SIA „Talsu
namsaimnieks”
saviem
klientiem piedāvāja iespēju
vasaras sezonā maksāt apkures avansa maksājumu.
Tādā veidā klienti varēja ne
tikai uzkrāt finansējumu
nākamās sezonas apkures
maksājumu segšanai, bet
arī iegūt atlaidi. Šobrīd, pēc
auditoru ieteikumiem ieviešot citu grāmatvedības
programmu, šāda iespēja
nebūs pieejama.
No 1. maija SIA „Talsu
namsaimnieks” uz laiku, kamēr sistēmas „Horizon” piegādātājs SIA „Visma Enterprise”
sagatavos
apkures

avansa kā atsevišķas pakalpojumu sistēmas norēķinu
uzskaites moduļa tehnisko
izstrādi, testēšanu un ieviešanu un valstī tiks sakārtota
un precizēta apkures avansu
norēķinu, sadalījuma un atlaižu piemērošanas juridiskā
bāze, pārtrauks vairāku operāciju veikšanu. Turpmāk uzņēmums neiekasēs apkures
avansu, neveidos apkures
avansa uzkrājumus, neveiks
uzkrātā apkures avansa summas sadali apkures sezonā
un nepiemēros atlaides, kas
iepriekš bija saistītas ar apkures avansa maksāšanu.
Šāds lēmums pieņemts, jo
uzņēmuma ieviestās apvienotās komunālo pakalpojumu

un grāmatvedības daudzpakalpojumu aprēķinu un uzskaites sistēmas „Horizon”
tehniskās iespējas neatbalsta
viena, atsevišķa komunālā pakalpojumu avansa iemaksu iekasēšanu, uzskaiti un sadalījumu neatkarīgi no norēķiniem
par citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī neatbalsta
atlaižu aprēķinu par pakalpojumiem, par kuriem LR likumā
„Par grāmatvedību” noteiktajā
kārtībā debitoriem netiek sagatavoti rēķini.
SIA „Talsu namsaimnieks”
atvainojas klientiem par neērtībām, kas radušās no uzņēmuma neatkarīgu iemeslu dēļ.
Inita Fedko

Klientu apkalpošanas sistēmā
būs pieejama daudzveidīga
māju informācija
Ieviešot klientu tiešsaistes apkalpošanas sistēmu,
SIA „Talsu namsaimnieks”
sācis klientiem pieejamās
informācijas ievietošanu.
Tas nozīmē, ka pakāpeniski katram sistēmā reģistrētajam lietotājam būs pieejama daudzveidīga mājas
informācija. Tā būs atrodama, reģistrējoties tiešsaistes apkalpošanas sistēmā
sadaļā „Aktualitātes – mājas lietas”.
SIA „Talsu namsaimnieks”
apsaimnieko aptuveni 270
daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas novada teritorijā, tādēļ
informācijas
ievietošana
klientu apkalpošanas sistēmā būs pakāpeniska.
Informācijas pakāpeniska
ievietošana sāksies ar dzīvojamās mājas uzturēšanas un
apsaimniekošanas faktisko
ieņēmumu un izdevumu pārskatu (bilanci) par 2018.
gadu. Ikviens interesents savas mājas operatīvo bilanci

par dažādiem pārskata periodiem var apskatīt, vēršoties uzņēmuma birojā.
Sistēmā būs pieejami arī
vizuālās apsekošanas akti
par 2018. gadu, dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums (pārjaunotā
versija), šī gada kopsapulču
protokoli un arī balsojuma
protokoli par dzīvokļu īpašnieku šajā gadā pieņemtajiem lēmumiem. Tāpat šajā
sadaļā „Aktualitātes – mājas
lieta” varēs iepazīties ar obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas
darbu
plānotajām ieņēmumu un izdevumu tāmēm un arī konkrētām darbu tāmēm ar visām izdevumu pozīcijām, kā
arī ar sertificēta speciālista
veiktajiem tehniskajiem apsekošanas atzinumiem.
Ikviens uzņēmuma klients,
kas vēl nav reģistrējies klientu apkalpošanas sistēmā,
visu informāciju par savu

daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju var iegūt SIA „Talsu
namsaimnieks” birojā. Šeit ikviens var arī iegūt pārjaunotā
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma
kopiju.
Ikvienam dzīvokļa īpašniekam jāapzinās, ka Dzīvokļa
īpašuma likums paredz ne
tikai tiesības, bet arī veicamos pienākumus. Dzīvokļa
īpašniekam ir pienākums
piedalīties dzīvojamās mājas
pārvaldīšanā, segt izdevumus, norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem,
saudzīgi izturēties pret kopīpašumu, nodrošināt iespēju
speciālistiem veikt darbus,
kas saistīti ar komunikāciju,
būvkonstrukciju un citu elementu ierīkošanu, kā arī nodrošināt apsekošanas iespēju. Dzīvokļa īpašniekam ir arī
jāpilda dzīvokļu īpašnieku
kopības pieņemtie lēmumi.
Inita Fedko

Asins donoru diena 27. maijā Talsos
27. maijā 10.00–14.00 Valsts asins donoru centrs rīko asins donoru dienu Talsu
novada pašvaldības administratīvā centra lielajā zālē, Kareivju ielā 7.
Par asins donoru var būt personas vecumā no 18 līdz 65 gadiem. Ķermeņa svaram
jābūt virs 50 kg. Asins nodošana nav vēlama
pēc nakts maiņas, saspringta darba vai emocionāla pārdzīvojuma.
Kompensācija asins apjoma atjaunošanai nākamajā
dienā pēc asins ziedošanas

tiek ieskaitīta donora bankas kontā, tādēļ lūgums ņemt līdzi savus bankas konta numurus. Donori bez bankas konta asinis ziedot
nevarēs. Līdzi ir nepieciešams ņemt arī personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID
karti (autovadītāja apliecība kā personu apliecinošs dokuments šoreiz nederēs).
Vairāk informācijas pa bezmaksas informatīvo tālruni 8000 0003 un
mājaslapā www.donors.lv.
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Lai kaut ko sasniegtu, var sākt arī no nulles punkta
Turpinājums no 3. lpp.
Kāda veida atbalstu vēlas saņemt
mūsu novada iedzīvotāji?
Ļoti pieprasīti ir mārketinga pakalpojumi, sākot no poligrāfijas līdz pasākumu organizēšanai, tirgus iekarošanas kampaņu izveidei. Tā ir arī
mājaslapu izstrāde, fotosesiju, video
rullīšu organizēšana, dizaina izstrāde
– jebkas, kas veicina pārdošanu.
Cilvēkiem bieži vien interesē iekārtu un izejmateriālu iegāde, bet tam
atbalsts ir pieejams no uzņēmuma
otrā gada dalības inkubatorā. Ja
pirmsinkubācijas periods ir seši mēneši, tad inkubācijā dalībnieks var atrasties četrus gadus. Uzņēmumu
progresu izvērtējam katru gadu, uzņemot jaunos dalībniekus, nosakām
konkrētus sasniedzamos mērķus.
Protams, uzņēmuma attīstības laikā
kurss var mainīties, bet svarīgi ir redzēt progresu. Ja gadījumā dalībnieks
kādu neobjektīvu iemeslu dēļ neizpilda mērķus, tad inkubatorā vairs nevar
atrasties. Iespējams, ka uzņēmums ir
attīstījies līdz stabilai darbībai, un arī
tad vairs inkubatora palīdzība nav nepieciešama. Tas ir pozitīvi, jo tāds ir arī
mūsu mērķis – panākt, lai uzņēmums
strādā bez inkubatora atbalsta.
Vēlamies inkubatorā atbalstīt dalībniekus, kuriem ir potenciāls augt, nevis katru gadu sasniegt vienu un to
pašu rādītāju.
Kā uzņēmējiem veicas ar grantu
piesaisti?
2018. gadā vairāk nekā 40 dalībnieku pieteicās šai iespējai, apgūstot aptuveni 27 000 eiro. Tas ir labs rādītājs,
ņemot vērā, ka mūsu inkubatorā darbojas pavisam nelieli un pārsvarā tikko dibināti uzņēmumi.
Citi dalībnieki papildus piesaista ALTUM finansējumu, arī pašvaldības līdzfinansējumu projektu konkursā „Dari
Talsu novadam”.
Mums nav kāda liela enkura uzņēmuma, kas nāktu ar lielām investīcijām.
Kādas uzņēmējdarbības jomas ir
pārstāvētas Talsu novadā?
Mazliet vairāk par pusi dalībnieku
pārstāv pakalpojumu nozares. Tās ir
gan tādas, kas apkalpo vietējo – Talsu
un apkaimes – tirgu, gan arī tādas, kas
strādā pa visu Latviju, piemēram, pasākumu rīkošana, video pakalpojumi.
Ir vairāki tūrisma un viesmīlības nozares pakalpojumu uzņēmumi. No ražotājiem mums ir vairāki kokapstrādes
uzņēmumi, tie gan ir no kaimiņu novadiem. Kopumā tieši ražotāji no inkubatora var gūt vairāk izmaksu līdzfinansēšanas ziņā.
Tagad esam uzņēmuši divus IT nozares uzņēmumus, kas izstrādā dažādus digitālos risinājumus. Arī autoservisu nozare ir atbalstāma.
Paši regulāri pētām jaundibinātos
uzņēmumus „Lursoft” datu bāzē. Ja
redzam, ka mums ir, ko tiem piedāvāt,
uzrunājam.
Viens no inkubatora darbības rādītājiem ir arī jaunradīto darbavietu
skaits.
Jā. Talsu biznesa inkubatoram ir tie
paši izaicinājumi, kas visiem.
2018. gadā mūsu biedri radījuši
septiņas jaunas darbavietas (pilnas
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Pirmsinkubācijas atbalsts
Bezmaksas (100% līdzfinansējums) pieejams fiziskām personām un komersantiem uz laiku
ne ilgāk par sešiem mēnešiem:
• sākotnējās biznesa idejas novērtējums
• konsultācijas biznesa modeļa
pilnveidei
• biznesa prasmju un iemaņu apguve
• uzņēmējdarbībai nepieciešamā
vide (open office) un biroja aprīkojums
• citas bezmaksas konsultācijas,
apmācības un semināri
Jauno uzņēmēju „radošā saliņa” – Talsu biznesa inkubators
slodzes). Jaunam uzņēmumam, kas ir
tikko no pirmsinkubācijas izaudzis,
bieži vien nav nepieciešams papildu
darbaspēks. Šie uzņēmēji cenšas strādāt efektīvi paši, kamēr nav pārliecības par uzņēmuma nākotni. Savukārt
pakalpojumu sniegšanas joma nereti
nav šī resursa ietilpīga.

novadam” arī ir viens no šiem instrumentiem. Ja sākotnēji bija divi pieteikumi, tad jau pagājušajā gadā bija jūtams uzrāviens, arī mūsu dalībnieki
tajā piedalās. Pašvaldības konkursā ir
iespēja piesaistīt finansējumu arī tiem
mērķiem, ko neatbalsta biznesa inkubators.

Kā kopumā vērtējat Talsu novada
uzņēmējdarbības vidi?
Sūra. Mums nav pietiekami sakārtotas infrastruktūras un trūkst atbalsta
mehānismu. Ļoti priecājos, ka Talsu
novada pašvaldībā tagad ir uzņēmējdarbības koordinatore Inga Bumbule,
ka ir pieejams projektu konkurss „Dari
Talsu novadam”, kas dod uzņēmējdarbības veicināšanas impulsus. Šeit ir lielie uzņēmumi, uz kā balstās mūsu novads, bet vidi mazajai uzņēmējdarbībai
noteikti var vēl uzlabot. Lielie uzņēmumi ir vitāli nepieciešami, protams,
mums nepieciešamas darbavietas, tomēr pašvaldībai varētu būt daudz lielākas iespējas atbalstīt mazos uzņēmējus, kam ir arī mazākas prasības. Tajā ir
ieinteresēti arī lielie uzņēmumi, kuru
darbinieki no tā tikai iegūtu.
Talsu novadā trūkst darbaspēka, jo
samazinās iedzīvotāju skaits. Izjūtu arī
augstāko izglītības iestāžu trūkumu, šī
vecuma cilvēku Talsos nav, kuri patiesībā ir tie, kas vēlas ko darīt, meklē iespējas, rada optimismu arī apkārtējiem un dzīves videi kopumā.
Cilvēku, kuri vēlas ko darīt, ir daudz.
Man šķiet, ka darām vērtīgu darbu, jo
palīdzam viņiem saprast, kā vērtēt, kā
analizēt, kā paplašināt savu redzesloku. Rosīgi cilvēki arī rada šo vidi, un ir
jābūt šādai enerģijai.
Talsos izteikti jūtams lokālpatriotisms, cilvēki ļoti lepojas ar savu piederības izjūtu novadam, un tas nav tikai Intars Busulis. Iedzīvotājiem patīk
šeit būt – viņi redz, kā dažādi procesi
notiek citās pilsētās, varbūt nav tik apmierināti ar lietu virzību šeit, bet tāpat
vēlas dzīvot Talsu novadā. Viņi mīl savus Talsus.
Šī vērtība būtu jāizmanto, jāsaprot,
ka ne vienmēr nepieciešami lieli ieguldījumi, lai panāktu efektu. Jāievieš daži
instrumenti, kas liktu mazajiem uzņēmējiem justies vajadzīgiem un novērtētiem. Projektu konkurss „Dari Talsu

Kādi tad ir Talsu biznesa inkubatora dalībnieki?
Ļoti darbīgi, enerģiski un optimistiski. Ir lieliski strādāt ar šādiem cilvēkiem. Mūsu dalībnieks ir, piemēram,
„Kuršu krogs”. Zanei un Agrim Bārbaliem ir savi izaicinājumi, bet viņi ir ļoti
labi atspērušies. Tas ir labs piemērs,
jo šis ir ļoti atvērts uzņēmums, gatavs
uzklausīt un mainīties, virzīties uz
priekšu, ir ļoti elastīgs. Šajā gadā viņi ir
atvēruši filiāli Ventspils piedzīvojumu
parkā, kur nodrošinās ēdināšanu.
Labs piemērs ir arī darba drošības uzņēmums „Loza&Loza” – tas bija pirmais mūsu biznesa inkubatora dalībnieks. „Loza&Loza” ir auguši un
attīstījuši savu klientu bāzi un piedāvāto pakalpojumu klāstu – izaugsme
apgrozījuma ziņā ir ievērojama. Ja
pirmsākumos uzņēmumam bija seši
klienti, tad tagad to ir jau ap 30. Vēlos
minēt arī Ingu Ezergali, kura šuj kāzu
kleitas, esam atbalstījuši dalību dažās
izstādēs, un ceru, ka drīz varēsim palīdzēt ar izejmateriālu iegādi. Jāsaprot,
ka pārdošana un mārketings ir laba
lieta, bet vissvarīgākais ir tieši radītais
produkts, un Inga Ezergale rada patiešām izcilu produktu.
Mūsu dalībnieks ir arī biedrības „Talsu hokeja klubs” kafejnīca. Tas ir feins
piemērs, kā salīdzinoši vienkāršs bizness var augt, apzināties stiprās un vājās puses. Pie Sasmakas ezera ir radīti
divi kempingi, katrs ar savu specifiku
un piedāvājumu, kuri abi ir mūsu dalībnieki. Viens biznesa inkubatora dalībnieks šobrīd izstrādā savu produktu –
multifunkcionālu galdiņu bērniem.
Mūsu inkubatorā darbojas arī Sanija
Ciekale ar „Smuk’ dāvan’”, piedāvājot
mājās ražotu, garšīgu produkciju.
Arī jaunās idejas ir ļoti perspektīvas.
Gaidāms craft stila meistaralus piedāvājums Dižstendē, fizioterapijas un
reitterapijas pakalpojumi. Viens jaunais dalībnieks plāno organizēt mak-

Inkubācijas atbalsts
Pieejams komersantiem uz laiku
ne ilgāk par četriem gadiem un
kamēr atbalsts veicina attīstību:
• viss pirmsinkubācijā pieejamais
atbalsts (bezmaksas – 100% līdzfinansēts)
• individuāli katram biznesa inkubatora dalībniekam izvirzīti mērķi
attīstībai
• dažādi pakalpojumi (testēšana,
prototipēšana, mājas lapu izveide, tirgus izpēte u.c.) (50% līdzfinansēts)
• ekspertu konsultācijas (50% līdzfinansēts)
• iespēja pretendēt uz mentoru atbalstu (bezmaksas - 100% līdzfinansēts)
• iespēja pretendēt uz grantu ar
līdzfinansējumu 50% apmērā no
attiecināmajām izmaksām:
• līdz 10 000 eiro specifiskiem
pakalpojumiem (prototipēšana, testēšana, ekspertu konsultācijas u.c.)
• līdz 5000 eiro aprīkojuma (iekārtu, materiālu un izejvielu)
iegādes izmaksu segšanai

šķerēšanas tūres ārzemju viesiem.
Talsu biznesa inkubatoram ir ar ko
strādāt. Protams, visiem šiem uzņēmējiem ir jāpieņem lēmumi un jāaug,
bet perspektīvas ir.
Kādu jūs gribētu redzēt Talsu biznesa inkubatora darbu pēc gadiem
trīs?
Tad tuvosimies sava projekta noslēgumam, būs jāsavelk bilance un jāizvērtē rezultāti. Es gribētu redzēt mūsu
dalībniekus izaugušus, savus mērķus
sasniegušus, apzināties, ka viņi ir gudru lēmumu pieņēmēji sava biznesa
attīstībā. Ceru, ka inkubators būs iegriezis ratu uzņēmējdarbības veicināšanā novadā un cilvēki sapratīs, ka ne
vienmēr uzreiz ir jābūt lielām investīcijām, bet ka var sākt arī no nulles punkta un pamazām kaut ko sasniegt.
Inita Fedko
Publicitātes foto
2019. gada maijs
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Muzeju nakts
Talsu novada muzejā
Šogad Starptautiskā muzeju
diena, 18. maijs, pāriet Muzeju
naktī. Talsu novada muzejs sagatavojis piedāvājumu dažāda vecuma publikai – gan dienas, gan vakara apmeklētājiem.
Dienā būs iespēja darboties muzeja izglītojošās programmās, skatīties Pastendes amatierteātra iestudēto izrādi – A. Vāvere „Jauna,
neprecējusies un baltu izcelsmes”.
Vakarā paredzētas tikšanās – jaunās
arheoloģijas ekspozīcijas „Ceļojums
senatnē” apskate ar autores komentāriem un krājuma izstāde „Galdniecība Talsu apriņķī” ar autora stāstījumu. Īpašs piedāvājums, pateicoties
Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda Kurzemes kultūras
programmām, jauntaklāto izstāžu
tematikai: viduslaiku noskaņās ar ieroču kolekcijas un cīņu demonstrējumiem palīdzēs iejusties biedrība
„Exercitus Rigensis”, bet līdzās 20.
gadsimta sākuma galdniekmeistaru
darinājumiem darbosies kokgriezējs
Kārlis Ziediņš. Vakara noslēgumā
būs iespēja baudīt koncertu pianista

Artūra Liepiņa sniegumā.
Mazajiem vakara apmeklētājiem
tiks demonstrētas piecas animācijas
brigādes filmiņas: „Puteklis”, „Parīzes
noslēpums”, „Tornis”, „Vāse” un „Korrida”. Pieaugušie apmeklētāji varēs
skatīties
kultūrvēsturisku
filmu
„Dziesmu svētki”.
Programma:
19.00 Atklāšana
19.30 Autora stāsts par jaunatklāto
izstādi „Galdniecība Talsu apriņķī”.
Darbojas kokgriezējs Kārlis Ziediņš
20.00 Autores stāsts par jaunatklāto
arheoloģijas ekspozīciju „Senvēstures liecības”. Darbojas vēstures entuziastu grupa „Exercitus Rigensis”
21.00–22.00
Koncertprogramma.
Piedalās pianists Artūrs Liepiņš
19.30–21.00; Filmiņas no Animācijas
brigādes mazajiem bērniem: „Puteklis”, „Parīzes noslēpums”, „Tornis”,
„Vāse”, „Korrida”
22.00–23.50 Filma par dziesmu svētku vēsturi „Dziesmu vara”
19.00–24.00 **Kafejnīca
www.talsumuzejs.lv

Latvijas Lauksaimniecības muzejā
18. maijā 19.00 Latvijas Lauksaimniecības muzejs Talsos, Celtnieku ielā 12, aicina apmeklēt ikgadējo Muzeju nakts pasākumu,
šogad ar devīzi „Es, latvju zemnieks, ticu un ceru”.
19.00 Muzeju nakts atklāšana. Valdemārpils amatierteātra „Atspulgs”
teatralizēts uzvedums „Cauri laikiem”.
19.00–24.00 Muzeja telpās jauno
un pastāvīgo izstāžu, ekspozīciju apskate.
• Ekspresizstāde „Latvju kareivjiem 100”. Stāsts par Brīvības cīņām
Latvijā no 1918. līdz 1920. gadam, un

kā brīvības cīnītāji pie zemes tika.
• Fotoizstāde no muzeja krājuma
fotogrāfijām „Saimnieka lepnums,
saimnieces gods”.
• Izstāde no Kandavas novada
Zantes pagasta Kurzemes cietokšņa
muzeja
19.00–22.00 Radošās darbnīcas,
amatnieki, mājražotāji.
21.00 „Es, karā(i) aiziedams” –
kopā ar folkloras kopu „Talsi” un tautas muzikantu ansambli „Tals’ trimiš”
izdziedāsim skanīgās un patriotiskās
latviešu karavīru dziesmas.
Pasākumā ieeja bez maksas.
www.llm.lv

Bezmaksas seminārs
“Praktiski soļi līdz
eksporta pasūtījumam”
7. maijā,
lektore Līga Brasliņa
Talsu kinoteātrī “Auseklis”, K. Valdemāra 17
9.40 Reģistrēšanās
10.00 Pasākuma atklāšana
10.05 Eksporta tirgus izpētes veidi un iespējas
11.00 Eksporta tirgus izvēles kritēriji
12.00 Kafijas pauze
12.30 6 eksporta atvēršanas durvis
13.30 4 veidi, kā iegūt distributoru rindu savam zīmolam
14.30 Kafijas pauze
14.45 Neatvairāma un ilgtspējīga eksporta zīmola izveide
16.00 …un kā veiksmīgi turpināt pavairot eksporta pārdošanu ģeometriskā progresijā aiz pirmās iekļūšanas
Lekciju cikls ir vieglāk uztverams, apmeklējot visas daļas, jo tās ir saistītas
un viena otru papildina. Pieteikties pa tālr. 29124752 vai e-pastā: inga.
bumbule@talsi.lv. Pasākuma norises dienā lekciju būs iespējams vērot arī
tiešsaistē www.talsi.lv
Pasākumu organizē Talsu novada pašvaldība sadarbībā ar LIAA Talsu biznesa inkubatoru.
2019. gada maijs
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Der zināt

„Dari Talsu novadam” – atspēriena punkts
jaunām biznesa idejām
Talsu novada pašvaldība jau
trešo reizi izsludina biznesa ideju
konkursu „Dari Talsu novadam”.
Pretendēt uz pašvaldības finansiālu atbalstu var gan esošie novada
uzņēmēji, gan tādi, kuri vēl tikai
plāno īstenot biznesa idejas. Lai
veicinātu
uzņēmējdarbību
un
ieguldītu ilgtspējīgā novada attīstībā, šogad pašvaldība konkursam piešķīrusi 15 000 eiro. Pieteikties var līdz šī gada 28. jūnijam.
„Dari Talsu novadam” ir iespēja
konkursa kārtībā no pašvaldības
saņemt „starta kapitālu” uzņēmuma
dibināšanai vai attīstībai. Konkursa
mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību Talsu novadā, atbalstot esošos komersantus un veicinot jaunu uzņēmumu
veidošanos.
Pērn
izsludinātajā
konkursā atbalstīti septiņi komersanti.
Arī šogad finansējumu var piesaistīt
virknei aktivitāšu:
• iekārtu, materiālu un instrumentu
iegādei;
• informācijas un telekomunikāciju
tehnoloģiju risinājumu iegādei un izstrādei;
• ceļa, elektrības, kanalizācijas, komunikāciju un citu pieslēgumu izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;
• informatīvo materiālu iespiešanai
un izplatīšanai;
• mārketinga pasākumu īstenošanai;
• uzņēmuma produkcijas izstrādei;
• specifiskām darbaspēka apmācībām;
• pirmreizējām izmaksām, kas saistītas ar telpu iekārtošanu un inventāra
iegādi;
• ražošanas ēku būvniecībai, ieskai-

tot tehniskās dokumentācijas sagatavošanu.
Pašvaldības atbalsta apjoms viena
pretendenta idejai ir 50% no minētajām attiecināmajām izmaksām, atbalsta summai nepārsniedzot 2500 eiro.
Kopumā šā gada budžetā pašvaldība
paredzējusi 15 000 eiro lielu finansējumu konkursā pieteikto ideju atbalstam.
Piedalīties konkursā var gan esošie
komersanti, kas nodarbina ne vairāk
kā desmit cilvēkus, gan arī fiziskas personas, kas iegūto finansējumu iegul-

dīs uzņēmējdarbības uzsākšanā. Lai
saņemtu atbalstu, pretendentam jāizpilda vismaz viens no nosacījumiem:
• jārada vismaz viena jauna pilna
laika darbavieta vai jāsaglabā esoša
darbavieta;
• jāattīsta saimnieciskā darbība;
• jāveido jauns produkts vai pakalpojums;
• iepriekš jābūt piesaistītam papildu
finansējumam (ES finansējums, kredīta līdzekļi, citas piesaistītās investīcijas) vai tas jāizdara sešu mēnešu laikā

Talsu novada Izglītības iestāžu
organizētās nometnes vasarā
Nometnes
nosaukums
„Muzikālā EKO
nometne”
„Uguņu cīņas”
„Skudriņas”
„Pasaule man
apkārt”
„Roboti dodas
ceļojumā uz
Galaktiku”
„Latvietis tevī!”

Organizētājs,
vadītājs
Talsu pamatskola,
Sanita Leja,
tālr. 63291842
Upesgrīvas internātpamatskola, Ligita Mežaka, tālr. 29474154
Lībagu sākumskola,
Sandra Znotiņa,
tālr. 26396227
Talsu sākumskola,
Ilona Zitmane,
tālr. 63291860
Talsu pirmsskolas
izglītības iestāde (PII)
„Zvaniņš”, Jana Kašlaja,
tālr. 20210717
Balgales sporta un
BLPC, Līga Čerpinska,
tālr. 22148536

Dalībnieku DalībnieVieta, laiks
vecums
ku skaits
7–15 gadi

50

Talsu pamatskola,
3.–7. jūnijs

dienas

9–16 gadi

30

„Upesgrīvas skola”
Uguņciems,
10.–14. jūnijs

diennakts

7–11 gadi

25

Lībagu sākumskola,
dienas
10.–14. jūnijs

8–10 gadi

50

Talsu sākumskola,
10.–14. jūnijs

5–7 gadi

40

Talsu PII „Zvaniņš”,
Jaunā iela 1, 15.–19. dienas
jūlijs

5–11 gadi

20

Dursupe, Balgales
pagasts, 1.–5.jūlijs

„Sporto
pakalnos”

Biedrība „Basketbola 7–12 gadi 40
klubs Talsi”, Mārtiņš
Ziediņš, tālr.26481292 10–14 gadi 30

„Raibā nedēļa”
2019

Talsu novada Bērnu
un jauniešu centrs,
Sanita Leja,
tālr. 26134225
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Nometnes veids

7–12 gadi

Talsu sporta nams,
8.–13. jūlijs
Talsu sporta nams,
22.–27. jūlijs
Talsu pamatskola,
1.–5.jūlijs,
8.–12.jūlijs,
15.–19.jūlijs

dienas

dienas
dienas
dienas
dienas

no konkursa pieteikuma iesniegšanas
brīža;
• jānodarbojas vai plāno uzsākt produkcijas vai pakalpojumu eksportu;
• jāievieš jaunas tehnoloģijas.
Plašāka informācija www.talsi.lv, kā
arī pie uzņēmējdarbības koordinatores Ingas Bumbules, e-pasts: inga.
bumbule@talsi.lv; tālr.: 29124752).
Inga Bumbule,
uzņēmējdarbības koordinatore

Iesniedz savu
projektu pieteikumu
uzņēmējdarbības
uzsākšanai vai
attīstīšanai!
Biedrība „Talsu rajona
partnerība” ir izsludinājusi
LEADER projektu konkursa
kārtu uzņēmējdarbības atbalstam.
Projektu pieteikumus var iesniegt no 15. maija līdz 15. jūnijam Lauku atbalsta dienesta
elektroniskās pieteikšanās sistēmā. Atbalstu iespējams saņemt jaunu pamatlīdzekļu iegādei vai būvniecībai, savas
produkcijas tirdzniecības vietu
izveidei vai labiekārtošanai, ar
sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām – sabiedrības
informēšanas un atpazīstamības veidošanai, darbinieku
kvalifikācijas paaugstināšanas
mācību izmaksām.
Ja plānots uzsākt vai attīstīt
nelauksaimniecisko uzņēmēj-

darbību vai lauksaimnieciskās
produkcijas pārstrādi, tad
projekts jāiesniedz rīcībā
ELFLA 1 „Sīko (mikro), mazo
un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība un produkcijas tirdzniecības vides radīšana vai labiekārtošana”.
Ja plānots attīstīt vai uzsākt
uzņēmējdarbību tūrisma nozarē, tad projekts jāiesniedz
rīcībā ELFLA 2 „Atbalsts tūrisma uzņēmējdarbībai”.
Plašāka informācija pa tālr.
22328884, administratīvā vadītāja Lolita Pļaviņa, vai rakstot
e-pastā: talsu.partneriba@inbox.lv, kā arī biedrības mājaslapā www.talsupartneriba.lv.
Talsu rajona partnerība

2019. gada maijs
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Domes sēdēs lemtais
28. marta Talsu novada domes
sēdē lēma par 63 darba kārtības
jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Ar 2019. gada 24. septembri par
Talsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt Daci Spadi, Noriku Segliņu, Aiju Staškovu-Ciemīti.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.9 „Grozījumi Talsu novada domes
2016. gada 29. septembra saistošajos
noteikumos Nr.19 „Talsu novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi””.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.10 „Grozījums Talsu novada domes
2013. gada 15. augusta saistošajos noteikumos Nr.25 „Par tirdzniecību publiskās ielu tirdzniecības vietās Talsu
novada administratīvajā teritorijā””.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.11 „Decentralizētās kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtība Talsu novada pašvaldībā”.
• Par grozījumu Talsu novada domes 2017. gada 12. janvāra lēmumā
Nr.11 „Par atbalstāmajām studiju
programmu specialitātēm ārstniecības
speciālista stipendiju piešķiršanai”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.12 „Sociālā atbalsta pakalpojumi
Talsu novada pašvaldībā”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.13 „Par aprūpes mājās pakalpojumu un materiālo atbalstu aprūpei Talsu novada pašvaldībā”.
• Veikt grozījumus Talsu novada
domes 31.01.2019. lēmumā Nr.28
„Par izmaksu pieaugumu projekta
„Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Talsu novadā” ietvaros”.
• Apstiprināt par Talsu novada bāriņtiesas locekli ar 2019. gada 1. aprīli
Lieni Liepu un Vinetu Lapiņu.
Finanšu jautājumi:
• Dzēst Aidim Bružam nekustamā
īpašuma nodokļa pamatparādu 7,01
EUR par nekustamo īpašumu K. Barona ielā 39, Sabilē kā arī ar to saistīto
nokavējuma naudu.
• Dzēst Daigai Saksonei nekustamā

īpašuma nodokļa pamatparādu 56,77
EUR par nekustamo īpašumu Krievraga ielā 9, Talsos, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu. Dzēst Daigai Saksonei nekustamā īpašuma nodokļa
pamatparādu 75,80 EUR par nekustamo īpašumu „Ulas” Laidzes pagastā, kā
arī ar to saistīto nokavējuma naudu.
• Dzēst Ingai Klismetei nekustamā
īpašuma nodokļa pamatparādu 7,69
EUR par nekustamo īpašumu Laidzes
ielā 10a-4, Talsos, kā arī ar to saistīto
nokavējuma naudu.
• Dzēst Laurai Ramanei nekustamā
īpašuma nodokļa pamatparādu 10,53
EUR par nekustamo īpašumu Lielajā
ielā 35–4, Talsos, kā arī ar to saistīto
nokavējuma naudu.
• Slēgt līgumu ar SIA „BM–projekts”
par būvniecības dokumentācijas izstrādi „Talsu Galvenās bibliotēkas teritorijas labiekārtošana” un būvdarbu
autoruzraudzību par summu 18 256
EUR, neieskaitot PVN. Līguma kopējā
summa 22 089,76 EUR, ieskaitot PVN.
Nodrošināt projekta finansēšanu no
2019. gada budžeta sadaļas „Būvprojektu izstrāde projektu sagatavošanai”.
• Noteikt Talsu tautas nama struktūrvienības kinoteātra „Auseklis” telpu
nomas maksas.
• Noteikt Laucienes pamatskolas filiāles „Dursupes pamatskola” telpu
nomas maksas.
• Noteikt Laidzes pagasta pārvaldes
struktūrvienības Laidzes brīvā laika
pavadīšanas centra telpu nomas maksas.
• Noteikt pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” telpu nomas maksas.
• Noteikt Valdemārpils vidusskolas
maksas pakalpojumus.
• Noteikt Vandzenes pagasta pārvaldes struktūrvienību Vandzenes
tautas nams un Uguņu bibliotēka telpu nomas maksas.
• Noteikt Laucienes pamatskolas
telpu nomas maksas.
• Apstiprināt maksas pakalpojumus
Virbu pagasta pārvaldei.
• Noteikt Strazdes pagasta pārvaldes struktūrvienības Strazdes brīvā

laika pavadīšanas centra maksas pakalpojumus.
• Noteikt Ģibuļu pagasta pārvaldes
struktūrvienības Spāres tautas nama
maksas pakalpojumus.
• Noteikt Valdgales pagasta pārvaldes struktūrvienības Sporta un interešu centra maksas pakalpojumus.
• Noteikt Valdgales pagasta pārvaldes struktūrvienības Sporta un interešu centra telpu nomas maksas.
• Noteikt Valdgales pagasta pārvaldes struktūrvienības Valdgales tautas
nama telpu nomas maksas.
• Noteikt Lubes pagasta pārvaldes
telpu nomas maksas.
• Noteikt Ģibuļu pagasta pārvaldes
telpu nomas maksas Skolas ielā 2, Pastendē.
• Noteikt Lībagu pagasta pārvaldes
struktūrvienības Lībagu brīvā laika pavadīšanas centra telpu nomas maksas.
• Noteikt Lībagu pagasta pārvaldes
telpu nomas maksas ēkai „Pagastmāja” Mundigciemā.
• Noteikt Lībagu pagasta pārvaldes
telpu nomas maksas ēkai „Tautas
nams” Lībagos.
• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 255
303,69 EUR projekta „Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Talsu
novadā” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai. Paredzēt aizņēmuma pamatsummas atmaksu no 2020. gada
1. jūlija līdz 2040. gada 30. jūnijam.
Aizņēmumu sadalot pa gadiem: 2019.
gadā 224 211,94 EUR apmērā; 2020.
gadā 31 091,75 EUR apmērā.
• Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu SIA „Viesnīca „Talsi”” 2019. gadā par ēku ar nosaukumu
viesnīca Kareivju ielā 16, Talsos 25%
apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.
• Piešķirt finansējumu Ģibuļu pagasta pārvaldei 13 472 EUR, tai skaitā PVN,
ēkas „Spāres muiža”, Spārē kāpņu un
ieejas laukuma restaurācijai. Finansējumu 8515 EUR paredzēt no nekustamās mantas atsavināšanas līdzekļiem
Ģibuļu pagastā 70 procentu daļas.

Nekustamais īpašums:
• Atzīt par nenotikušu 08.03.2019.
nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.2
„Vecā skola” Ārlavas pagastā izsoli. Rīkot atkārtotu izsoli. Noteikt nosacīto
cenu – 292 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 08.03.2019.
nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.4
„Vecā skola” Ārlavas pagastā izsoli. Rīkot atkārtotu izsoli. Noteikt nosacīto
cenu – 280 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 08.03.2019.
nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.5
„Vecā skola” Ārlavas pagastā izsoli. Rīkot atkārtotu izsoli. Noteikt nosacīto
cenu – 460 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 08.03.2019.
nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.6
„Vecā skola” Ārlavas pagastā izsoli. Rīkot atkārtotu izsoli. Noteikt nosacīto
cenu – 260 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 08.03.2019.
nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.7
„Vecā skola” Ārlavas pagastā izsoli. Rīkot atkārtotu izsoli. Noteikt nosacīto
cenu – 320 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 08.03.2019.
nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.8
„Vecā skola” Ārlavas pagastā izsoli. Rīkot atkārtotu izsoli. Noteikt nosacīto
cenu – 320 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 08.03.2019.
nekustamā īpašuma „Brūžlejas” – 1a,
Spārē, Ģibuļu pagastā izsoli. Rīkot atkārtotu izsoli. Noteikt nosacīto cenu –
8080 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli
Nr.5, „Remesi” Ģibuļu pagastā. Noteikt
atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. Noteikt brīvo cenu – 2870 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli
Nr.1 „Oši” Spārē, Ģibuļu pagastā. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana
izsolē. Noteikt brīvo cenu – 1870 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.1, Ambrakas ielā 1, Valdemārpilī. Noteikt atsavināšanas veidu –
pārdošana izsolē. Noteikt brīvo cenu
– 2770 EUR.
Turpinājums 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 maijā
Datums
7. maijs
7. maijs
7. maijs
9. maijs
16. maijs
20. maijs
20. maijs
20. maijs
23. maijs
30. maijs

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

2019. gada maijs

Laiks
10.00
13.00
15.00
13.00
13.00
10.00
13.00
15.00
13.00
13.00

Deputātu pieņemšanas maijā
Talsos
7. maijā N. Tropiņš*, E. Demiters
14. maijā ** D. Karols, D. Feldmane, I.
Norenberga, L. Pīlēģis, E. Zelderis, A.
Astrātovs, O. Solovjovs, Ģ. Kalnbirze
21. maijā N. Tropiņš*
28. maijā N. Tropiņš*
Valdemārpilī
28. maijā ** D. Karols, D. Feldmane,
I. Norenberga, L. Pīlēģis, E. Zelderis
Sabilē
7. maijā ** D. Karols, G. Zeberiņa,

I. Norenberga, L. Pīlēģis, E. Zelderis
Balgalē
21. maijā S. Pētersone, G. Sebris
Laidzē
14. maijā N. Tropiņš
Valdgalē
21. maijā ** D. Karols, A. Kalniņš, T.
Kalniņa, A. Spēks, I. Gluzda, I. Norenberga, L. Pīlēģis, E. Zelderis

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.
• Nodot atsavināšanai pašvaldības
īpašumā esošo autobusu „Ford Transit”, Valsts reģistrācijas numurs GZ
716. Noteikt atsavināšanas veidu –
pārdošana izsolē. Izsoles sākumcenu
noteikt 1340 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldības
īpašumā esošo automašīnu „GAZ
3507”, Valsts reģistrācijas numurs
EV 3403. Noteikt atsavināšanas veidu
– pārdošana izsolē. Izsoles sākumcenu noteikt 540 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldības
īpašumā esošo traktoru „BelarusJumz-6AKL”, Valsts reģistrācijas numurs T3174LD. Noteikt atsavināšanas
veidu – pārdošana izsolē. Izsoles sākumcenu noteikt 540 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldības
īpašumā esošo automašīnu „GAZ
5312”, Valsts reģistrācijas numurs
BZ 1249. Noteikt atsavināšanas veidu
– pārdošana izsolē. Izsoles sākumcenu noteikt 540 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 01.03.2019.
pašvaldības automašīnas „VW Caravelle”, Valsts reģistrācijas numurs FD
9026, izsoli. Rīkot atkārtotu izsoli. Izsoles sākumcenu noteikt 520 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldības
īpašumā esošo automašīnu „Honda
Civic”, Valsts reģistrācijas numurs
EL 292. Noteikt atsavināšanas veidu –
pārdošana izsolē. Izsoles sākumcenu
noteikt 640 EUR.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada
pašvaldības īpašumā esošo automašīnu „Toyota Avensis”, Valsts reģistrāci-

jas numurs EJ 5049. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. Izsoles
sākumcenu noteikt 270 EUR.
• Noteikt, ka nekustamā īpašuma
Smilšu ielā 3a, Valdemārpilī rezerves
zemes fonda un īpašuma tiesību atjaunošanā neizmantotā zemes vienība piekrīt Talsu novada pašvaldībai un
ir ierakstāma zemesgrāmatā uz tās
vārda.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Iesniegt projektu „Kultūrvēsturisko būvju atjaunošana un izmantošana tūrisma attīstībai reģiona ekonomiskajai izaugsmei” Ziemeļvalstu un
Baltijas valstu mobilitātes programmā. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu 9769,62 EUR.
• Citi jautājumi:
• Apstiprināt Talsu novada jauniešu
iniciatīvu projektu konkursa nolikumu
2019. gadam.
• Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Kurzemes tūrisma asociācija” par
kopīgu sadarbību tūrisma attīstības
veicināšanā un tūrisma mārketingā
Talsu novadā. Deleģēt Tūrisma informācijas daļai sadarbības līgumā minēto pašvaldības saistību izpildi.
• Atļaut organizēt tirdzniecību pasākumā „Lieldienu jampadracis” 21.
aprīlī Talsu Tautas nama Radošās sētas iekšpagalmā.
• Piešķirt 2019. gada Aleksandra
Pelēča vārdā nosaukto literāro prēmiju 500 EUR apmērā Antrai Grūbei par
grāmatu „Kino un dzīve Talsos (1902–
1939)”.

11. aprīļa Talsu novada domes
sēdē tika skatīti 22 darba kārtības
jautājumi.

Administratīvie jautājumi:
• Piešķirt Žaņa Sūniņa prēmiju vizuālajā mākslā 500 EUR Talsu mākslinieku grupai (Talsu Krūmu mākslas

Iedzīvotāju sapulces
pārvaldēs
Pilsētu un pagastu pārvaldēs
turpinās sapulču cikls, kur iedzīvotāji ir aicināti uzzināt aizvadītā
gada lielākos darbus un šogad iecerētos plānus.

Līdz jūnija vidum sapulces notiks
katrā pilsētas un pagasta pārvaldē,
piedaloties pārvalžu vadītājiem, domes un izpildvaras pārstāvjiem.
Sapulču sākums plkst.17.30.

MAIJS
7. maijā

Sabilē un Abavas pagastā (Sabiles kultūras nama Mazajā zālē)

14. maijā

Talsos (Administratīvā centra Lielajā zāle)

21. maijā

Valdgales pagastā (Valdgales tautas namā)

28. maijā

Valdemārpilī un Ārlavas pagastā (Izstāžu zālē, Raiņa ielā 14 A,
Valdemārpilī)
JŪNIJS

4. jūnijā

Ķūļciema pagastā (Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas centrā)

11. jūnijā

Balgales pagastā (Balgales pagasta pārvaldē, 2.stāvā)

18. jūnijā

Laucienes pagastā (Laucienes kultūras namā)
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grupa) par sekmīgu radošo sniegumu
2018. gadā – par profesionāli augstvērtīgām izstādēm „Kurzemes krāsas”
Baltkrievijā un „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā”.
• Ar 2019. gada 1. maiju atbrīvot
Ievu Krēķi no Talsu novada dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas locekļa
pienākumu pildīšanas.
• Veikt grozījumus Talsu novada
domes 28.08.2014. lēmumā Nr.391
„Par Ģibuļu pagasta pārvaldes struktūrvienības Pastendes kultūras nama
telpu nomas maksām”.
• Atzīt par spēku zaudējušu Talsu
novada domes 28.01.2010. lēmumu
Nr.69 „Par maksas pakalpojumiem Laidzes brīvā laika pavadīšanas centrā”.
• Apstiprināt pašvaldības bibliotēku
lietošanas noteikumus.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.14 „Par neapbūvēta pašvaldības
zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Talsu novadā”.
Finanšu jautājumi:
• Atbalstīt projekta „Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti” izmaksu pieaugumu
būvdarbu izmaksām, tai skaitā labiekārtošanas izmaksām 23 473,91 EUR,
ieskaitot PVN. Nodrošināt projekta izmaksu pieauguma finansēšanu, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
• Noteikt Ģibuļu pagasta Brīvā laika
pavadīšanas un jauniešu atbalsta
centrs telpu nomas maksas.
• Noteikt Virbu kultūras nama telpu
nomas maksas.
• Noteikt Virbu pagasta pārvaldes
administratīvās ēkas telpu nomas
maksu visām telpām.
• Noteikt Īves pagasta pārvaldes
Tiņģeres pils telpu nomas maksu.
• Noteikt maksu pansionātam „Lauciene” par traktora MTZ-82 pakalpojumiem

29,50 EUR/stundā, neieskaitot PVN.
• Noteikt pansionāta „Lauciene” telpu nomas maksas.
• Noteikt maksu par Talsu Galvenās bibliotēkas sniegtajiem maksas
pakalpojumiem.
• Noteikt Vandzenes pagasta pārvaldes nedzīvojamās ēkas „Rezidence” telpu nomas maksu.
• Noteikt Stendes pilsētas pārvaldes brīvdabas estrādes nomas maksu
7,50 EUR/stundā, neieskaitot PVN.
• Noteikt Stendes pilsētas pārvaldes
administratīvās ēkas nomas maksu.
• Nepiešķirt nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu SIA „Ice Berry”
2019. gadā par ēku „Gaļas pārstrādes
cehs” 1. Maija iela 38 Talsos.
Nekustamais īpašums:
• Apstiprināt 2019. gada 14. marta
rīkotās nomas tiesību izsoles rezultātus par nomas līguma slēgšanu ar SIA
„Ogu darbnīca” par nedzīvojamo telpu Skolas ielā 2, Pastendē, Ģibuļu pagastā nomu ar nomas maksu 1210
EUR gadā (neieskaitot PVN) un zemes
nomas maksu 28 EUR gadā.
• Apstiprināt 08.04.2016. pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.
5 „Arāji”, Spārē, Ģibuļu pagastā izsoles rezultātus, slēdzot pirkuma-pārdevuma līgumu ar izsoles uzvarētāju
par cenu – 3100 EUR.
• Apstiprināt 23.04.2018. pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.
3 „Bērzkalni”, Ģibuļu pagastā izsoles
rezultātus, slēdzot pirkuma-pārdevuma līgumu ar izsoles uzvarētāju par
cenu –1000 EUR.
• Apstiprināt 23.04.2018. pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.
4 „Bērzkalni”, Ģibuļu pagastā izsoles
rezultātus, slēdzot pirkuma-pārdevuma līgumu ar izsoles uzvarētāju par
cenu –1100 EUR.

Veselības veicināšana
Āra fiziskā aktivitāte – nūjošana
Ceturtdienās 14.00 Laucienes pansionātā
Pilates
6. maijā 18.00 Vandzenes tautas namā
Āra fiziskās aktivitātes
13. maijā 9.00 Dursupes pamatskolā
Vingrošana grūtniecēm
15., 22., 30. maijā 11.00 fizioterapeites S. Vilkastes
privātpraksē Lielajā ielā 35-2. Obligāta iepriekšēja
pieteikšanās pa tālr.26349649
Mazuļa krūts barošana – lekcija
16. maijā 16.00 Kalna ielā 4, Talsos (2. stāvā virs
biznesa inkubatora)
Dzemdības. Pēcdzemdību periods – lekcija
grūtniecēm
30. maijā 16.00 Talsu administratīvā centra mazajā
zālē, Kareivju 7
„Handling” – prasmīga zīdaiņa aprūpe ikdienā
30. maijā 18.00 Talsu administratīvā centra
mazajā zālē, Kareivju 7
Bezmaksas pasākumi
Laipni aicināti veltīt laiku savas veselības labā!

2019. gada maijs

Ieplāno!

TALSU NOVADA ZIŅAS

TALSU
STARPTAUTISKAIS

BĒRNU UN JAUNIEŠU

AKADĒMISKĀS
DZIEDĀŠANAS

UN VOKĀLO
ANSAMBĻU

KONKURSS
3. MAIJS
10.00
Konkursa I kārta
Talsu Mūzikas Skolā

4. MAIJS
10.00
Konkursa II kārta
Talsu Mūzikas skolā

18.00
Konkursa laureātu koncerts
un apbalvošana
Talsu tautas namā

Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļas rīkoto publisko pasākumu laikā, ilustratīvi
mākslinieciskiem mērķiem un publicitātei, var tikt veikta fotografēšana, video vai audiovizuāla fiksācija.

Valdgales pagasta svētki
1. jūnijā
„Uzziedēt starp savējiem”
11.00–14.00 Svētku atklāšana, rīts bērniem un
vecākiem – tautas nama dārzā
11.00–17.00 Piepūšamās atrakcijas – tautas nama dārzā
12.00–14.00 Radošās darbnīcas – tautas nama dārzā
12.30–13.30 Tikšanās ar dziedošo dzejnieku Andžeju
Beļeviču – biliotēkā
12.00–14.00 Vēderprieki – pašu rokām gatavoti – tautas
nama dārzā
14.00–15.00 Kuldīgas amatierteātra izrāde „Vecmeitas”
– tautas namā
15.30 Garšas un atpūtas laiks – tautas nama dārzā
16.00 Svētku zupa – tautas nama dārzā
17.30 Svētku koncerts „Saules ziedi” – tautas namā
21.00 Svētku balle – tautas nama laukumā

2019. gada maijs
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Izstādes maijā
Talsu novada muzejā
• Līdz 19.05. Laimas Eglītes gleznu
izstāde „Daba”
• No 21.05. Madaras Gulbis gleznu
izstāde „Mežs ir burvis”
• Līdz 26.05. Talsu mākslinieku Mākslas dienu izstāde
• No 28.05. Pētera Korsaka fotogrāfiju
izstāde „Personības manā dzīves ceļā”
• Talsu novada muzeja krājuma izstāde „Galdniecība Talsu apriņķī”
• Arheoloģijas ekspozīcija „Senvēstures liecības”
Talsu Galvenajā bibliotēkā
• Aktierim Ģirtam Bumbierim 125
Talsu tautas namā un Radošajā sētā
• Līdz 16.05. Liepājas fotogrāfu grupas „4 elementi” izstāde „Laternu
stunda” Radošajā sētā
• No 20.05. Sintijas Adamovičas klusās dabas un abstrakciju izstāde
„Sadzīves skaistums”
• Audēju kopas „Talse” 60 gadu jubilejas izstāde „Saulīt’ mani iemācīja
puķu aust audekliņu”
Talsu kinoteātrī „Auseklis”
• 10.05–07.07. starptautiskā glezniecības plenēra „Pakalnu palete” Talsos dalībnieka Arvidas Kašauskas
(Lietuva) gleznu izstāde
Laidzes bibliotēkā
• Agrāko laiku izdevumi no Laidzes
pagasta iedzīvotāju bibliotēkām
• 15. maijs – Starptautiskā ģimenes diena
• Talsu Mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde
Laucienes bibliotēkā
• Foto izstāde „Laucienes mazās
muižas”
• Maijs – Latvijas valsts svētku mēnesis

• No 11.05. Lietišķās mākslas kolektīva „Kurši” 10 gadu jubilejas izstāde
Pļavmuižas saieta namā
• Lietišķās mākslas kolektīva „Pīne”
rokdarbu izstāde
Sabiles bērnu bibliotēkā
• Kristiānas Krūzes zīmējumu kolekcija
Sabiles bibliotēkā
• Mātes dienai veltīta izstāde „Mātes
dvēseles skaistumam”
Stendes tautas namā
• Gleznu izstāde „Mārtiņam Brāzmam 95”
Stendes bibliotēkā
• Ceļojums modes mākslā
Stendes bibliotēkas bērnu nodaļā
• 1.–10.05. Latvijas Republikas Neatkarības pasludināšanas dienai veltīta izstāde
• 7.–13.05. Veltījumi mātēm
Spāres bibliotēkā
• Veltas Kociņas gleznu izstāde
• Arheoloģijas noslēpumi
Tiņģeres pils izstāžu zālē
• Līdz 20.05. Ances rokdarbnieku kopas „Paukers” cimdu izstāde „100
cimdu pāri Latvijas simtgadei”
• No 20.05. Lietišķās mākslas kolektīva „Tinga” darbu izstāde
Lubes kultūras nama izstāžu zālē
• Veltas Kociņas gleznas
Valdemārpils izstāžu zālē
• Jaunjelgavas novada Kultūras veicināšanas biedrības izstāde „Laika
kaleidoskops”
Vandzenes bibliotēkā
• Agneses Bērziņas foto izstāde „Es
fotografēju jūru”

Pastendes bibliotēkā
• Pastendes pamatskolas skolēnu
zīmējumu izstāde „Īstās mājas ir
mūsos”
• 9. maijs – Eiropas diena

Virbu kultūras namā
• 1.–15.05. Virbu kultūras nama gleznošanas studijas darbu izstāde
• 15.05. Janas Dziemidovas gleznu
izstāde

Pastendes kultūras namā
• Līdz 9.05. PII „Ķipars” radošie darbi
„Daba mostas”
• Līdz 9.05. Medību trofejas
• No 11.05. Mežģīņu burvība

Valdgales bibliotēkā
• 20.05.–7.06. Skolēnu kartīšu zīmējumu izstāde
Sagatavoja: Sanita Arciševska

Antīko un retro auto-moto
brauciens
Ģibuļu pagasta svētkos, 1. jūnijā, atkārtojot 20. gadsimta 30-to
gadu braucienu, notiks antīko un retro auto-moto brauciens.
Ikviens interesents aicināts aplūkot vēsturiskos auto īpašos
pieturas punktos:
13.00 Pastende „Jaunupnieki”
13.15–13.30 Dižstendes parka estrāde
13.45–14.05 Stendē laukumā pie pilsētas pārvaldes (Dumpīšu iela 3)
14.30–15.00 Talsu tirdzniecības centra „Jāņa centrs” stāvlaukums
pie veikala „Cenuklubs” (Rīgas iela 8)
15.40–16.00 Pastendes administratīvais centrs (Skolas iela 2)
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Sports maijā
Kad? Cikos?
TALSOS
8.05.

Dzīvesziņas

Pasākuma nosaukums

Norises vieta

16.00 Orientēšanās. ZIG-ZAG 2019

„Zilonītis”

11.05. 10.00 Volejbols. LR senioru čempionāts

Talsu sporta halle

12.05. 10.00 Novuss. Sporta nama kausa izcīņa vienspēlēs Talsu sporta nams
12.05. 10.00 SEB MTB kalnu riteņu maratona 2. posms

Talsi

13.05. 16.00 Orientēšanās. ZIG-ZAG 2019

Kamparkalns

Talsu novada pensionāru un invalīdu zolītes
15.05. 9.00
Talsu sporta nams
spēle
Volejbols. Latvija – Baltkrievija. Vīriešu izlases
16.05. 19.00
Talsu sporta halle
pārbaudes spēle
19.05. 10.00 Novuss. Talsu novada veterānu čempionāts
25.05. 9.00

Talsu sporta nams

Rally Talsi – FIA Eiropas rallija čempionāta
„Rally Liepāja” posms

Talsu novads

26.05. 10.00 Novuss. Sezonas noslēguma turnīrs vienspēlēs Talsu sporta nams
26.05. 12.00

Orientēšanās apvidū. Latvijas sporta veterānu – senioru 56. sporta spēles

Šķēdes mežniecība

28.05. 16.00 Orientēšanās. ZIG-ZAG 2019

Jaunkandava

Talsu novada pensionāru un invalīdu zolītes
Talsu sporta nams
spēle
LAUCIENES PAGASTĀ
„Pļavmuižas kauss 2019” zolītē. Dalības mak- Pļavmuižas saieta
4.05. 9.00
sa: 1 EUR
nams
Laucienes pagasta vasaras sezonas atklāšanas sacensības. Pludmales futbols, iepriekš
pieteikšanās – jaunieši līdz 16 g. v.; pārējie no Pļavu sporta un
11.05. 10.00
17 g. v. Volejbols: jaunieši līdz 16 g. v.; pārējie
atpūtas bāze
no 17 g. v. Basketbola metieni. Petanks. Gandarījuma metiens
Laucienes sporta
22.05. 10.00 Pavasara sporta diena senioriem
centrs/ estrāde
„Pļavu kauss 2019” pludmales volejbolā Pļavu sporta un
26.05. 11.00
1. posms: jaunieši – iesācēji; sievietes; pārējie
atpūtas bāze
SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ
18.05. 11.00 Sezonas atklāšanas turnīrs futbolā bērniem
Sabiles sporta
centrs
25.05. 11.00 Sezonas atklāšanas turnīrs futbolā 7x7
29.05. 9.00

ĢIBUĻU PAGASTĀ
Ģibuļu pagasta čempionāts spiningošanā
Spāres Gulbja
12.05. 10.00
2019
ezers
14.05.
Ģibuļu kausa izcīņas pludmales volejbolā
18.15
Pastendes sporta
1. posms
28.05.
laukums
28.05. 11.00 Veselības nedēļa senioriem
STENDĒ
25.05. 10.00 Stendes sporta centra nūjošanas pasākums

Dzimtsarakstu nodaļā no 2019. gada 26. marta līdz 26. aprīlim
Reģistrēti 26 jaundzimušie – 7 zēni un 19 meitenes:
Alise Inita Amoliņa
Anete Birzleja
Rēzija Bruce
Elizabete Bruzgule
Roberts Daugats
Elizabete Elza Done
Melisa Ērgle
Anna Freidenfelde
Grieta Frīdenberga

Alekss Frunza
Estere Gaure
Armands Jurķis
Melisa Krauča
Kate Lasmane
Patrīcija Marcinkeviča
Miķelis Augusts Podnieks
Aleksa Priede
Sandis Rēvičs

Emīlija Rozentāle
Rūta Soldatjonoka
Adrians Andrejs Stanga
Marta Treimane
Hanna Ungure
Anna Sāra Vegmane
Kārlis Zēns
Elīza Apsīte-Ozoliņa

Vecāki rakstiski apliecinājuši savu piekrišanu bērna vārda un uzvārda publicēšanai

Laulību noslēguši 11 pāri
Miruši 43 (atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai):
Talsi
Ģirts Boihmanis-Boikmanis (1940)
Miervaldis Lubiņš (1940)
Valda Lakstīgala (1954)
Agrita Ausma Dreimane
(1926)
Katrīna Gindra (1927)
Vija Marta Grīnfelde (1929)
Ruta Freimute (1942)
Ludmila Soboļeva (1952)
Gunta Kārkliņa (1957)
Antons Kivlenieks (1928)
Austra Valerija Zute (1935)
Stende
Ivars Ermanis (1945)
Smaida Andersone (1934)
Sabile
Augusts Gertners (1946)
Abavas pagasts
Ansis Ūze (1934)
Ārlavas pagasts

Teodors Samitis (1925)
Valija Kalniņa (1926)
Balgales pagasts
Haralds Goša (1940)
Irma Blumberga (1926)
Ģibuļu pagasts
Ilona Avota-Avotiņa (1941)
Laidzes pagasts
Vilma Briņģe (1928)
Andris Cepurītis (1948)
Jānis Fedotovskis (1936)
Laucienes pagasts
Rita Grosmane (1941)
Anfisa Koptjuga (1930)
Jevdokija Martiņenkova
(1926)
Daila Meistere (1927)
Līga Treimane (1952)
Lībagu pagasts
Viktors Romāns (1948)
Lubes pagasts
Valda Duka (1952)

Strazdes pagasts
Dainis Āboliņš (1958)
Vandzenes pagasts
Harijs Astra (1925)
Marta Niedra (1936)
Aina Lilija Brinkmane (1937)
Valdgales pagasts
Sofija Kuzma (1930)
Marija Grīnvalde (1931)
Arvīds Pētersons (1934)
Virbu pagasts
Arnis Dulbergs (1989)
Voldemārs Eikins (1934)
Rojas novads
Aleksandrs Mordvinovs
(1942)
Vija Rukša (1947)
Dundagas novads
Lilija Pakalne (1932)
Ventspils novads
Vilma Boitmane (1925)
Lilija Dūka (1924)

Stendes nūjošanas
taka

VALDEMĀRPILĪ
18.05. 15.00 Valdemārpils kausa izcīņas strītbolā 1. posms
Valdemārpils
Valdemārpils kausa izcīņas pludmales volejpludmale
18.05. 16.00
bolā 1. posms
VALDGALES PAGASTĀ
Orientēšanās sacensības (bērniem/jaunie3.05. 15.00
Sporta un interešu
šiem)
centrs
11.05. 12.00 Krustvārdu mīklu sacensības

Sagatavoja: Andris Krišjānis

Talsu pamatskolai
šogad aprit 100 gadi!
Mīļi aicinām visus uz
skolas salidojumu 22. jūnijā
17.00 absolventu registrācija skolā;
18.00 svinīgais pasākums;
21.00 balle – spēlēs grupa „Stende”.
Dalības maksa:
veicot pārskaitījumu iepriekš – 10 EUR;
pasākuma dienā – 15 EUR;
pensionāriem – 5 EUR.
Līdzi ņemt mīļas atmiņas, labu garastāvokli
un groziņu!
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Kinoteātrī „Auseklis”
Tas tik ir pārītis!
3.05. 20.00
4.05. 18.00

5.05. 19.30
9.05. 20.00

Romantiska komēdija 2h 05
11.05. 19.30

Šarlote Fīlda ir viena no ietekmīgākajām sievietēm pasaulē.
Freds Flarskis ir talantīgs žurnālists. Šarlote savulaik bija Freda auklīte un pirmā mīlestība. Kad pēc gadiem abi negaidīti
satiekas, Šarloti apbur Freda humors un viņa nolīgst Fredu
par runu rakstītāju savai priekšvēlēšanu kampaņai uz ASV
prezidenta amatu. Abu starpā uzplaukst romantiskas jūtas.
Lielais ceļojums

Talsu Valsts ģimnāzijas absolventi un bijušie
darbinieki, aicinām uz skolas
100-gades Saulgriežiem un
salidojumu 21. jūnijā
Satikšanās skolā Talsos, Brīvības ielā 29:
16.00–19.00 ceļojumi skolas vēsturiskajā ēkā katram sava izlaiduma
atmiņās.
19.00 Lielais visu gadu izlaidumu koncertstāsts skolas sporta zālē.
21.30 svētku balle un klašu satikšanās sporta zālē, muzicēs grupa
„Cits kvartāls”.
22.00 zaļumballe pie skolas, spēlēs grupa „Rumbas kvartets”.
Pusnaktī – saulgriežu līgošana gaismu spēlēs skolas dārzā.
Dalība salidojumā – 10 EUR, kas nopērkamas www.bilesuparadize.lv.
Pasākuma dienā dalības maksa 15 EUR (Talsu Valsts ģimnāzijā).
Izlaiduma puķu smarža, smaidi, vēlējumi dzīves ceļu uzsākot, jaunības
spars un izlaiduma nakts burvība. Vai to atrodi sava izlaiduma fotogrāfijā? Līdz 1. jūnijam atsūti šīs fotogrāfijas kopiju e-pastā: talsugimnazija@talsi.lv, lai varam izveidot lielāko izlaidumfoto galeriju Talsos
un ieraudzīt sevi, savus klasesbiedrus kopējā skolas izlaidumu stāstā!

4.05. 16.00
5.05. 16.00

Animācijas filma 1h 24
11.05. 15.00
12.05. 14.00

Kāds izklaidīgs stārķis ir sajaucis adreses un atnesis lācim pandu mazuli. Kārtībai jābūt, tāpēc lācis nolemj nogādāt mazuli
īstajiem vecākiem. Kopā ar ceļabiedriem – zaķi, alni, pelikānu,
vilku un tīģeri – lācis mēro grūto un raibiem piedzīvojumiem
bagāto ceļojumu uz Dienvidķīnu.
Prāta trauslā robeža

Vēsturiska filma 2h 04
10.05. 20.00
12.05. 18.30
18.05. 16.00
11.05. 17.00
16.05. 20.30
Anglija, 19. gadsimta vidus. Oksfordas profesors Džeimss
Marijs strādā pie vēsturē pirmās angļu valodas vārdnīcas, bet
par viņa galveno asistentu šajā darbā kļūst psihatriskajā slimnīcā ieslodzītais bīstamais noziedznieks – doktors Viljams
Mainors. Kas īstenībā ir Mainors – ģēnijs vai neprātis,viltīgs
noziedznieks, vai apsēsts zinātnieks? Un kas ir Marijs – uzticams draugs, manipulatora upuris vai līdzdalībnieks?
Ilmārs Blumbergs
5.05. 18.00

Dokumentāla filma 56 min

10.05. 18.30

Ilmārs Blumbergs (1943-2016) Latvijas mākslā ir hrestomātiski
pierādāms jēdziens, ja analizē viņa radīto scenogrāfijā, plakātu
mākslā, glezniecībā, multimedijos. Taču personība – Blumbergs – ir mainīga un netverama matērija, kas visam viņa radītajam piešķir virsvērtību, brīnumainību, intimitāti, ko viņa mākslas un pasaules uztveres izzinātājs pazīst itin kā no aizlaikiem,
taču nespēj kataloģizēt, iegrāmatot un, par laimi, arī patērēt.

Pūkainā spiedze
18.05. 14.00

19.05. 16.00

Animācijas filma
25.05. 16.00

Mārnija ir izlutināta ruda kaķenīte. Mājās viss jau sen ir
pārbaudīts un apostīts, un viņai ir trīs galvenie pienākumi –
ēst, gulēt un skatīties televīziju. Atkal un atkal skatoties iecienītos detektīvus, Mārnija ir sapratusi, ka pasaule ārpus
mājām ir pilna brīnumu, kuri noteikti jāredz. Nejauši ceļā
sastaptie brašuļi palīdz luteklītei Mārnijai iepazīt īstu dzīvi.
Džons Viks 3: Parabellum
17.05. 20.00

18.05. 18.30

Trilleris
19.05. 20.00

Profesionālais killeris Džons Viks ir nogalinājis slepenas
starptautiskas slepkavu ģildes biedru un tagad ir spiests bēguļot. Par viņa galvu ir izsolīta 14 miljonu dolāru liela atlīdzība, un viņam pēdas dzen pasaules nežēlīgākie un prasmīgākie slepkavas.
Krāpnieces
24.05. 20.00

25.05. 18.00

Komēdija 1h 34

Bagātie veči dabūs trūkties, kad satiksies šīs divas rūdītas
krāpnieces! Viena no viņām ir augstākās klases krāpniece,
kura dod priekšroku smalkām, ilgi un rūpīgi plānotām afērām.
Viņas darbības lauks ir augstākā sabiedrība. Otra savā darbā
strādā ar vienkāršām ātrās peļņas shēmām. Nejaušība saved
abas – viņas abas ir nolūkojušas vienu upuri – tehnoloģiju ģēniju multimiljardieri. Lai uzvar labākā!
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. Plašāk: facebook/KinoTalsiAuseklis
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Kultūras pasākumi maijā
Kad? Cikos?

Kas?

Kur?

TALSOS
3.–
4.05.

Talsu Starptautiskais bērnu un jauniešu akadēmiskās Talsu tautas namā/
dziedāšanas un vokālo ansambļu konkurss
Mūzikas skolā

4.05.

Baltā galdauta svētki. Ata Auzāna koncert13.00 programma un audēju kopas „Talse” Baltā
galdauta klāšana

9.05.

11.00 Karogu ziedēšana Talsos Eiropas dienā

10.05. 13.00

Mazpilsētas stāstnīca ar gleznotāju Gunu Millersoni

10.05. 15.00 „X-Faktora” 3. sezonas atlase
11.–12.05.
Talsu novada amatierteātru skate
12.05. 11.00

Radošajā sētā
PII „Pīlādzītis”,
Talsu Galvenajā
bibliotēkā
Talsu Galvenajā
bibliotēkā
Talsu tautas namā
Talsu tautas namā

Ģimenes diena „Kopā būt”. Atrakcijas un akti- Pie Talsu adminisvitātes visai ģimenei
tratīvā centra

Brigitas Strodas kroņu veidošanas meistarTalsu tautas namā
13.05. 18.30
klase. Maksa: 10 EUR, iepriekšēja pieteikšanās
16.05. 11.00 Senioru sadziedāšanās no Latvijas novadiem Talsu tautas namā
Audēju kopas „Talse” 60 gadu jubileja pasā17.05. 16.00
Talsu tautas namā
kums un izstādes atklāšana
18.05. 10.00 Starptautiskā muzeju diena
18.05. 19.00 Muzeju nakts atklāsmes
Talsu novada
Novadnieces Aīdas Krūzes grāmatas „Cauri
muzejā
19.05. 14.00 gadsimtiem. Rērihu un Mierkalnu dzimtas”
atvēršanas svētki
Liepājas leļļu teātra izrāde „Kad Lelles atdzī21.05.
Talsu tautas namā
11.30 vojas”. Ieeja: 2 EUR
Muzikālā izrāde bērniem „Un atkal Pifs”. Ieeja:
Sauleskalna
25.05. 14.00
10,70; 12,70; 15,70 EUR
estrādē
Koru „Vaiva”, „Talsis” un Talsu Mūzikas skolas
25.05. 16.00 sitaminstrumentu ansambļa koncerts „Kur ciRadošajā sētā
tur tādus ābeļziedus…”
Mūzikas festivāls „Zvaigznes virs Talsiem”
Sauleskalna
25.05. 17.30
Ieeja: 8 EUR, pasākuma dienā 12 EUR
estrādē
Līdz
Izglītojoša programma „Iepazīsti mākslu”. Informācija
Talsu novada
26.05. un pieteikšanās pa tālr. 63222770, 29102628
muzejā
Bērnu tautas deju festivāls „Latvju bērni danci veda” Pilsētas laukumā un
31.05.
Sauleskalna estrādē
11.00 X Latvijas novadu bērnu un jauniešu vokālistu
1.06.
konkursa „Talsi uzdod toni” pusfināls
Talsu tautas namā
17.00 Fināls un koncerts
1.06. 20.00 Koncerts „Ārpasaules mūzika Tiguļkalnā”
Tiguļkalnā
BALGALES PAGASTĀ
Baltā galdauta svētki kopā ar brīvā stila
Pie Rītu un Lazdu
4.05. 13.00
Kapellu
mājām
Bērna ansambļa „Cielaviņa” koncertuzve18.05. 17.00
dums „Dziesmu brīnumzeme”
27.05. 15.30 Bērnu leļļu izrāde „Sapņu kuģis”
1.06.

15.00 Bērnu svētki Balgalē

Balgales BLPC
(mazajā zālē)
Pie Balgales BLPC
Sporta un atpūtas
laukumā

ĢIBUĻU PAGASTĀ
B. Jukņeviča „Ziediņš gatves galā” – AT „Spāre” izSpāres tautas
3.05. 18.00
rāde. Pēc izrādes – Baltas sarunas pie Baltā galda
namā
Pensionāru kluba „Irbenājs” pasākums „Jau9.05. 12.00
numi dārzā”
Pastendes
kultūras namā
7. Kurzemes rokdarbnieku plenērs „Mācā11.05. 10.00
mies kopā”
„Nāmetiņa Pipirkšķīši” – atklātā meistarklase
15.05. 12.00
Spāres muižā
(cimdu un zeķu valnīšu raksti – bārkstis)
Pastendes pamatskolas Ģimenes dienas konPastendes
17.05. 18.00
certs „Kā ziedi pļavā, putni galotnēs…”
kultūras namā
Koncerts–izrāde „Muzikālās pasakas” – Karīna
Pastendes
30.05. 10.30 Tatarinova un Liepājas simfoniskā orķestra
kultūras namā
mūziķi
„Manu vakaru apspīd gaismas stars maigs…”
31.05. 20.00
Spāres baznīcā
– Stendes vīru vokālā ansambļa koncerts
Ģibuļu pagasta amatiermākslas kolektīvu
koncertuzvedums. Pēc koncertuzveduma –
1.06. 20.00
Spāres estrādē
zaļumballe ar grupu „EXPRESS” no Ventspils.
Ieeja: bez maksas
LAUCIENES PAGASTĀ
Tiņģeres AT „Īve” viesizrāde, drāma „Ziemas Laucienes kultūras
1.05. 18.00
vējš”. Ieeja 1,50 EUR
namā
4.05. 10.00 Pļavu muižas diena. Ieeja: 1 EUR
Pļavmuižas
Bērnu vokālo ansambļu koncerts „Sveiciens
saieta namā
11.05. 12.00
saulītei”
Jauktā kora „Lauciene” un PII „Bitīte” pavasara Laucienes kultūras
18.05. 13.00
koncerts „Pumpuriem plaukstot”. Ieeja: brīva
namā
LAIDZES PAGASTĀ
Vokālo ansambļu salidojums „Tiem, kas rāpo,
11.05. 16.00
Laidzes BLPC
tiem, kas lido..”
1.06. 15.00 Daiļrunāšanas festivāls visām paaudzēm
Laidzes bibliotēkā
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1.06.
1.06.

Laidzes pagasta svētki
Balle Ziedgravā, spēlē grupa „Laika upe”. Ie22.00
eja: 2EUR

Ziedgravā

LĪBAGU PAGASTĀ
8.05.

9.00

11.05. 19.00
15.05. 13.00
22.05. 17.30
30.05. 18.00
31.05. 21.00
1.06.

Grāmatu draugu tikšanās „Mazā „cilvēka bērna” autoram J. Klīdzējam105”
Līnijdeju sadancis „Reiz maijā!”
Lībagu sākumskolas audzēkņu ģimenes dienas koncerts „Pavasara plaukumā”
Bērnu vokālā ansambļa „Prātnieki” pirmsskolas grupas koncerts „Hallo, Pepij!”
Kino seanss bērniem
Filmas no Z. Kalmaņa personiskā arhīva „Maizes koks jeb sens un mīļš ir šis stāsts”
Lībagu pagasta svētki

Lībagu skolā
Lībagu BLPC
Lībagu BLPC
Lībagu BLPC
Lībagu BLPC
Lībagu BLPC

LUBES PAGASTĀ
VPDK „Krišjānis” deju kolektīvu sadancis
Lubes kultūras
„Mūsu karogs ir meiteņu brunči”
namā
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
11.05. 19.00 POPiela 70-to gadu stiliņā. Ieeja: 1 EUR
Ķūļciema BLPC
ĪVES PAGASTĀ
4.05. 10.00 Baltā galdauta svētki un pārgājiens bērniem
Pie Tiņģeres pils
Atvērtās durvis skolēniem – LPMA skolēnu
konkursa „Mans biznesa plāns Latvijas pi16.05. 10.00
Tiņģeres pilī
lij vai muižai” ietvaros, pieteikšanās pa tālr.
26324662
Muzeju nakts ietvaros pasākums „Mūsu va18.05. 19.00
Tiņģeres pilī
roņstāsti”
Gintas Milleres Makarūnu cepšanas darbnī24.05. 17.00
Tiņģeres pilī
ca. Maksa 10 EUR, pieteikšanās 26324662
SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ
Baltā galdauta svētki. Sieviešu vokālā ansamLaukumā pie „Sa4.05. 12.00 bļa, VPDK „Sidrabi” un „RITS” koncerts
biles Sidra nama”
Līdzi ņem cienastiņu!
Grāmatu starts ,„Kikas Mikas skola PūčulēSabiles bērnu
14.05. 10.00
niem” 2
bibliotēkā
31.05. 23.00 Kino zem tilta: indiešu filma „Diskodejotājs”
Zem Abavas tilta
11.05. 19.00

STENDĒ
Amatierteātra „Ugāles drāma” izrāde bērniem „Pīlēns Prātotājs”
Stendes bibliotēkas un bērnu nodaļas rado4.05. 11.00
šās darbnīcas
8.05. 16.00 Meistarklase „Uzplauksti pavasarim!”
16.00 Zefīru gatavošanas darbnīca. Informācija
10.05.
19.00 26314135
10.05. 18.00 Mātes dienas koncerts
15.05. 17.30 Stendes pamatskolas Ģimenes diena
Tematisks pasākums „Lasīsim Māras Cielē16.05. 12.30
nas dzeju!”
VALDEMĀRPILĪ
19.00 Dupurkalna estrādes atklāšana „Lakstīgalas
17.05.
dziesma ozolā”
22.00 Zaļumballe ar grupu „Liedags”. Ballē ieeja: 3 EUR
VANDZENES PAGASTĀ
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas
4.05. 14.00 diena. Bērnu ansambļa koncerts un Kuldīgas
amatierteātra izrāde „Vecmeitu ballīte”
10.05. 14.00 Māmiņdienas koncerts
11.05. 13.00 Senioru kluba „Kameja” 3. jubilejas notikums
Popgrupas „Zemenītes” 15 gadu jubilejas
18.05. 14.00
koncerts
24.05. 16.00 PII „Zīlīte” audzēkņu izlaidums
26.05. 14.00 Jaundzimušo vandzenieku sveikšana
VIRBU PAGASTĀ
4.05.

11.00

Stendes brīvdabas
estrādē
Stendes brīvdabas
estrādē
Stendes bibliotēkā
Stendes tauta
namā
Stendes bibliotēkas bērnu nodaļā
Dupurkalna
estrādē

Vandzenes tautas
namā

18.00 Amatierteātra „Īve” izrāde „Ziemas vējš”. Ieeja: 1 EUR
Kandavas mākslas un mūzikas skolas audzēkVirbu kultūras
12.05. 14.00
ņu Mātes dienas koncerts „No sirds uz sirdi”
namā
Diānas Dzelzkalējas Pērļošanas darbnīca
14.05. 18.00
Pieteikšanās 29199130
Vokālās studijas „Tonis” koncerts „Ar prieku – Virbu pagasta „Nā25.05. 16.00
pavasarī!”
kotnes dārzā”
VALDGALES PAGASTĀ
4.05. 12.00 Baltā galdauta svētki
Lielsalās
Radošā darbnīca „Sadzīves priekšmeti deku- Valdgales tautas
15.05. 15.00
pāžas tehnikā”
namā
15.05. 12.00 Ģimenes dienai veltīts pasākums skolēniem
Valdgales
Valdgales pagasta svētku ietvaros uzstāsies
bibliotēkā
1.06. 12.30
Andžejs Beļevičs
1.06. 11.00 Valdgales pagasta svētki „Uzziedēt starp savējiem”
4.05.

Sagatavoja: Sanita Arciševska
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