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Valdemārpils iegūst nozīmīgu un vēsturisku
kultūras vietu
Atklāta Dupurkalna estrāde
Maija vidū Valdemārpils
pilsētas un Ārlavas pagasta
ļaudis ieguva atjaunotu,
vēstures liecībām un cilvēku atmiņām piesātinātu
kultūras objektu – šeit atdzimusi Dupurkalna estrāde. Projekta realizācija nav
bijusi viegla un prasījusi arī
pa kādam sirmam matam,
tomēr nu iecerētais rezultāts ir sasniegts.
„Dupurkalna estrāde Valdemārpilī ir vēsturisks un leģendām vīts objekts. Jau
1936. gadā Dupurkalnā notika pirmie novada Dziesmu
svētki. Gribu, lai šī estrāde
kalpo jums ilgi un lai jums veidotos labas atmiņas par šo
vietu, estrādes atklāšanas
koncertā kuplo skatītāju pulku
uzrunāja Talsu novada pašvaldības izpilddirektors Modris Jaunvalks. Viņu papildināja

Kultūras un sporta nodaļas
vadītāja Egita Murauska:
„Šodien Dupurkalna estrāde
piedzīvo jaunu sākumu un
mēs varam novēlēt, lai tā jums
kļūst par satikšanās vietu, kur
kopā sanākt radiem, draugiem, ģimenēm, kaimiņiem,
pilsētas viesiem un pašiem

pilsētniekiem. Lai jums izdodas šeit baudīt gan lielu, gan
mazu mākslu un dažādus kultūras pasākumus!”
Arī Valdemārpils pilsētas
un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs Andris Grīnbergs pauda gandarījumu
par paveikto un pateicās visiem, kas devuši ieguldījumu
Dupurkalna estrādes pārtapšanā.
To, ka projekta realizācija
nebija viegla, atzina visi iesaistītie, arī viena no projekta idejas autorēm Lauku atbalsta
dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās pārvaldes vadītāja
Juzefa Kļava.
„2016. gada sākumā, kad
biju vēl Talsu novada domes
deputāte, braucot no Tiņģeres
apskatījām, kāda izskatās Dupurkalna estrāde. Tajā brīdī tā
bija briesmīgā stāvoklī – ar

plēvēm apklāta un sapuvušām sēdvietām. Tautas nama
šeit nav, un izstāžu zāle ir vienīgā vieta, kur sanākt kopā.
2016. gadā apstiprinājām šo
projektu. Kopš tā laika pagājuši gandrīz trīs gadi, projektēšana un būvniecība gāja kā pa
celmiem, bet priecājos, ka ta-

gad Valdemārpils un apkārtējo pagastu ļaudīm būs
pievilcīga vide, ceru, ka šeit
notiks arī lielāki novada
pasākumi. Visvairāk priecājos,
ka šis objekts ir pabeigts:
nodots un izmantojams!”
sacīja J. Kļava.
Tā kā Dupurkalna estrāde

bija kļuvusi apmeklētājiem
bīstama, esošā būve tika demontēta un estrādes ēka uzcelta no jauna. Ēkā ir ierīkota
tualete un lielāka telpa, kur
māksliniekiem uzturēties pasākumu laikā. Atjaunots asfalta segums estrādes deju laukumam un izvietoti soli 400
skatītāju vietām. Ap estrādi ir
ierīkots arī jauns āra apgaismojums, ierīkots zāliens un
uzstādītas atkritumu urnas.
Būvdarbus
veica
SIA
„Glass&Wood”. Projekta kopējās izmaksas ir 186 557,93 eiro,
attiecināmās izmaksas sastādīja 50 000 eiro, bet publiskais finansējums – 45 000 eiro.

Dupurkalna brīvdabas estrādes būvniecība un teritorijas labiekārtošana notika
ELFLA līdzfinansētā projektā
„Dupurkalna brīvdabas estrādes būvniecība un teritorijas
labiekārtošana”.
Jauno estrādi atklāja ar vērienīgu koncertu „Lakstīgalas
dziesma ozolā”, un pēc tam te
aizvadīta jau pirmā balle –
kuplais apmeklētāju loks vēlreiz apliecināja jau zināmo – šī
estrāde Valdemārpilī ir bijusi
gaidīta!
Teksts un foto:
Inita Fedko
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Vienojas par projekta
turpināšanu, bet ne
par būvniecības vietu

Šomēnes noslēgsies mūsu atjaunotā iniciatīva: iedzīvotāju tikšanās
ar domes un pašvaldības pārstāvjiem katrā pilsētā un pagastā. Jāsaka, tāds priekšā iznākšanas maratons nemaz nav tik viegls, bet ir ļoti
svarīgs nepastarpinātai aktualitāšu
sniegšanai un atgriezeniskās saites
saņemšanai no jums, novada iedzīvotājiem. Neesmu pārliecināts, ka
esat saņēmuši atbildes uz visiem
jautājumiem, un nezinu, vai tās bijušas tādas, kādas jūs tās vēlējāties
dzirdēt. Tomēr esmu guvis atkārtotu
pārliecību, ka labāk skarba patiesība, nekā saldi meli.
Augstu novērtēju ikviena atnākušā
veltīto laiku, bet pārdomas gan radušās par mums pašiem: mēs, deputāti,
ne vienmēr braucot pie jums bijām komanda ar līdzvērtīgu atbildību un ar
līdzvērtīgiem pienākumiem pret sabiedrību. Reizi pa reizei jutos neērti, ka
iedzīvotājiem bija jānoskatās politiskās
sašķeltības radītajās sekās: nevis risināt jautājumus pie darba galda, bet
gan paiet malā un pajautāt kolēģim –
lai tas uzņemas atbildību par visu, bet
pašiem rokas tīras. Nevienam nav jāgaida, ka kaut kas neizdodas, bet gan
jāpalīdz rast risinājumi.
To, ka ne jums, ne mums nav vienaldzīga mūsu novada nākotne, pierāda
arī plašās diskusijas, ko raisījusi iecere
par multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa būvniecību. Kārtējo reizi esmu pārliecinājies, ka uz konceptuāliem jautājumiem „neiekrītam”, bet
aizķeramies un paklūpam aiz detaļām.
Itin visi Talsu novada domes deputāti
atbalsta šāda objekta būvniecību un izprot tā nozīmību gan pilsētvides, gan
dzīves vides uzlabošanas kontekstā,
bet, izrādās, par būvniecības vietu vēl
neesam gatavi vienoties. Turklāt vēl
mums priekšā daudz citu jautājumu,
viens no būtiskākajiem: par kādu finansējumu realizēt mūsu vīziju? Lai sniegtu
precīzu atbildi, mums ir jāveic savs mājas darbs. Šajā brīdī arī pašvaldību kreditēšanas noteikumu maiņa ir krietni
paplosījusi mūsu plānus un jābūt ļoti
reāliem un piezemētiem – ko varam
celt, ko varam nest?
Vēl kāda atziņa: itin bieži kādi apšau-

ba izpildvaras kompetenci, profesionalitāti un godaprātu, un, protams, kādam
aizdomu ēna gulst arī pār mūsu kolēģiem – deputātiem, kuri domā citādi. Jūtams, ka nav savstarpējās uzticības.
Tāda greizo spoguļu karaļvalsts sajūta
var veidoties, kur reizēm, šķiet, priecājas, ja kaut kas tiek apstādināts, aizkavēts un novilcināts it kā jau cēlu mērķu
vārdā: lai vairāk noskaidrotu, uzzinātu,
pierādītu, ka noteikti kaut kur ir kāda
kļūda, kas, protams, pielaista tīšuprāt un
ne aiz labiem nodomiem, bet rezultātā
– plaukstā vien čiks ir! Esmu pārliecināts,
ka varam vairāk, varam paskatīties tālāk
un plašāk, varam jēgpilni prognozēt un
realizēt daudz lietu, un ir arī tik daudz
labo piemēru mūsu pašu novadā.
Maijā Valdemārpils ieguva atjaunotu
kultūrvēsturisku objektu: Dupurkalna
estrādi. Tas ir mūsu labais piemērs un
nav kā Tiņģeres estrādes stāstu pieminot. Labi, Tiņģeres estrādi sakārtosim,
bet mieles par procesu jau noteikti kādam paliks.
Šo mēnesi sagaidot, īpaši atmiņā iespiedušies vairāki notikumi – piemēram,
ikviena cilvēka ikdienas darbs, uzņēmība,
radošums, vēlme paveikt ko jauku, realizējot lielākus vai mazākus sapņus, tādējādi veidojot mūsu novadu par tādu, ar
ko varam lepoties – to sajūtam konkursā
„Talsu bruncī ieaustie”. Atmiņā ir bērnu
prieks, kad tika saņemti autogrāfi no
mūsu Latvijas volejbola izlases spēlētājiem; tepat Talsos guvām uzvaru pār Baltkrieviju. Ģimenes, kas uzņemas papildu
misiju, kļūstot par audžuģimenēm, dodot
iespēju kādam eņģelim augt savā ģimenē. Mums katram dota lieliska iespēja
ikdienā saskatīt to, kas dod spēku, tikai
no pašiem atkarīgs, vai to spējam.
Jūs un mēs – viens otra spogulis
esam. Un visi gribam sakārtotus ceļus,
labiekārtotus Talsu deviņus pakalnus,
peldbaseinu un hokeja halli, veloinfrastruktūru visā novadā, jaunu Sabiles un
Pastendes tiltu un vēl, un vēl, un vēl. Vai
izdosies? Esam jau pierādījuši, ka spējam realizēt ne tikai „mazos sapņus”, tādēļ ticu, ka atradīsim arī spēku un dzīves
gudrību, lai realizētu „lielos sapņus”.
Dainis Karols,
Talsu novada domes priekšsēdētājs
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16. maijā Talsu novada domes sēdē tika apspriests iepriekš jau plaši diskutēts un
vairākkārt skatīts jautājums
par multifunkcionālā sporta
un rekreācijas kompleksa
būvniecības vietu. Lai arī deputātu lemšanai tika piedāvāts lēmumprojekts ar jau
konkrēti definētu būvniecības
vietu – Ezera ielā 26 Talsos –
tomēr, saprotot, ka šādu lēmumu deputātu vairākums
nav gatavs atbalstīt, lēmumprojekts tika mainīts.
Pēc spraigām diskusijām un
viedokļu apmaiņas Talsu novada domes deputātu vairākums
konceptuāli atbalstīja projekta
„Multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa būvniecība”
turpināšanu. Tāpat tika nolemts
izstrādāt projektēšanas darba
uzdevumu un uzsākt tehniski
ekonomiskā pamatojuma izstrādi šim kompleksam, izvērtējot
būvniecības un uzturēšanas
saimnieciskās izmaksas.
Darbs pie iespējamā kompleksa būvniecības sācies jau
2017. gadā, kad izveidota pirmā
darba grupa, tās sastāvs precizēts 2018. gadā. 2018. gadā
darba grupa turpināja darbu un
viens no tās izskatāmajiem jautājumiem bija arī iespējamo

būvniecības vietu izvērtējums.
Darba grupa apskatīja vismaz
13 iespējamās būvniecības teritorijas Lielajā ielā 22, Friča Blumbaha ielā 6, Strautu ielā 13, Jaunatnes ielā 7, Ezera ielā 7,
Gravas ielā 17 un Ezera ielā 26,
Draudzības ielā 49, Kārļa Mīlenbaha ielā 34, 1905. gada ielā 4a,
Kareivju ielā 12, Kareivju ielā
16a, Krišjāņa Valdemāra ielā 19.
Izvērtējot vairākus aspektus –
zemesgabalu izvietojumu pilsētā, to platību, attālumu no pilsētas vēsturiskā centra, esošās
transporta infrastruktūras sasniedzamību, inženiertīklu infrastruktūras pieejamību un arī
pašu īpašumu pieejamību – padziļinātai vērtēšanai izvēlēts īpašums Lielajā ielā 22, Jaunatnes
ielā 7 un Ezera ielā 26.
Novērtējuma izvērtējumu atbilstoši darba uzdevumam veica
SIA „Laurus konsultācijas”, kas
par piemērotāko atzina īpašumu
Ezera ielā 26. Tas ir pašvaldībai
piederošs, un nav nepieciešama
atsavināšana, kā abos iepriekšminētajos īpašumos.
Tā kā 16. maija domes sēdē
pieņemtais lēmums nenosaka
konkrētu būvniecības vietu, par
to deputātiem nāksies izšķirties
vēlāk.
Inita Fedko

Atvērs papildu
grupiņu bērnudārzā
„Bitīte” Laucienē
Pieaugot pirmsskolas vecuma bērnu skaitam, ir pieņemts lēmums nākamajā mācību gadā atvērt jaunu
grupiņu pirmsskolas izglītības
iestādē „Bitīte” Laucienē.
Veicot Talsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu rindu
reģistra izpēti un vietu skaitu
Laucienes pirmsskolas izglītības
iestādē „Bitīte” konstatēts, ka
nākamajā mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādi vēlas apmeklēt 50 bērni. Tas nozīmē, ka
bērnudārzā nepieciešams atvērt papildu grupu vispārējās
pirmsskolas izglītības iestādes
programmas īstenošanai. Šādā
veidā vēl vismaz 13 bērniem no
1,5 līdz četriem gadiem varēs

nodrošināt nepieciešamo apmācību procesu.
Šīs grupiņas atvēršanā nav
vajadzīgi ieguldījumi ne telpu sakārtošanai, ne inventāra iegādei,
jo pašreizējais tehniskais stāvoklis ir labs un ir arī nepieciešamais aprīkojums. Tomēr finansējums ir jāno-drošina divu
pedagogu un viena skolotāja
palīga atalgojumam, kas šajā
gadā ir 859 eiro.
Izmaiņas nākamajā mācību
gadā būs arī Valdemārpils
pirmsskolas izglītības iestādes
„Saulstariņš” Tiņģeres filiālē –
tur tiks slēgta grupiņa nepietiekamā bērnu skaita dēļ.
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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Sākas būvdarbi
Laukmuižas un
Celtnieku ielā Talsos
Talsu pilsētā tiek ieguldīts Eiropas
Savienības fondu un pašvaldības finansējums ceļu infrastruktūras sakārtošanā. Aprīlī atsākās būvniecība Raiņa ielā, bet 10. un 13. maijā būvdarbi
sākās Laukmuižas un Celtnieku ielā.
Ieguldījumi šo ceļu infrastruktūras sakārtošanā iespējami, pašvaldībai piedaloties „Publiskās infrastruktūras attīstība Talsos rūpnieciskās teritorijas
darbības nodrošināšanai” projektā.
Paredzēts pārbūvēt abas ielas – Celtnieku ielu 426 metru un Laukmuižas
ielu 256 metru garumā, tāpat izbūvēs
Jauno celtnieku ielu 768 metru garumā.
Ir plānots uzlabot ielu infrastruktūru, atjaunot ielu apgaismojumu, ūdens un kanalizācijas sistēmas, atsevišķos posmos
izbūvēt gājēju celiņus un pārbūvēt lietus
kanalizācijas savākšanas sistēmu. Jau-

najā celtnieku ielā izbūvēs ūdens un kanalizācijas sistēmu, lietus ūdens kanalizācijas savākšanas sistēmu, ielas
apgaismojumu.
Atjaunojamā degradētā teritorija ir
7,94 hektāru platībā, un šajā teritorijā
atrodas vairāk nekā 24 mazo un vidējo
uzņēmumu.
Projekta kopējās izmaksas plānotas
1 872 778,86 eiro apmērā. No tām 1
491 750 eiro ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums, bet pašvaldības
līdzfinansējums būs 267 973,90 eiro apmērā. Valsts budžeta dotācija šim projektam ir 89 324,64 eiro, bet publiskās neattiecināmās izmaksas – 23 730,32 eiro.
Abu ielu pārbūve, ko realizē SIA „Talce”, tiks pabeigta 2019. gada decembrī.
Inita Fedko

Dursupē bērni tiek pie
jauna un mūsdienīga rotaļu
laukuma seguma

Pašvaldība atteiksies no
viena skolēnu
pārvadājumu maršruta
Pašvaldība, nodrošinot skolēnu nokļūšanu līdz mācību iestādēm, līdz šim ir izveidojusi deviņus
atsevišķus
skolēnu
pārvadājumu maršrutus. Nākamajā mācību gadā paredzēts to
skaitu par vienu samazināt – tiks
slēgts 7. maršruts („Stende – Lībagi – Talsi”). Skolēni no tā necietīs: šo pakalpojumu varēs saņemt
no jebkura sabiedrisko transporta pakalpojumu sniedzēja.
Pašvaldības izveidotais 7. skolēnu pārvadājumu maršruts ik darba
dienu veda „Stendes – Lībagu – Talsu” virzienā. Nākamajā mācību
gadā skolēni uz izglītības iestādēm
varēs tikt, izmantojot jebkuru ērtāko sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju piedāvāto.
Vietējais uzņēmums a/s „Talsu
autotransports” ir gatavs pielāgot
savu maršrutu, lai tas pēc iespējas
vairāk sakristu ar līdzšinējo pašvaldības nodrošināto maršrutu un skolēni varētu izvēlēties viņiem ērtāko
veidu nokļūšanai uz skolu un mājup.
Pagaidām tiek gaidīts Autotransporta direkcijas saskaņojums pielāgotajam sabiedriskā pārvadājuma maršrutam „Talsi – Jaunpagasts – Stende
– Talsi”, bet paredzētās izmaiņas ir
jau pārrunātas ar Virbu, Lībagu un
Stendes iedzīvotājiem un arī ar izglītības iestāžu vadītājiem. Šajā gadījumā ieguvēji būs visi iedzīvotāji, jo,
apstiprinot pielāgoto maršrutu, radīsies jauns posms, kur līdz šim sa-

biedriskais transports nav kursējis:
posmā „Jaunpagasts – Stende” un
„Stende – Jaunpagasts”.
Pašvaldības skolēnu autobusu
maršrutus tagad nodrošina 11 tehnikas vienības. Pēc pieejamajiem
aprēķiniem redzams, ka pašvaldības izmaksas, sniedzot šos pakalpojumus, ir 25 598,02 eiro, bet a/s
„Talsu autotransports” – 22 373,80
eiro. Tiek izskatīta iespēja pašvaldībai atteikties no skolēnu pārvadājumu maršrutiem, iesakot šo pakalpojumu saņemt no privātajiem
pakalpojumu sniedzējiem. Tam gan
ir savi trūkumi un arī priekšrocības.
Piemēram, a/s „Talsu autotransports” autobusi apstājas noteiktās
pieturvietās, tādēļ savā ziņā var veidoties kādi drošības riski. Arī kādu
skolu dzīves izmaiņu gadījumā vairs
nebūs iespējama ātra reaģēšana
un elastība. Tomēr tam pretī ir arī
priekšrocības: pašvaldības autotransports atbrīvosies dažādiem
ārpusskolas braucieniem, šādā veidā būs mazāk apdraudēta sabiedriskā transporta maršrutu ilgtspēja
un ilgtermiņā pašvaldībai būs arī finansiālais ieguvums.
Šāda pašvaldības maršrutu pārņemšana ir sarežģīts process, tādēļ
maršrutu nodošana privātiem pakalpojumu sniedzējiem var notikt
tikai pakāpeniski un nopietni izvērtējot visus apstākļus.
Inita Fedko

Atjauno pilsētas
laukumu un pārbūvēs
sinagogu Sabilē
Šajā pavasarī skaistas pārvērtības
piedzīvojis rotaļu laukums pie Laucienes pamatskolas filiāles „Dursupes pamatskola”. Tur ikdienu aizvada ne tikai pamatskolas skolēni,
bet arī piecus un sešus gadus vecie
bērniņi.
2017. gadā Dursupes pamatskola kļuva par otrām mājām ne tikai skolēniem,
bet arī piecus un sešus gadus veciem bērniem. Tā radās nepieciešamība pie skolas
ēkas ierīkot rotaļu un atpūtas laukumu, lai
pēc zināšanu gūšanas un darbošanās rotaļnodarbībās pirmsskolēniem būtu iespēja spēlēties smilšu kastē, šūpoties, kāpelēt un slidināties no slidkalniņa.
Piemērotākā vieta laukumam bija tieši
blakus skolai, nojauktās vecās sporta zāles vietā, kur līdz tam bija izveidots ar sīkām šķembām klāts automašīnu novietošanas laukums. Skolas saimnieks Kārlis
Dreimanis kopā ar Balgales pagasta darbiniekiem Ati Jansonu un Uldi Darkevicu
ķērās pie darba, un dažu mēnešu laikā
tapa skaists bērnu laukums. Taču ar laiku
bija skaidrs, ka laukuma segums absolūti
nav piemērots bērniem.
Skolas direktore lūdza padomu par
atbilstošāko un labāko risinājumu bēr3

nu laukuma seguma ieklāšanai Dursupes pamatskolas absolventam Edžum
Zeļģim, kurš ir SIA „European Sport Installations” līdzīpašnieks un ir speciālists
laukumu segumu jautājumos. Edžus atbilde: „Palīdzēšu jums šo sāpīgo jautājumu atrisināt” iepriecināja visus. 2019.
gada aprīļa pēdējās dienās sākās laukuma sagatavošanas darbi, lai nākamajā
dienā varētu ieklāt jaunu, bērnu veselībai nekaitīgu, estētiski pievilcīgu segumu. Vīri strādāja čakli, darbi ritēja raiti,
un pēc divām dienām Dursupes pamatskolas bērnu rotaļu un atpūtas laukums
ieguva jaunu izskatu. Tas iepriecina visus – gan mazos pirmsskolēnus, gan
bērnu vecākus, gan arī visus skolas darbiniekus.
No sirds pateicamies Edžum Zeļģim
par atsaucību un nenovērtējamo dāvanu
savai skolai un visiem mazajiem pirmsskolēniem. Sirsnīgs paldies arī Uldim Zeļģim, Aivaram Zeļģim, Sandim Jansonam,
Arvim Rūtiņam, Gundaram Brožem un
Mikam Naglim par lielisko dāvanu! Esam
jums ļoti pateicīgi un laimīgi!
Teksts un foto:
Dursupes pamatskolas kolektīvs

Lai piesaistītu līdzekļus valsts
nozīmes kultūras pieminekļu
glābšanai un saglabātu vēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm, Kuldīgas, Talsu un Alsungas novada pašvaldības, kā
arī biedrība „Pedvāle” apvienojušies projekta „Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas
jaunrades magnēti” īstenošanā.
Talsu novadā tas paredz vairākas projekta aktivitātes.
Jau pagājušajā gadā tika sākta
Firksu – Pedvāles muižas ēkas atjaunošana un restaurācija, bet tagad uzsākta Pilsētas laukuma Sabilē sakārtošana un drīzumā plānota

Sabiles sinagogas ēkas pārbūve.
Atjaunotajā Sabiles sinagogā atradīsies mūsdienu mākslas un kultūras
tūrisma centrs, kā arī turpat būs Sabiles tūrisma informācijas centrs.
Sabiles pilsētas laukuma sakārtošana, ko nodrošina SIA „Kandavas ceļi”, izmaksās 257 287 eiro
(bez PVN). Objekta izbūves termiņš
noteikts līdz novembrim.
Būvdarbus sinagogā veiks SIA
„Bauart”, par kopējo līguma summu
– 322 700 eiro (bez PVN). Objekta
pārbūve vēl nav sākta, bet tā pabeigšanas laiks: 2020. gada 18. aprīlī.
Inita Fedko; Foto: Sanda Poriņa
2019. gada jūnijs
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Astoņi jaunieši realizēs
savas projektu idejas
Lai dotu iespēju savas idejas realizēt jauniešiem, Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs ik gadu organizē
Talsu
novada
jauniešu
iniciatīvu projektu konkursu. Šogad finansiāli atbalstīti astoņi saņemtie pieteikumi.
Pašvaldības finansējumu bija iespējams iegūt dažādu ideju īstenošanai: āra dzīves aktivitātēm, jauniešu
iesaistei brīvprātīgajā darbā, lektoru
piesaistei, fiziskām aktivitātēm, kas
neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā
sporta veidā un radošai pašizpausmei. Līdz ar to šajā gadā gaidāmi astoņi lieliski notikumi, ko jauniešiem radīs
paši jaunieši! Jauniešu ideju īstenošanai piešķirti 2991,45 eiro.
Kārlis Jēcis projektā „INTEResanti &
atrAKTĪVI mūsu pagalmā” radīs lielformāta pārvietojamas spēles brīvā dabā,
viņa piemēram sekos arī Marta Gintere, kas projektā „Trinam mēles, sitam
spēles” arī piedāvās šādu lielformāta
spēļu iespēju. Elizabete Laursone sa-

darbībā ar Talsu novada muzeju izveidos neformālu izglītības muzejpedagoģisku programmu „Pērļu zveja
Talsos”. Karīna Elfa Nigolasa sadarbībā
ar Ģibuļu pagasta pārvaldi piedāvās
plašākai auditorijai iepazīt kaimiņu novadu jauniešu centrus un to dalībniekus, dodoties pieredzes apmaiņā. Projekta „Lapaiņiem pa pēdām” īstenotāja
būs Beatrise Strausmane, un Internacionāli un sabiedriski aktīvo arboristu
koku kopēju biedrība izveidos neformālās mācīšanās aktivitātes komandām ar orientēšanos dendroloģiskajā
parkā. Evelīna Liepiņa un biedrība
„Stāvu augstāk” nodrošinās neformālās mācīšanās aktivitātes karjeras izzināšanai, bet Marta Luīza Treimane un
SIA „Talsu Kristīgā skola” – neformālās
izglītības apmācības līderības jomā. Savukārt Nikola Jākobsone un Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs piedāvās sporta aktivitātes ar viktorīnas
uzdevumiem.
Inita Fedko

Iespēja aizceļot senatnē!
Talsu novada muzejā atklāta
mūsdienīgi veidota izstāde – arheoloģiska ekspozīcija „Ceļojums
senatnē”, kas īstenota, Talsu novada pašvaldībai piedaloties projektā
„Baltu ceļš”.
Projekta mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu programmas teritorijā,
izveidojot starptautiskas nozīmes kultūras tūrisma maršrutu „Baltu ceļš“.
Projektu kopā īsteno Talsu novada
pašvaldība ar Kurzemes plānošanas
reģionu, Zemgales plānošanas reģionu, Nacionālo reģionu attīstības aģentūru, Jelgavas pilsētas domi un Šauļu
informācijas centru, kas ir šī projekta
vadošais partneris.
Talsu novada muzejā aprīļa beigās
tika atklāta arheoloģijas ekspozīcija
„Ceļojums senatnē”. Ekspozīcijas pamatu veido Talsu novada muzeja arheoloģisko priekšmetu kolekcija un
deponējumi no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja. Ekspozīcija vēstī par novada senvēsturi, sākot no 4,5 g. t. pirms
Kristus dzimšanas līdz viduslaikiem. Tā
iepazīstina ar īpatnējiem, citos Latvijas
novados nezināmiem apbedījuma veidiem – senskandināvu kapiem – velna
laivām, neolīta laika apmetni Ģipkas

baltajā kāpā un akmens darba rīku
savrupatradumiem. Vilkmuižas ezerā,
Talsu, Sabiles un Mežītes pilskalnā atrastās senlietas liecina par kuršu saimniecisko darbību, Sarāju kapulauka
ugunskapi (12.–15. gs.) liecina par viņu
kaujas prasmēm.
Ekspozīcija ir veidota mūsdienīgā
veidolā – izmantojami multimediju
eksponāti un virtuālās realitātes brilles. Satura autore – Inese Vempere,
Talsu novada muzeja galvenā speciāliste vēstures jautājumos.
Pašvaldība īsteno Interreg Latvijas –
Lietuvas programmas 1. prioritātes „Sadarbība, kas veicina ilgtspējīgu un tīru
vidi projektu Nr.187 Starptautiskais kultūras maršruts „Balt’s road” („Baltu
ceļš)”. ERAF finansējums: 67 208,75
EUR. Valsts budžeta līdzfinansējums: 4
460,48 EUR. Talsu novada pašvaldības
finansējums: 27 452,60 EUR
Laura Purkalne, projektu vadītāja
Foto: Sandis Priede

Laucienes pagasts kļuvis
par vienu Latvijas pilsoni
bagātāks
10. maijā Latvijas pilsonību
skaistā ceremonijā ieguva Laucienes pagasta iedzīvotāja Marija
Kolibana. Uz Latviju no Moldovas
Marija pārcēlās 1987. gadā un mīl
šo zemi kā savu dzimteni. Latvija
ir viņas mājas.
„Pilsonība nav tikai juridisks akts, tā
nav tikai pase ar ierakstu „Latvijas pilsonis”. Tā ir daudz ciešāka saikne ar
mūsu valsti. Tā ir pārliecība, ka tu šai
vietai piederi, tā ir pārliecība, ka tu vari,
un galvenais, gribi šeit dzīvot. Latvijas
valsts mums visiem ir tikai viena. Tā ir
vienīgā valsts uz zemes, kur ir sarkanbaltsarkanais karogs, Brīvības piemineklis, „Dievs, svētī Latviju”. Pats galvenais ir cilvēki, kuriem ir apziņa, ka viņi
pieder tieši šai vietai, ka viņi ir lojāli
pret valsti un pret Satversmē ierakstītajām vērtībām,” pirms svinīgā zvēresta došanas sacīja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Talsu nodaļas
vadītāja Sarmīte Vjatere.
„Cilvēks Latvijā var dzīvot arī bez
pilsonības, Latvijas valsts ir ļoti lojāla
pret šeit dzīvojošajiem cilvēkiem. Ir
svarīgi, kurā brīdī izdarām šo izvēli
un esam gatavi naturalizēties, lai saņemtu Latvijas Republikas pasi. Ļoti
priecājos, ka esat izdarījusi šo izvēli
un izgājuši šo ceļu! Latvijas pilsonība
arī uzliek savus pienākumus, bet jūs

Inita Fedko

Talsos domā par
energoefektivitātes
paaugstināšanu
Pašvaldība ikvienai daudzdzīvokļu dzīvojamajai ēkai piedāvā
iespēju saņemt līdzfinansējumu
energoefektivitātes pasākumiem.
Šoreiz šo iespēju izmantos Bētiņu
ielas 4 Talsos mājas iedzīvotāji.
Mājas energoaudita veikšanai Talsu novada dome piešķīrusi 450 eiro,
bet nepieciešamā būvprojekta izstrādei – 1700 eiro. Tas ir maksimāli pie-

ļaujamais līdzfinansējuma apjoms, ko
pašvaldība var nodrošināt.
Šādā veidā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki ir aicināti domāt
ne tikai par mājas vizuālo, bet arī par
tās tehnisko stāvokli. Energoefektivitātes veicināšana ir vienīgais veids,
kā ilgtermiņā samazināt mājas iedzīvotāju ikmēneša izdevumus.
Inita Fedko

Pārņem daļu no Laidzes
tehnikuma īpašumiem
Nākamajā mācību gadā darbu
beigs profesionālās izglītības
kompetences centra „Rīgas Valsts
tehnikums” Laidzes teritoriālā
struktūrvienība un jauni audzēkņi
vairs netiks uzņemti. Laidzes pagasta pārvalde ir nolēmusi pārņemt vairākus līdz šim kompetences centra izmantotos objektus,
rūpīgi apsverot, ko tā varēs uzturēt un attīstīt ilgtermiņā.
Laidzes teritoriālā struktūrvienība
kopumā sastāv no deviņām zemes
vienībām un 19 būvēm, tās šobrīd
atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā.
Pašvaldība ir izvērtējusi pārņema-

2019. gada jūnijs

noteikti arī izjūtat šo godu, ko tas
nes līdzi,” teica Talsu novada domes
priekšsēdētājs Dainis Karols, paužot
prieku, ka Marija Kolibana ir kļuvusi
par pilsoni tieši Talsu novadā.
Sveikt savu kolēģi bija ieradušies
Marijas darbabiedri no Laucienes pamatskolas. Tās direktore Signeta
Šveiduka uzsvēra, ka Marija vienmēr
bijusi lojāla savai valstij, to pierādot ar
savu attieksmi un padarīto darbu.
„Marija vienmēr ir izturējusies ar cieņu pret vietu, kur dzīvo, vienmēr runājusi tikai labas lietas. Marija ciena
savu skolu, kur viņa strādā, pagastu,
kur dzīvo. Ļoti priecājamies, ka Marija
izdarīja šo godpilno izvēli,” piebilda
S. Šveiduka.
Pati Marija ļoti priecājas par iegūto pilsonību. Latvijā viņa apprecējās,
pakāpeniski apguva latviešu valodu
un ar vīru mājās runā tikai latviski.
Tagad, izejot naturalizācijas procesu, latviešu valodas eksāmens viņai
problēmas nesagādāja, bet zināšanas par vēsturi un Satversmi gan nācās papildināt.
„Būdama nepilsone, nebiju piederīga ne Moldovai, ne Latvijai, tāpēc nolēmu kļūt par pilsoni,” teica
M. Kolibana. Lēmumu pārcelties uz
Latviju viņa nav nožēlojusi nekad.

mos objektus un pieejamos finanšu
resursus to uzturēšanai un nolēmusi
pārņemt piecus objektus. Turpmāk
Laidzes pagasta pārvalde rūpēsies
par angāru – noliktavu un šķūni, ko
paredzēts izmantot par dažādu
saimnieciski tehnisko aprīkojumu
novietni, parku 2,02 hektāru platībā,
grants seguma laukumu un ceļu, kas
ved uz „Ziedgravu” estrādi, un arī
pašu „Ziedgravu” estrādi, kā arī zemi
1,4 hektāru platībā, ko šķērso pašvaldības nereģistrēts ceļš.
Par pārējiem īpašumiem būs jārūpējas Izglītības un zinātnes ministrijai.
Inita Fedko
4
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Pašvaldību iespējas aizņemties – ierobežotas
Kad aprīļa sākumā tika
apstiprināts valsts budžets,
tas nesa līdzi vēl arī ko citu
– izmaiņas līdzšinējā pašvaldību aizņēmumu piešķiršanas kārtībā. Tagad
redzams, ka pašvaldību vēlme aizņemties dažādu Eiropas Savienības (ES) līdzfinansēto
un
investīciju
projektu realizēšanai ir lielāka, nekā valsts to var nodrošināt. Šobrīd aizņēmumu ņemšanai ir jāstājas
rindā un jādomā par iespēju nodrošināt pašvaldības
budžeta līdzfinansējumu ES
un investīciju projektiem.
Kā tas ietekmē projektu īstenošanu Talsu novadā?
Līdz šim nebijusi situācija –
tā notiekošo raksturo Talsu
novada pašvaldības Finanšu
un grāmatvedības nodaļas
vadītāja Ilze Lagzdiņa. Šobrīd
vērojama tendence, kad pašvaldības, vēloties īstenot dažādus ES un investīciju projektus,
pārsniedz
valsts
piedāvāto aizņēmumu limitu.
„Tas nav tik liels, kā pašvaldību vēlme attīstīties. Finanšu
ministrija aicina pašvaldības
pārdomāt iecerētos investīciju
projektus. Tikai katras pašvaldības kompetencē ir noteikt
un lemt par attiecīgo investīciju projektu īstenošanu, vērtējot gan pašvaldības finansiālo
situāciju, gan projektu lietderību un ilgtspēju, lai nodrošinātu budžeta līdzekļu racionālu
un lietderīgu izmantošanu,”
uzsver I. Lagzdiņa, piebilstot,
ka šādā veidā valsts nosaka

virzienu, kā attīstīties.
Situāciju mainījuši aprīļa
sākumā apstiprinātajā likumā
„Par valsts budžetu 2019. gadam” iestrādātie nosacījumi,
kas agrāk nav bijuši. Piemēram, iepriekšējos gados nebija vajadzīgs attiecīgās pašvaldības
līdzfinansējums
dažādiem izglītības investīciju
projektiem. Tagad likums nosaka, ka pašvaldības bez sava
līdzfinansējuma drīkst aizņemties tikai Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai un tikai tos
izglītības investīciju projektus,
kas atbilst Būvniecības likuma
9. panta nosacījumiem un papildus izpildās IZM un VARAM
izstrādātie kritēriji.
„Lai paņemtu kredītu izglītības iestāžu investīciju projektu finansēšanai bez pašvaldības
līdzfinansējuma,
ir
jāizpilda vairāki nosacījumi. Ir
jābūt valsts institūcijas atzinumam par ēkas neatbilstību
Būvniecības likuma 9. pantā
noteiktajām prasībām un ir
jāatbilst kritērijiem, kurus izstrādājusi Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības (VARAM) un Izglītības un zinātnes
ministrija (IZM). Ja izpildām
šos nosacījumus, tad ir iespējams saņemt kredītu, neieguldot pašvaldības līdzfinansējumu. Pārējos gadījumos varam
ņemt kredītu, bet mums ir jāiegulda līdzfinansējums 10%
izglītības iestāžu investīciju
projektiem, kas izpilda VARAM un IZM kritērijus, vai
25% apmērā citiem investīciju

„Talsu namsaimnieks”
pļauj tikai
apsaimniekojamo
māju piederošās
teritorijas
SIA „Talsu namsaimnieks” līdz šim sezonā pļaušanu nodrošināja visā Talsu
pilsētā – tas ir, gan apsaimniekoto māju pieguļošajās,
gan arī pašvaldībai piederošajās teritorijās. Šajā gadā
situācija ir mainījusies –
pļaušanu pilsētā nodrošina
uzņēmums SIA „Hagberg”.
SIA „Talsu namsaimnieks”
pēdējo nedēļu laikā saņēmis
daudzu iedzīvotāju jautājumus: kāpēc teritorijas pie
daudzdzīvokļu mājām nav nopļautas pilnībā? Uzņēmums
skaidro, ka tas ir atkarīgs no
pieguļošo teritoriju piederības. SIA „Talsu namsaimnieks”
pļauj zāli daudzdzīvokļu dzīvo5

jamo māju pieguļošajās teritorijās, bet vairs to nedara īpašumos, kas pieder pašvaldībai.
Par pašvaldībai piederošo teritoriju pļaušanu šogad atbild
SIA „Hagberg”. Bieži vien ir situācijas, kad viena teritorija
pieder gan daudzdzīvokļu mājām, gan pilsētai. Tas nozīmē,
ka šī teritorija tiek pļauta atbilstoši piederībai, kas rada situāciju, kad viena teritorija var
tikt nopļauts tikai daļēji.
SIA „Talsu namsaimnieks”
zāles pļaušanu veic atbilstoši
savam darba grafikam un atbilstoši māju pieguļošajai teritorijai.
Inita Fedko

projektiem,” teic I. Lagzdiņa.
Jāņem vērā, ka šie noteikumi darbojas vien tad, ja valsts
budžetā ir nepieciešamais finansējums
aizņēmumiem.
Pieejamais kredītlimits, kam
varēja pieteikties no 3. aprīļa,
tika izsmelts jau 4. aprīļa pulksten 17.27, un šobrīd pašvaldības gaida savu kārtu izveidotajās rindās. Finanšu ministrija ir
izveidojusi divus sarakstus,
sadalot aizņemties gribētājus
divās kategorijās: Eiropas Savienības projektu īstenošanai
un investīciju projektiem.
„Šajās tabulās tiek iekļautas pašvaldības, kas ir aizsūtījušas visus saskaņā ar MK noteikumiem
nepieciešamos
dokumentus. Tie tiek pārbaudīti un, ja ir iesūtīts viss nepieciešamais, iekļauj gaidītāju
rindā. Tad, kad pienāk rindas
kārta, Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un
pārraudzības padome lemj
par aizņēmuma piešķiršanu,”
bilst I. Lagzdiņa.
Šobrīd (16.05.2019.) aizņemties gribētāji Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu rindā gaida vairāk nekā 33 miljonus eiro šajā gadā un 12,2
miljonus eiro 2020. gadā. Aizņēmumu nepieciešamība investīciju projektiem šobrīd ir
36,2 miljonu eiro apmērā šajā
gadā, bet 3,8 miljonu eiro apmērā 2020. gadā.
Patlaban Talsu novada pašvaldība ir 25. vietā (24.05.2019.)
rindā uz aizņēmumu projektam „Publiskās infrastruktūras
attīstība Talsos rūpnieciskās

teritorijas darbības nodrošināšanai” (511 458 eiro), šajā sadaļā ir 58 pieteikumi. Šobrīd ir iesniegti
dokumenti,
lai
pievienotos rindā gaidītājiem
arī ar projektu „Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas
jaunrades magnēti”.
„Tagad atsevišķi projekti
tiek realizēti bez visa nepieciešamā finansējuma pārklājuma, apgūstam avansa maksājumus. Nevaru prognozēt,
kad pienāks mūsu rindas kārta. Šajā gadā esam jau ieguvuši aizņēmumu Talsu Galvenās
bibliotēkas pārbūvei, meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai Strazdes un Ģibuļu pagastā, vēl arī Virbu
pagasta projektam „Āra aktīvās atpūtas vietas izveide”,”
paskaidro Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja.
Kas notiek ar izglītības
iestāžu projektiem?
2019. gadā Talsu novada
pašvaldībai projektu īstenošanai nepieciešams aizņēmums
par
kopējo
summu
–
2 504 720 eiro. Vēl bez iepriekšminētajiem projektiem
finansējums būs nepieciešams grants ceļu pārbūves 6.
(Kasparu iela Stendē) un 7.
kārtai (Īves un Ķūļciema pagastā) un arī projektam „Vispārējās izglītības iestāžu mācību
vides uzlabošana Talsu novadā”. Pēdējam gan vēl pašvaldībai ir pieejams līdzšinējais
avansa maksājums, ar ko segt
projekta izmaksas, bet tas nav
ilgtermiņa risinājums.
Talsu novadā kā plānotie

investīciju projekti (bez ES
fondu finansējuma) klasificējas jaunas pirmsskolas izglītības iestādes (PII) „Vīnodziņa”
Sabilē būvniecība un arī PII
ēkas „Zīlīte” Vandzenē būvniecība.
„Šīm iecerēm šogad nav
nepieciešams ņemt aizņēmumu. Šobrīd nezinām, vai šāda
investīciju projektu rinda bez
ES finansējuma turpmāk būs
pieejama, jo šobrīd kritiska situācija izveidojusies ES finansēto projektu aizņēmumu
piešķiršanai. Tagad šie bērnudārzu projekti ir projektēšanas stadijā, tas prasīs aptuveni gadu, aizņēmums būs
vajadzīgs 2020. gadā. Kādi tad
būs nosacījumi aizņēmumu
saņemšanai investīciju projektiem, to zināsim vēlāk,”
skaidro Attīstības plānošanas
un projektu vadības nodaļas
vadītāja Jolanta Skujeniece.
Viņa uzsver, ka šobrīd situācija Talsu novadam kopumā
nav kritiska, liela daļa nepieciešamā finansējuma jau ir
saņemta pirms jauno kritēriju
spēkā stāšanās brīža, vissmagākā situācija ir projektā „Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades
magnēti”, jo svarīgi iespējami
īsākā termiņā saņemt aizņēmumu Sabiles sinagogas un
pilsētas laukuma pārbūvei.
Projekta pabeigšanai aizņēmums būs nepieciešams ielu
infrastruktūras
projektam
Talsos, kas tiek īstenots Celtnieku, Laukmuižas un Jaunajā
celtnieku ielā.
Inita Fedko

Ar vecāku atbalstu Sabiles
bērnudārzā iekārtots
rotaļu laukums
Lielajā talkā un sagaidot
Latvijas valsts neatkarības
svētkus Sabiles PII „Vīnodziņa” pagaidu mājvietā
Abavas ielā 5 notika lieli
darbi.
Jau 26. aprīļa rītā bija ieradušies vecāki. Kārļa Melberga vecāki atveda no vecā Sabiles bērnudārza laukuma
dažādus atribūtus – slidkalniņu, kāpnītes, mašīnu, basketbola grozu un citus. Tika
uzstādītas smilšu kastes un
atvestas smiltis. Pateicoties
Kārļa Mārtinsona tētim, tika
uzstādīta jauna smilšu kaste
1. jaunākajai grupiņai.
Darbi turpinājās Lielās talkas dienā 27. aprīlī. Talkas
mērķis bija iekārtot bērniem
rotaļu laukumu, ar apstādījumiem labiekārtot teritoriju un
sakopt bērnu pastaigas taku

un teritoriju ārpus iestādes
žoga. Atsaucība bija ļoti liela.
Tika ierakti un uzstādīti āra
atribūti, iebetonēts basketbola grozs un slidkalniņš. Atribūti tika arī atjaunoti un
pārkrāsoti. Tika pārkrāsotas
arī āra mēbeles, galdiņi un
krēsliņi. Gar žogmalu tika sastādītas puķes un iestādīti
dažādi košumkrūmi.
Darbu rezultātā bērnudārzs ir ieguvis brīnišķīgu
laukumu, kurā bērniem pavadīt brīvo laiku.
Vēlos teikt lielu paldies visiem vecākiem, kuri piedalījās
talkā. „Cāļuku” grupā – Kārļa
tētim, Gustava mammai, Elvja
tētim, māsām. „Sauļuku” grupā – Kārļa tētim, mammai,
onkulim Ainim, Patrīcijas
mammai, Gitas tētim, māsām
un brālim, Katrīnas tētim, mā-

sai, brālim, Ārona mammai,
Simonas mammai, Rebekas
tētim, Ričarda tētim un mammai, Edgara opim, omei, onkulim. „Čiekuru” grupā – Rūtas
mammai, Kerijas mammai un
brālim, Elizabetes tētim un
mammai, Maksima tētim, Aivara tētim un māsām, Žozefīnes mammai, Jasmīnas mammai. „Skudriņu” grupā – Mika
ģimenei, Nikolasa mammai,
Gabrielas tētim un māsām,
Morica tētim, Marka tētim, Rēzijas tētim un mammai.
Paldies arī „Vīnodziņas”
darbiniekiem, kuri bija kopā
ar mums šajā lielajā un nozīmīgajā darbā! Paldies pavārītei Evijai par garšīgo zupu
talkas noslēgumā!
Zane Cīrule, PII „Vīnodziņa”
vadītāja
2019. gada jūnijs

Konkurss „Talsu bruncī ieaustie”

TALSU NOVADA ZIŅAS

Radīt skaistumu vienkāršībā
Konkursa „Talsu bruncī ieaustie” žūrija dodas uz pirmajām pieturvietām
Materiāls tapis sadarbībā ar laikrakstu
„Talsu Vēstis”
Teksts: Agrita Blumberga. Foto: Edgars Lācis
Lai pateiktu paldies cilvēkiem, kuri veicina
novada sakoptību un sniedz ieguldījumu novada tēla veidošanā, arī šogad pie nominantiem
devās konkursa „Talsu bruncī ieaustie” žūrijas
komisija. Pirmajā pieturvietā – Valdgales pagastā – redzētais cieši sasaucās ar rakstnieces Annas Brigaderes autobiogrāfiskās triloģijas pirmo daļu „Dievs. Daba. Darbs”. Šeit sastapām
ļaudis, kas rod spēku dabas pieskārienā, nebaidās uzrotīt piedurknes un nenogurstoši darbojas, Dieva mīlestības vadīti.
Interesentiem līdz aprīļa beigām bija iespēja
pieteikties desmit dažādās nominācijās: „Sakoptākā privātmāja”, „Ģimenēm un bērniem
draudzīgākais pagalms”, „Sakoptākā vēsturiskā
ēka”, „Rosīgākais uzņēmums”, „Darbīgākā zemnieku saimniecība”, „Draudzīgākā tirgotava vai
kafejnīca”, „Aktīvākā organizācija”, „Čaklākais
mājražotājs”, „Radošākais novadnieks” un
„Gada jaunums”.

VALDGALES PAGASTS
Nominācijai „Sakoptākā privātmāja”
izvirzīta Valdgales pagasta privātmāja „Kalēji”, kur
saimnieko Laima un Temurs Čihorijas. Sētā uz katra
soļa manāms saimnieku roku pieskāriens, kā rezultātā bijušās padomju saimniecības „Valdgale” darbnīcas pārvērtušās līdz nepazīšanai.

Ierodoties „Kalējos”, mūs kopā ar vecmāmiņu
Gunu sagaidīja Laimas un Temura meita Kitija. Kādreiz šajā vietā atradās mehāniskās darbnīcas, kalēju
smēde un viss ar fermu remontiem saistītais. Pēc
kara šeit atradusies kopmītņu tipa māja, kurā dzīvoja
skolotājas bez ģimenēm, bet vēlākajos gados – frizētava. Ieguldot milzīgu darbu, sirdi un dvēseli, ģimene
ir sakopusi apkārtni un piešķīrusi tai jaunu elpu. Pašlaik „Kalēju” mājās dzīvo trīs paaudzes. „Darbs vēl ir
milzīgs, bet to, ko viņi var ar savu spēku izdarīt, to viņi
ir izdarījuši,” uzskata Valdgales tautas nama vadītāja
Daina Erenberga.
„Māja ir vairāk nekā 100 gadu veca. Mēs šeit dzīvojam 28 gadus – lai mājā kaut ko ieliktu, vajag ļoti
daudz līdzekļu. Kitijas mamma un tētis ir tie darītāji,
es vairāk ravētāja. Visur, kur ķeramies klāt, mēs rokam zeltu – ārā nāk skrūves un visādi dzelži,” smejoties atzina kundze.

vajadzība pēc citas pulcēšanās vietas. Viņš baznīcas
būvniecībai atvēlēja nelielu zemes pleķīti, un
1930. gada vasarā šeit notika pirmais dievkalpojums. Pirms vairākiem gadiem draudzē iestājās pārdomu laiks, bet nu tā ir atdzimusi un turpina pulcēt
cilvēkus no tuvākām un tālākām vietām.
„Pirmā lieta, kas daudziem, ienākot šajā telpā, iekrīt acīs, ir galds. Kāpēc galds? Ienākot baznīcā, cilvēkam ir jājūtas kā mājās. Mēs arī dievkalpojumos
bieži vien sēžam pie galda, baudām tēju, un mums
katram priekšā ir Bībele. Ja esam vairāk, sēžam solos, bet pēc tam mums ir kopējs mielasts. Sapratām,
ka mums ir vajadzīga sadraudzība. Esam piedalījušies arī Talsu pilsētas svētku rīkošanā, trīs gadus organizējuši ekumēnisko dievkalpojumu, darbojušies
„Bērnu pļavā”, vadījuši Sieviešu kalpošanas apvienības nometni 400 sievietēm, esam bijuši organizatoru komandā Latvijas baptistu draudžu dziesmu
svētkos un piedalījušies citās aktivitātēs. Tas nav tā,
ka mēs darbojamies tepat uz vietas, mēs piesitam
kāju arī ārpus novada,” atklāja Gita Vadone.
Pateicoties Eiropas Savienības projekta līdzekļiem, ēkas otrais stāvs labiekārtots, un nu katru trešdienu tajā notiek nodarbības bērniem. Arī pieaugušie tiek laipni gaidīti — tā ir iespēja izrunāties, pabūt
kopā un tuvoties Dievam. Pie reizes sievietes darbojas radoši – veido lupatu paklājiņus un dāvina tos
cilvēkiem, kuriem konkrētajā brīdī ir nepieciešama
palīdzība. Mazākie trešdienās nodarbojas ar attīstošām aktivitātēm, bet lielākie bērni saņem atbalstu
mācībās.
Nu jau vairākus gadus vasaras brīvlaikā notiek aktīvās atpūtas dienas, uz kurām tiek vesti bērni pat
no Pāvilostas. Gita un Jānis ar interesi gaida katru
svētdienu un trešdienu, jo vienmēr veras durvis un
ienāk jauni cilvēki. Liels prieks viņiem ir arī par to, ka
nodarbības ir sākuši apmeklēt vietējie iedzīvotāji.

Lai iepazītos ar „Gada jaunumu”, devāmies uz „Bandeniekiem”, kur darbojas uzņēmums IK „I.R. Avots”.
Šajā vietā ikdienu aizvada Raimonds un Inga
Zviedriņi, kuri mūs pārsteidza ar enerģiju, radošumu un inovatīvajiem risinājumiem. „2004. gadā mēs
šo uzņēmumu izveidojām, sadarbojoties ar Valdgales pagastu. Mūs apmācīja, uzrakstījām projektu, un
mēs kā jaunie uzņēmēji sākām restaurēt „Bandenieku” mājas, kas ir vairāk nekā 100 gadu vecas,”
norādīja Inga.
Par „Gada jaunumu” vietējie sauc bišu namiņu
jeb lielo bišu stropu, kur, cilvēkam guļot speciāli pie-

lāgotās guļvietās, iespējams saņemt enerģiju un atgūt spēkus. Katrā pusē dzīvo trīs bišu saimes jeb
150 000 bišu. Saimnieki uzskata, ka ir pienācis laiks
vairāk ieklausīties sevī un apkārtnē. Šajā trokšņainajā laikā ir daudz lietu, kas mūs, cilvēkus, uzbudina,
līdz ar to mēs nespējam apstāties, padomāt un ieklausīties sevī. Pavadot laiku namiņā, iespējams nomierināties un atjaunot spēkus. Bitēm ir daudz augstāks bioloģiskais lauks nekā cilvēkam, un tās rada
gaisa vibrāciju, kas palīdz uzlabot asinsriti un atbrīvo nervu šūnas. Harmoniju un mieru, kā cilvēkiem
tik bieži trūkst, var bagātīgi saņemt pie bitēm. Ukrainā bērni, kuriem ir tuberkuloze vai astma, tiek regulāri vesti uz šādiem namiņiem, kur viņi elpo ar nektāru, propolisu, bišu māšu peru pieniņu un vasku
piesātinātu gaisu. Tas viss kopā rada buķeti, kas attīra elpceļus un plaušas.
„Esmu profesionāla biškope, līdz ar to man bites
vienmēr ir bijušas ļoti tuvas. Kad uzzināju, ka Ukrainā ir SPA kompleksi, tūrisma objekti un dažādas
procedūras, sāku par to interesēties. Pavisam nejauši mums radās iespēja ar projekta palīdzību iegūt šo namiņu – tas bija paredzēts inventāra novietnei, bet ar laiku pārtapa bišu stropā. Kad cilvēks ir
gatavs pavadīt šeit laiku, nomierināties un ieklausīties, viņš var nedaudz pietuvoties bišu dzīvei, saņemot no tām visu pozitīvo,” atklāja biteniece.

TALSI – VIETA, KUR PIEPILDĀS
SAPŅI
Foto: Dainis Kārkluvalks
„Kas var būt skaistāks par to, ja ir izdarīts labs
darbs un iedzīvotāji ir apmierināti?” viesojoties
novada centrā, „Talsu bruncī ieausto” žūrijai
aizdomāties lika viens no konkursa dalībniekiem. Viņa teiktajam nevar nepiekrist – pateicoties radošiem, aktīviem un darboties gribošiem
novada iedzīvotājiem, plaukst un zeļ ne tikai apkārtne, bet arī novada vārds.

Nominācijai „Ģimenēm un bērniem
draudzīgākais
pagalms”
izvirzīta
1905. gada iela 1,

kur izveidots pilsētā pirmais bērnu laukums ar mīksto segumu. Vairāk par padarīto pastāstīja mājas
iemītnieks Jānis Baltačs, kurš kopā ar komjauniešiem piedalījies tās celšanā. Tā kā ēka bija nolietojusies un radās nepieciešamība to atjaunot,
mājas vecākā Jāņa Feldmaņa vadībā tapa projekts.
Vispirms tika renovēta māja, nomainīti radiatori, logi
un pielikti alokatori, bet pagalms bija vienos dubļos.
„Talsu namsaimnieks” ierosināja veidot uzkrājumus, un pēc laika tika pieņemts lēmums piedalīties
pašvaldības projektu konkursā par daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanu. Rezultātā
tika izveidots bruģēts automašīnu stāvlaukums,
slēgts atkritumu urnu laukums un bērnu rotaļu laukums ar mīksto segumu.

Uz darbīgākās organizācijas godu pretendēja Valdemārpils – Ārlavas baptistu
draudze,
kas ar Vadoņu ģimenes entuziasmu un sirds siltumu ir radījusi brīnišķīgu satikšanās vietu. Cara laikā
pirms 1920. gada Valdemārpilī un Ārlavā baptistu
draudzēm bija aizliegts pulcēties. Viens no draudzes locekļiem dzīvoja Cīruļos – no 1920. gada viņa
mājās sāka notikt dievkalpojumi, taču ar laiku radās
2019. gada jūnijs

„Beidzot, pēc 30 gadiem, bērni ir tikuši pie sava
stūrīša. Kad cēlām māju, mēs par šo laukumu varējām tikai sapņot.
Turpinājums 7. lpp.
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Turpinājums no 6. lpp.
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Radīt skaistumu vienkāršībā

Paldies par attieksmi un kvalitatīvu darbu jāsaka
„Talsu namsaimniekam”, bruģēšanas firmai „Delta
AB”, „CVS” vīriem un „Talsu ūdenim”. Ir veikti apzaļumošanas darbi, uztaisīts trotuārs, uzstādīti soliņi –
vide ar projekta palīdzību tiek sakārtota, un tas
priecē,” atzīst J. Baltačs.

Lielajā ielā savu sapņu piepildījumu
izdzīvo kafijas namiņa „Ie–pauzē” saimniece Kristīne Kromane.

īstenot šeit, īstenoju citur. Veidoju interjeru viesu
mājām, kafejnīcām, veikaliem, dzimšanas dienām,
kāzām un citiem pasākumiem. Jo vairāk tu dari, jo
vairāk ideju rodas. Galvenais ir uzdrošināties. Protams, ir dažādi cilvēki, dažādi uzskati, bet šobrīd dekorēšana ir modes lieta. Domāju, ka šī vēlme manī ir
no bērnības – vienalga, kur esmu dzīvojusi, vienmēr
esmu kaut ko gribējusi pa savam, citādāk. Arī fotografēšana mani vienmēr ir aizrāvusi, bet tehniski
joprojām mācos. Sajūtas tālu nav jāmeklē – tās ir
visapkārt. Tikko uzzied pirmais zieds vai uzkrīt pirmais sniegs, idejas dzimst pašas no sevis,” ar savu
iekšējo pasauli iepazīstina Linda.

koptākā daudzdzīvokļu māja pilsētā”, paveikts liels
darbs. Iedzīvotāji izlēma izmantot iespēju piesaistīt
pašvaldības līdzfinansējumu un sakārtot mājas
iekšpagalmu. Tika sasaukta iedzīvotāju sapulce un
pieņemts lēmums par labu dalībai projektā. Nu sētā
ieklāts jauns bruģa segums un sakārtota lietus
ūdens novadīšanas sistēma.

Ar „Aktīvākās organizācijas” – biedrības „Talsu pakalnu sporta klubs” –

Šogad kafijas namiņš izvirzīts nominācijai
„Draudzīgākās tirgotava vai kafejnīca”. Pirms
vairākiem gadiem Kristīnes dzīve sagriezusies kājām gaisā – uzzinot par smagu slimību, viņa pameta
darbu un kļuva par bezdarbnieci. Par vietu, kur viņa
pati būtu sev saimniece, Kristīne sapņoja jau sen,
bet kaut kas viņu vienmēr atturēja. Kad slimība piespieda pārdomāt dzīvi, sieviete pārstāja baidīties un
sāka rīkoties.
Bezdarbniekos viņai piedāvāja rakstīt biznesa plānu, bet galu galā to neapstiprināja un viņa vērsās pēc
palīdzības attīstības finanšu institūcijā „Altum”. „Uz
jautājumu, kas būs uzņēmuma odziņa, atbildēju –
tam ir grūti noticēt, bet tā esmu es!” stāsta Kristīne.
Meklējot telpas kafijas namiņam, jaunā uzņēmēja
vēlējās atrast vietu ar savu auru – telpas, kur iepriekš nav darbojies neviens cits uzņēmējs. Ieraugot sarkano ķieģeļu ēku, viņa sapratusi, ka šī vieta ir
īstā. Produktu klāstā ietilpst ne vien dažādi kafijas
un tējas veidi, bet arī mājražotāju produkti un konditorejas izstrādājumi, kas mērojuši ceļu no kafejnīcas „Lāsīte”. Kafijas namiņa darba laiks ir elastīgs –
tas tiek pieskaņots pilsētā notiekošajām aktivitātēm.

Uz „Radošākā novadnieka” godu pretendē Linda Raituma,
kura nodarbojas ar fotografēšanu, svētku radīšanu,
cilvēku iepriecināšanu, sajūtu radīšanu un dzīves
bagātināšanu. Uzņemot mūs savās mājās, kur interjera elementi un kompozīcijas ir viena par otru izteiksmīgākas, Linda atzīst, ka par viņu vairāk runā
darbi.

Linda ir nodibinājusi pati savu aģentūru, kas
piedāvā uzburt svētkus, un sirdī auklē ieceri par
vietu, kur izpausties plašāk. „Man vēl joprojām nav
savas vietas, tāpēc visas radošās domas un idejas
top šeit. Idejas vēl ir tapšanas stadijā, bet jebkurš
mājas stūrītis dzīvo, sajūtas dzīvo. Kad nodibināju
aģentūru, mums bija kolosāla atklāšana ar meža fejas pieskārienu. Protams, dzīvē vienmēr visu gribas
realizēt plašāk. Sapņot nav liegts — visu, ko nevaru
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pārstāvjiem tiekamies Talsu sporta hallē – vietā, kur
biedrība realizējusi savu lielāko projektu. 2018. gadā,
piedaloties LAD izsludinātajā „Leader” projekta aktivitātē, iegādāti trenažieri un ierīces, kas izvietotas
Talsu sporta hallē. Projekta ietvaros iegādāti divi
slēpošanas trenažieri, trīs skriešanas trenažieri, trīs
velo trenažieri, sešas „PT4Pro” treniņu sistēmas,
kāpņu trenažieris, pieci rollerslēpju pāri klasiskajam
stilam un pieci rollerslēpju pāri slidsolim.

Biedrība dibināta 2016. gadā, un tā sastāv no trīs
valdes locekļiem – valdes priekšsēdētāja Kārļa Vanaga, valdes locekļiem Ginta Lūša un Jura Damškalna.
Tās ilgtermiņa mērķi ir popularizēt un attīstīt aktīvu
dzīvesveidu Talsu novadā, organizēt kopīgus treniņus
un sacensības, veicināt skolēnu un jauniešu iesaistīšanu sporta nodarbībās un pilnvērtīgā brīvā laika pavadīšanā, kā arī mērķtiecīgi atbalstīt, attīstīt,
veicināt un organizēt sporta pasākumus.
Biedrībai ir piesaistīta komanda, kas startē
skriešanas un slēpošanas sacensībās. Trīs reizes
pēc kārtas taku skrējiena seriālā «Stirnu buks» komanda kopvērtējumā ieguvusi 1., 2. un 3. vietu. No
2016. līdz 2019. gadam Talsu pakalnu sporta klubs
pārstāvējis Talsu novadu Latvijas čempionātā distanču slēpošanā pieaugušajiem (komandā startē
divi Latvijas izlases distanču slēpotāji). 2018. gadā
komanda piedalījusies maratonā un pusmaratonā
„Skrien Latvija”, bet no 2016. līdz 2018. gadam komandu kopvērtējumā ieguvusi 1. vietu slēpojumā
„Apkārt Alaukstam”.
Biedrība organizējusi riteņbraukšanas sacensības „Talsu velokross”, slēpojumu „Cildināsim Daģu
kalnu”, pavasara krosu un nūjošanas festivālu,
slēpojumu „Apkārt Talsiem”, slēpošanas seriālu
„Talsu apļi” un palīdzējusi sagatavot Talsu un Kamparkalna posmu trases taku skriešanas seriālam
„Stirnu buks”. Tāpat biedrība, piesaistot projektu un
fondu finansējumu, veikusi labiekārtošanas darbus
Talsu multifunkcionālajā trasē, uzstādījusi informatīvo stendu Daģu kalnā, iegādājusies sniega blieti, organizējusi slēpojumu un atalgojusi jaunieti
biroja administratora darba pildīšanai.

„Dzīvoju šeit kopš dzimšanas. Māju pabeidza
1960. gada februārī, un mani uz šejieni atveda
1960. gada novembrī. No sākotnējiem iemītniekiem
šeit palikusi viena ģimene, pārējie laika gaitā ir
pienākuši klāt. Neskatoties uz to, dzīvojam draudzīgi. Lielākos kolektīvos ir jābūt vienam, kas to lietu
vada, kas sasauc iedzīvotājus kopā un uzklausa, kas
katram uz sirds. Domāju, ka pie sasniegtā neapstāsimies, nākamais ir kāpņu telpas remonts. Soli pa
solim iesim tālāk, lai rezultātā visi būtu apmierināti.
Mājas vecākais ir kā dzirnakmens starp diviem akmeņiem — apsaimniekotāju un iedzīvotāju, bet, kas
var būt skaistāks par to, ja ir izdarīts labs darbs un
iedzīvotāji ir apmierināti? Tas ir tas, uz ko mēs tiecamies,” uzsvēra mājas vecākais Ivars Maķevics.

MAZĀ STRAZDE, KĀ ALLAŽ,
IZPAUŽAS LIELOS MĒROGOS
Teksts: Mārīte Raks-Lasmane
Foto: Edgars Lācis
Mazais Strazdes pagasta spēj izcelties ar ievērojamiem darbiem un cilvēkiem. Nereti šķiet,
ka tas tiek darīts gluži par spītu, lai pierādītu –
re, mazais cinītis spēj gāzt ļoti lielus vezumus!
Nominācijā „Radošākais novadnieks” izvirzīta
Strazdes audēju pulciņa pērn rīkotā akcija
„97+3=100. Latvijas celiņš”.
10. novembra rītā koku aleja pie Strazdes muižas
kļuva par akcijas norises vietu, kur 97 metru garumā tika izklāti grīdas celiņi dažādos rakstos un krāsās, savukārt to noslēdza puspersiešu tehnikā austs
Latvijas karogs (kā zināms, no trīs krāsām, tāpēc akcijas nosaukumā minēts „97 (metri) + 3 (karoga krāsas) = 100”). Visa ceļa garumā blakus tepiķiem, par
spīti drūmajiem un dūmakainajiem laikapstākļiem,
stāvēja cilvēki ar adītiem dūraiņiem rokās, radot brīnišķīgu krāsu simfoniju.

Galvenajās lomās šajās norisēs bija Strazdes auDaudzdzīvokļu māju K. Mīlenbaha ielā
dējas. Nosaukumu akcijai palīdzēja izdomāt māksli23, kas pretendē uz „Sakoptākās dzīvo- niece Antra Auziņa-Bajāre, kura ieteica apiet jau
jamās mājas” godu,
gana nodrillēto simtnieku, bet izvēlēties ko īpatnāvietējie sauc par atsevišķu republiku. Kopš
2014. gada, kad tā guva uzvaru nominācijā „Sa-

ku, piemēram, 97+3, jo aiz vienādības zīmes jau tāpat sanāks īstais skaitlis.
Turpinājums 8. lpp.
2019. gada jūnijs

Konkurss „Talsu bruncī ieaustie”
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Radīt skaistumu vienkāršībā
Turpinājums no 7. lpp.
„Sākumā māca šaubas, vai pietiks šie 97 metri
grīdas celiņu, bet patiesībā bažām nebija pamata,
būtu varējušas vēl tikpat daudz noaust,” pauž viena
no audējam Zane Niķe. Audējas bija parūpējušās,
sagatavojot komisijai izstādi ar daļu no grīdas celiņiem un galvenais Latvijas karogu. Papildu tam bija
izvietoti arī citi darinājumi, piemēram, jostas, dvieļi
un galdauti.

Paradīzes stūrītī – „Klāvos”, kas izvirzīta nominācijā „Sakoptākā privātmāja”.
Māja ekspluatācijā nodota 1942. gadā, tā savulaik
bijusi mežsarga dzīvesvieta. Te nu jau 12 gadus saimnieko Mārcis un Marika Pavloviči. Pirms ievākšanās
vairākus gadus ēku gan vēl remontējuši. Saimniecības teritorija šeit ļoti plaša, un, kā atzīst smaidīgie
saimnieki, darba atliku likām. Saimnieks savām rokām uzcēlis pirtiņu blakus dīķim, un ap to apkārtne
kā atsevišķa, skaista atpūtas teritorija ar tiltiņu pār
ūdenstilpni, iespēja izbraukt ar laivu, iekurt ugunskuru. Ne velti Marika teic, ka viņiem nekad nav bijusi
doma par pirtiņas izīrēšanu, jo radu un draugu ir tik
daudz, ka ikkatrā brīvā brīdī pie viņiem notiek dažādi
notikumi, svētku atzīmēšana un kopā būšana. Vasarās radu bērni gluži vai stāvot rindās, lai varētu aizbraukt atpūsties „Klāvos”. Ģimenē arī trīs atvases,
kurām laukos ļoti patīk. Divi vecākie bērni, kuri jau
savā dzīvē, ikkatru mīļu brīdi brauc uz mājām.

nodibināts uzņēmums „A&A Banketu Serviss”, ar ko
šeit un citviet plānots sniegt ēdināšanas pakalpojumus. Un, treškārt, izveidots jauns pakalpojums – Atvērto durvju dienas. „Mēs šo kluso, nomaļo Strazdes pagasta vietu gribam padarīt pieejamāku
visiem. Esam nolēmuši reizi mēnesī rīkot pasākumus, kas apvienoti ar branču (vēlās brokastis – aut.),”
ieintriģēja A. Hofmane. Runājot par gaidāmo vasaru, viesu nama vadītāja stāsta, ka šis nebūs kāzu
gads, bet izteikts pasākumu un festivālu gads.
„Esmu lepna par to, cik daudz esam paveikuši!
Visi, kuri te strādājam, esam ļoti lieli entuziasti, un
mums patīk tas, ko darām,” par mīlestību pret savu
darbu stāsta A. Hofmane.

VIRBOS
ČAKLUMS
UN
SKAISTUMS IET ROKU ROKĀ
Virbu pagastā nominācijai „Darbīgākā
zemnieku
saimniecība”
izvirzīta
ZS „Mazčāpuļi” , kur saimnieko Vija Druviņa un Andris Ļjandzins.

„Klāvi” atgādina tādu kā paradīzes stūrīti, vietu,
kur paglābties no civilizācijas un straujās ikdienas.
Ne velti Pavloviču pāris vienbalsīgi atzīst, ka nespēj
sevi iztēloties dzīvojam pilsētā.
Šeit savu miera ostu raduši dažādi dzīvnieki un
putni. „Katru gadu cenšos doties ceļojumā uz ārvalstīm. Tur ir skaisti un ir daudz ko redzēt, bet, kad
atbrauc mājās… Nekur nav tik labi. Te ir kluss un
mierīgs, kaimiņi arī feini. Ielienam te, savā aliņā, un
cits citam netraucējam,” sapratusi M. Pavloviča.

Nominācijai „Rosīgākais uzņēmums”
izvirzīta „Rezidence Kurzeme” jeb SIA
„Kurzemes saime”.
Lai par to uzzinātu plašāk, mūs sagaidīja viesu
nama vadītāja Aiva Hofmane. Viņa pastāstīja, ka īpašumā sākotnēji bijusi veca lauku māja „Reņģes”, ko
90. gadu beigās iegādājās iepriekšējais viesu mājas
īpašnieks. Un, ievedot no Latgales vecinātos materiālus, uzbūvēja nu jau esošo „Rezidenci Kurzeme”.
Ēku komplekss ir ļoti plašs, lielākajā ēkā ir viesnīca
ar 24 numuriņiem.
Pirms diviem gadiem viesu mājai nomainījās
īpašnieks (Kārlis Cerbulis). „Man šķiet, ka līdz ar to
komplekss ieguva jaunu elpu. Vairākus gadus biju
aizgājusi prom no šī darba, bet līdz ar jauno saimnieku šeit atgriezos arī es,” atklāja A. Hofmane.
Pērn paveikts ļoti daudz – visām ēkām nomainīti
jumti, un tiek darīts viss iespējamais, lai komforts un
skaistums ir ne tikai iekštelpās, bet arī plašajā teritorijā, saglabājot vēsturisko izskatu. Turklāt paveiktas
vēl vairākas būtiskas izmaiņas. Pirmkārt, lai padarītu
objektu ne tik ļoti sezonālu, vienā no ēkām ir izveidota mazā zāle, kur iespējams rīkot nelielus pasākumus, arī konferences un seminārus 25–30 cilvēkiem. Otrkārt, ar šefpavāru Andri Jugānu no Rīgas
2019. gada jūnijs

Saimniecība dibināta 2004. gadā. Saimniekiem
jārūpējas par 40 govīm un 20 jaunlopiem un aptuveni 20 hektāru zemes. „Šīs ir mana tēva mājas. Pati
te neesmu dzimusi un augusi, bet nu dzīvoju jau
vairāk nekā 20 gadu. Esmu sapratusi, ka šī ir mana
vieta, gribu te saimniekot, lai mans mantojums ir sakopts un senčiem nav jākaunas par manu darbu.
Domāju, ka tēvs varētu tikai priecāties, jo biju tā, kas
mudināja viņu atgriezties savās mājās,” emocionāli
stāsta Vija. Ģimenē aug divi dēli, un abi aktīvi piedalās ikdienas darbos, un vecākais paziņojis, ka grib
šeit turpināt saimniekot. Mamma ir gan pārsteigta,
gan lepna par to, jo visu bērnību puikas aizvadījuši
lauku darbos.
Kopš nodibināta ZS, realizēti trīs projekti, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus. Projektu ietvaros izveidota mēslu krātuve, iegādāta
tehnika, piemēram, traktors, prese, slaukšanas iekārtas u. c. aprīkojums.
Pienu ZS nodod kooperatīvam „Piena ceļš” jau
vairāk nekā desmit gadu. „Cenšamies visus aģitēt,
ka latviešiem jāiemācās kooperēties. Tas ir vajadzīgs, jo īpaši tādām vidēja lieluma saimniecībām kā
mēs. Tā ir garantija. Kooperatīvā esam aptuveni 50
biedru, un mums pieder „Jaunpils pienotava”, kur
tiek gatavota dažāda veida produkcija, un esam lepni par to,” par savu darbību klāsta saimniece.

Nominācijā „Gada jaunums” Virbu pagastā izvirzīts Nākotnes dārzs

Dārzs pērn tika oficiāli atklāts. Komisiju sagaidīja
viena no dārza idejas autorēm Solvita Grišāne. Aptuveni četrus hektārus plašajā teritorijā blakus pārvaldes ēkai atrodas lauku pļava. Izpļautas vien taciņas,
pa kurām iziet, lai varētu baudīt un vērot, kas pļavā
aug. Tajā ir ne vien dažādas lauku puķes, bet arī koku
stādi, piemēram, Japānas ķirsis. Teritorijā ir arī bērzu
birzs, kas dabiski izveidojusies, atlicis vien to iekopt.
Pastaigas laikā iespējams apsēsties un baudīt skatu,
mieru un klusumu uz kāda no vairākiem soliņiem, ko
pārvalde izveidojusi saviem spēkiem. Kā izrādās, dažiem no tiem jau radušies nosaukumi, kā „Jauniešu
soliņš” un „Mīlētāju soliņš”. Pērn uzsākta tradīcija, ka
sev vēlamu stādu dārzā var iedēstīt arī precinieki, aicināti arī skolas izlaiduma klases audzēkņi un jaundzimušo vecāki.
Šī ir jau trešā sezona, kad dārzs tiek pilnveidots
un iekārtots, un pašlaik tajā ir 176 koki un krūmi, 25
dažāda veida sugas. Nākotnē plānots ierīkot vēl papildu puķu dobes, izveidot bērnu rotaļu laukumu
un dārza tālākajā daļā, kur ielejā tek Virbupīte, ierīkot laipas.

„Radošākā novadnieka” godam Virbu
pagastā izvirzīta pagasta iedzīvotāja
Jana Dziemidova,
kuras jaunāko darbu izstāde bija apskatāma Virbu
kultūras namā. Jāteic, „pelēcīgajam” latvietim tik košas un piesātinātas krāsas nav ierastas, tāpēc jo vairāk piesaista un rada apbrīnu. Izstādes nosaukums
ir „Kluso domu spēks”, jo šie darbi tapuši pārdomu
laikā, un tie viņai ir sirdij tuvi. Jana darbojas ar eļļu,
akrilu un akvareli, bet mēdz arī apgleznot mēbeles
u. c. Viņa teic, ka ideju esot daudz.

Lai arī ar mākslu ir uz „tu” jau kopš bērnības,
J. Dziemidovas dzīvē bijis posms, kad māksla nolikta
malā, tomēr viņa iekšēji vienmēr zinājusi, ka pie tās
atgriezīsies. Tagad Jana ikdienā darbojas Talsos,
„Galerijā Art”. Viņa izsaka pateicību savai māsai Elitai
Blumbahai, kura viņu iedrošinājusi un atbalstījusi.
Mākslinieces galvenais iedvesmas avots ir ziedi
un jūra, tāpat arī ceļojumi, grāmatas un mūzika. Vislabākais darbu radīšana laiks Janai ir vakari. „Bet
mūza var apciemot jebkurā brīdī,” nosmej J. Dziemidova. Runājot par nākotnes iecerēm, māksliniece
atklāj, ka vēlas turpināt iesākto sapņu tēmu un veidot izstādes, ar kurām varētu sevi parādīt plašāk
gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.
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Interesanti

Iepazīst saimniekošanu Nīderlandē
Nīderlande platības ziņā ir mazāka valsts nekā Latvija, bet pasaulē
tā ir 2. vietā lauksaimniecības produkcijas ražošanā. To raksturo intensīva lauksaimnieciskā ražošana, kas ne tikai uzlabo iedzīvotāju
labklājību, bet arī ietekmē vidi, tādēļ aktuāli ir klimata pārmaiņu jautājumi. Lai noskaidrotu, kādus siltumnīcefektu gāzu samazināšanas
pasākumus izmanto Nīderlandes
lauksaimnieki, aprīļa vidū Talsu novada lauksaimnieki devās pieredzes apmaiņas braucienā.
Viesojāmies zemnieku saimniecībā
„SCHEP”, kur audzē slaucamās govis un
gatavo sieru. Saimniecībā ir 570 Holšteinas melnraibās govis, tā apstrādā 270
ha un nodarbina desmit strādniekus.
Kopā dienā tiek izlaukts 16 000 litru
piena, no kā saražo 1800 kg siera. Tāpat
kā Latvijā, govis tiek reģistrētas un veiktas piena analīzes. Govis tiek barotas ar
skābbarību, kam pievienota kukurūza,
kvieši, drabiņas, cukurbietes, melase un
kartupeļi. Barība tiek sajaukta ar barības dalītāju, ko nodrošina kā ārpakalpojumu. Pamanījām, ka Nīderlandē daudzi zemnieki izmanto ārpakalpojumus
– gan izmantojot barības dalītāju, gan
zemes apstrādes tehniku.
Saimniecība nav piesaistījusi Eiropas Savienības līdzekļus saimniecības
attīstībai, jo atbalsta intensititāte ir tikai 30% apmērā, un saimnieks uzskata, ka šīs naudas izmantošana palielinātu birokrātisko slogu.
Uz visiem saimniecības jumtiem ir
uzstādīti saules kolektori. Saimnieks
lēš, ka tie atmaksāsies septiņu gadu
laikā. Saules kolektori uzstādīti pašu
līdzekļiem, bet tiek saņemtas reģionālās subsīdijas 25%. Saimniecībā patērē 30–40% elektrības, pārējo pārdod.
Ieejot siera ražotnē, viss smaržoja
pēc trifelēm, kas ir saimniecības viens
no pieprasītākajiem siera veidiem.
Gatavo sieru pārdod saimniecībā esošajā veikalā, restorāniem un eksportē
uz ASV. Saimnieks atzīst, ka laiks ir ierobežots un pats visu nespēj izdarīt,
tādēļ eksporta tirgu plāno apgūt kopā
ar 40 citiem siera ražotājiem. Saimniecībā nav savas siera glabātuves un arī
to izmanto kā ārpakalpojumu.
Bioloģiskajā saimniecībā „DE
GROENE GRIFFIOEN”
rūpējas par 60 slaucamajām govīm un
nodarbojas ar lauku tūrismu.
Saimniecībā ekoloģiskais dzīvesveids ir redzams visapkārt. Māja ir celta
no dabīgiem materiāliem – māla, salmiem un apdedzināta koka. Ekoloģiskais dzīvesveids un pārliecība ir stiprāka par ekonomisko ieguvumu no
lauksaimniecības. To parāda arī govju
salīdzinoši zemais izslaukums, kas ir ap
4500 kg laktācijā. Apmēram 2000 litru
piena nedēļā tiek pārstrādāts, gatavojot sieru, paniņas, jogurtu un citus piena produktus, ko realizē saimniecības
veikalā. Pārējo pienu pārdod piena uzpirkšanas kompānijām.
Bioloģiskā saimniecība izveidota
2008. gadā, kad tika uzcelta jauna
kūts. Govis pārsvarā tiek barotas ar
zāli, gatavo skābbarību. Kā pakaišus
izmanto smalcinātas niedres, ko sagatavo ziemā, otrā kūtī izmanto šķeldu.
Tā kā piena produktus gatavo no
svaigpiena, tad uz tiem attiecas ļoti
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strikti kvalitātes nosacījumi. Piena analīzes
tiek veiktas katru mēnesi, reizēm arī biežāk.
Lielākais ienākumu
avots ir tūristu uzņemšana, tajā skaitā
skolēnu grupas, kur
tos izglīto par dzīvi
laukos.
Augļu koku un
krūmu saimniecība
„DE OLMENHORST”
sešos hektāros audzē
bumbieres, bet 13
hektāros – ābeles, kā
arī nodarbojas ar tūrismu.
Saimniecībā sastopam saimnieku 5.
paaudzē – Florianu de Klarku. Jau 20
gadu šī saimniecība saimnieko ar bioloģiskajām metodēm. Ar īpašām koku vainagu veidošanas metodēm saimnieks ir
panācis, ka koki, sasniedzot pat 50 gadu
vecumu, ir ražīgi. Ražība starp šķirnēm
atšķiras, parasti tās ir 30 tonnas no hektāra, kas var būt pat par pusi mazāk
nekā intensīvajā augļkopībā. Produkciju
realizē uz vietas saimniecībā, veikalos,
un cilvēki paši brauc lasīt dārzos.
Dārzā ir ierīkotas sprinkleru laistīšanas iekārtas, kas palīdz augus aizsargāt no salnām.
Interesants fakts, ka saimniecībā
kopš 2000. gada iespējams adoptēt
kokus. Tas nozīmē: katram kokam ir
savs krustvecāks. Var braukt skatīties,
kā tas aug, zied, ražo augļus, par atsevišķu samaksu iegādāties tā ražu. Lielākoties par šādiem krustvecākiem
kļūst pilsētnieki un ģimenes ar bērniem. Krustvecāki maksā 30 eiro gadā
par koka apkopšanu, šobrīd dārzā
5500 ābelēm ir krustvecāki. Augusta
beigās visiem tiek izsūtīta informācijan par ražas laiku, kas ļauj regulēt cilvēku plūsmu. Saimniecībā ir izveidota
kafejnīca un vieta kāzu svinībām, kas
piesaista papildu līdzekļus.
Saimniekošana šajā dārzā parādīja,
ka arī ar atļautajiem paņēmieniem
bioloģiskajā lauksaimniecībā var saimniekot pietiekami intensīvi.
Saimnieks norāda, ka daudz enerģijas veltījis, lai popularizētu bioloģiskās
lauksaimniecības lomu Nīderlandē. Lai
gan 20 gadu laikā to saimnieku skaits,
kas nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību, ir palielinājies 300 reižu, tas
tāpat ir tikai 2–4% no kopējā lauksaimniecības nozarē iesaistīto skaita.
Sīpolpuķu audzēšana saimniecībā „DE TULPERIJ”
notiek piecos hektāros zemes. Saimniecībā nav svešs arī tūrisms.
Stāvot tulpju lauka malā, saimnieks
Jans mums stāstīja par galvenajiem sīpolpuķu audzēšanas pamatprincipiem. Mūs pārsteidza, ka tulpju sīpoli
vislabāk glabājas 20 grādu temperatūrā un nav pieļaujamas temperatūras svārstības, tāpēc mājas apstākļos
nav ieteicams tās glabāt garāžā.
Redzam arī hiacinšu laukus. Saimnieks atzīst, ka hiacinšu jauno šķirņu
pavairošana ir ilgs process. Paiet divi
līdz trīs gadi, kamēr sīpols sasniedz
realizācijas izmērus, tādēļ hiacinšu sīpols maksā dārgāk nekā tulpju sīpoli.
Saimnieks norāda, lai saimniekošana

būtu efektīva, būtu nepieciešama 25 ha
liela zemes platība. Siltumnīcā ir izveidots veikals, kafejnīca un semināru telpa, kur izrādīt video par saimniecību.
„BEJO” ir lielākais dārzeņu sēklu
audzēšanas uzņēmums,
kas darbu sāka 1899. gadā. Pagājušā
gadsimta 90. gados attīstījās pētniecība
arī DNS līmenī, kas nodrošināja kvalititīvu sēklu ražošanu. Kopumā uzņēmumā
tiek nodarbināti 1700 darbinieki, no
tiem 400 darbinieki strādā Nīderlandē,
pārējie – citās valstīs, kur ir uzņēmuma
pārstāvniecības. Tiek audzētas 50 kultūraugu sugu sēklas – 1200 šķirnes. Ir
cieša sadarbība ar zemniekiem, jo jaunas šķirnes radīšanai nepieciešami 20
gadi, tāpēc visu laiku jādomā, kas būs
pieprasīts nākotnē. Sēklu audzēšana
notiek gandrīz visos pasaules kontinentos, tā nodrošinot sēklu piemērotību
noteiktam reģionam.
Kompānijai ir plašs pārstāvniecību
tīkls visā pasaulē, kas izplata viņu audzētās sēklas. Taču, lai nodrošinātu
sēklu augsto kvalitāti, tās visas nonāk
izpētes centrā Nīderlandē, kur notiek
kvalitātes pārbaude, kalibrēšana un
šķirošana pēc dažādiem parametriem: lieluma, svara, krāsas, viņi seko
līdzi, ko pieprasa tirgus, jo mainās gan
klimats, gan patērētāju vēlmes.
Mums bija iespēja iepazīties ar visu
sēklu pirmapstrādes procesu un pētniecības darbu. Apskatījām arī siltumnīcas, kurās šķirnes tiek pārbaudītas, simulējot dažādus augšanas apstākļus,
lai pārbaudītu šķirņu izturību pret tiem.
„BY BROERSEN” ir ģimenes uzņēmums,
kas nodarbojas ar zemeņu un sparģeļu audzēšanu. Saimniecībā tiek audzēti zaļie sparģeļi trīs hektāros, ko
audzē uz lauka, un 0,5 ha balto sparģeļu, ko audzē siltumnīcās.
Saimniecībā stādus paši neaudzē,
bet iepērk. Sparģeļus realizē nākamajā dienā pēc novākšanas, nedēļas laikā. Pusi no ražas realizē uz vietas, pārējo piegādā restorāniem.
Zemenes šeit audzē siltumnīcās 0,3
hektāru platībā. Siltumnīcas ir celtas
tieši zemeņu audzēšanai, tur ierīkota
apkure un ventilācija. Zem zemeņu audzēšanas kastēm ir ierīkota caurule, pa
kuru plūst siltais ūdens, kas nodrošina
siltumu un nožāvē mitrumu no ogām.
Zemenes tiek stādītas plauktu sistēmās, gadā iestāda 50–60 tūkstošus
stādu un iegūst 2,5–3 tonnas zemeņu.
Ražas laikā tiek piesaistīti divi strādnieki, bet vasarās arī skolēni, kopā nodar-

binot desmit cilvēkus.
Saimniecībā nelielās platībās audzē jāņogas, upenes, krūmmellenes un citas
ogas, ko cilvēki var braukt
lasīt paši. Ražas sākumā
saimnieki zemenes novāc
paši, bet ražas beigās ļauj to
darīt arī pircējiem, jo par zemeņu pašlasīšanu ir vislielākā interese.
Saimniecība
izveidota
pašu līdzekļiem, neizmantojot Eiropas Savienības atbalsta iespējas lauksaimniekiem, jo saimnieks min, ka
vieglāk ir ieguldīt savu naudu
un tirgot produkciju pašam.
Saimniecība elektroenerģiju iegūst no
savā īpašumā esoša vēja ģenerātora,
kas uzstādīts ar valsts atbalstu.
Viesojāmies arī Latvijas vēstniecībā
Nīderlandē, kur vēstniece Ilze Rūse
stāstīja par vēstniecības sadarbību ar
Nīderlandi augu selekcijas jomā. Vēstniece uzsvēra Latvijas vēstniecības
nozīmi, jo tā pārstāv Latvijas intereses
ārvalstīs.
Latvijas vēstniecība labprāt uzņem
dažādas delegācijas no Latvijas ar mērķi veicināt starptautisko sadarbību dažādās tautsaimniecības nozarēs.
Nīderlandes Lauksaimniecības un
dārzkopības federācija apvieno aptuveni 50 000 biedru.
Federācija pārstāv Nīderlandes lauksaimnieku intereses Eiropas Parlamentā Briselē un apvieno trīs reģionus.
Nīderlandei ir ļoti svarīgi uzlabot vides un klimata jomu. Nīderlande ir izvirzījusi trīs virzienus, kam jāpievērš īpaša
uzmanība siltumnīcu, piena lopkopības
un zemes izmantošanas jomā. Nīderlandē nemitīgi tiek domāts par enerģijas iegūšanu no dabas. Zemniekiem ir
pieejams atbalsts gan vēja ģeneratoru,
gan saules kolektoru uzstādīšanai.
Visā Eiropas Savienībā līdz 2024. gadam ir jānomaina visi azbesta saturošie jumti. Tas varētu veicināt saules
paneļu uzstādīšanu, jo tā ir ekonomiski
izdevīgāk – uzstādīt saules kolektorus,
mainot jumtu. Pašlaik valsts atbalsta
programmā saules kolektoru nomaiņai finansējums vairs nav pieejams,
taču valdība domā par citu risinājumu.
Tāpat tiek domāts par zilo enerģiju jeb
ūdens resursu izmantošanu, kur šobrīd notiek dažādi izmēģinājumi. Zaļi
dzīvot nav lēti, bet tas ir ilgtspējīgi un
nozīmīgi vides saglabāšanā.
Pieredzes apmaiņas brauciens bija
ļoti vērtīgs un pārdomas rosinošs, jo
sniedza ieskatu, kā efektīvi saimniekot
arī nelielās zemes platībās un prast
novērtēt ikkatru zemes stūrīti.
Apmeklējumi tiek nodrošināti LAP investīciju pasākuma 2014.–2020. gadam „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Atbalsts saimniecību
un mežu apmeklējumiem” ietvaros.
Jolanta SŪNA,
LLKC tālākizglītības nodaļas vadītāja
vietniece
Katrīna KĻIMOVSKA,
LLKC Talsu nodaļas uzņēmējdarbības
konsultante
Foto: Jolanta Sūna
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Domes sēdēs lemtais
25. aprīļa Talsu novada domes
deputāti lēma par 61 darba kārtības jautājumu.
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt nolikumu „Par Talsu
novada pašvaldības finansiālo atbalstu sportistiem un sporta komandām”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.15 „Grozījumi Talsu novada domes
2012. gada 14. jūnija saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālo palīdzību Talsu novadā””.
• Palielināt SIA „Talsu ūdens” pamatkapitālu ar mantisko ieguldījumu,
ieguldot pamatkapitālā Talsu novada
pašvaldības pamatlīdzekļus Balgales
pagastā, Ķūļciema pagastā, Laucienes
pagastā.
• Palielināt SIA „Talsu ūdens” pamatkapitālu, ieguldot pamatkapitālā
Laidzes pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības pamatlīdzekļus.
• Apstiprināt Talsu novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai 2019. gadā.
• Par grozījumiem Talsu novada domes 2014. gada 27. februāra lēmumā
Nr.93 „Par Ģibuļu pagasta pārvaldes
struktūrvienības Spāres tautas nama
telpu nomas maksām”.
• Atzīt par spēku zaudējušu Laucienes pagasta padomes 25.06.2008. lēmumu „Par ugunsdzēsības automašīnas izmantošanas tarifiem”.
• Atzīt par spēku zaudējušu Laucienes pagasta padomes 25.03.2009. lēmumu „Par maksas pakalpojumu noteikšanu”.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes 2015. gada 27. augusta lēmumā
Nr.382 „Par cenu apstiprināšanu pansionātā „Lauciene””.
• Veikt grozījumus Talsu novada
pašvaldības Ētikas kodeksā.
• Apstiprināt Talsu novada domes
Ētikas komisijas nolikumu.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes 17.01.2019. lēmumā Nr.15 „Par
aizņēmuma ņemšanu pašvaldības budžeta un finanšu vadībai projekta Nr.

EKII-2/11 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17a, Talsos”
īstenošanai”.
• Ar 2019. gada 1. maiju atbrīvot
Evitu Jansoni no Talsu novada Sabiedriskās kārtības komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.
• Atbrīvot Ilzi Mežoli-Unti no Talsu
novada Pasažieru pārvadājumu un
ceļu apsaimniekošanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.
Finanšu jautājumi:
• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē
511 458,54 EUR projekta „Publiskās
infrastruktūras attīstība Talsos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai.
• Noteikt Sabiles pilsētas un Abavas
pagasta pārvaldes struktūrvienības
Sabiles kultūras nama ēkai telpu nomas maksas.
• Piešķirt finansējumu Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldei 5445
EUR kultūras nama ēkas Ventspils ielā
14 būvprojekta izstrādei, pārbūvei un
būvdarbu autoruzraudzībai.
• Noteikt Sabiles pilsētas un Abavas
pagasta pārvaldes struktūrvienības
Abavas bibliotēkas ēkai telpu nomas
maksas.
• No 01.04.2019. atbrīvot ģimenes
ārstu Pēteri Blesi no telpu nomas
maksas 100% apmērā par telpām
„Pagastmāja”, Mundigciemā uz 10 gadiem ģimenes ārsta prakses nodrošināšanai.
• Noteikt Vandzenes pagasta pārvaldei maksu par gultas vietas ar gultasveļu izmantošanu nedzīvojamajā
ēkā „Rezidence”.
• Noteikt maksu par Laucienes pamatskolas pamatlīdzekļu nomas pakalpojumiem.
• Piešķirt finansējumu Lībagu pagasta pārvaldei 57 688,32 EUR Bungu
kapu paplašināšanas 1. kārtas pabeigšanai.
• Piešķirt finansējumu 4235 EUR Lībagu pagasta pārvaldei „Stendes mui-

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

žas parka” topogrāfiskā plāna izgatavošanai.
• Apstiprināt dalības maksu vienam
dalībniekam 30 EUR apmērā Lībagu
sākumskolas dienas vasaras nometnē
„Skudriņas”.
• Noteikt Talsu Valsts ģimnāzijas
ēkas telpu nomas maksas.
• Noteikt Ģibuļu pagasta pārvaldei
nomas maksu nekustamajam īpašumam „Katlu māja”, Pastendē, Ģibuļu
pagastā.
• Izslēgt no Talsu novada pašvaldības bilances pamatlīdzekļus, kas iznomāti SIA „Talsu Bio–Enerģija” 149,29
EUR.
• Piešķirt līdzfinansējumu SIA „ADAX
2” daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
energoefektivitātes pasākumu veikšanai Darba ielā 7, Talsos energoaudita
veikšanai 450 EUR un būvprojekta izstrādei 1700 EUR.
Nekustamais īpašums:
• Nodot atsavināšanai pašvaldības
īpašumā esošo automašīnu „Peugeot
Boxer”, Valsts reģistrācijas numurs FB
2828. Noteikt atsavināšanas veidu –
pārdošana izsolē. Izsoles sākumcenu
noteikt 1040 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldības
īpašumā esošo automašīnu „VW Passat„, Valsts reģistrācijas numurs GS
7558. Noteikt atsavināšanas veidu –
pārdošana izsolē. Izsoles sākumcenu
noteikt 340 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldības
īpašumā esošo automašīnu „Opel Zafira”, Valsts reģistrācijas numurs GJ
3993. Noteikt atsavināšanas veidu –
pārdošana izsolē. Izsoles sākumcenu
noteikt 340EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldības
īpašumā esošo laivu vedēja piekabi
„RB8101”, Valsts reģistrācijas numurs
A9608. Noteikt atsavināšanas veidu –
pārdošana izsolē. Izsoles sākumcenu
noteikt 90 EUR apmērā.
• Izbeigt atsavināšanas procesu nekustamajam īpašumam „Horsti”, Kūļciema pagastā.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai

piederošo
nekustamo
īpašumu
„Tampju Pagrabs”, Laucienes pagastā.
Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. Noteikt nekustamā īpašuma cenu – 4450 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu „Rāvkalni 1”, Strazdes pagastā. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
Noteikt nekustamā īpašuma cenu –
4950 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo zemes vienību ar adresi „Šķauderi”, Dārzciems, Virbu pagastā. Noteikt
zemes vienības cenu – 5150 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.12, Kalna ielā 4, Jaunpagastā,
Virbu pagastā. Noteikt atsavināšanas
veidu – pārdošana izsolē. Noteikt dzīvokļa brīvo cenu – 3970 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 05.04.2019.
nekustamā īpašuma „Dzirnieki”, Virbu
pagastā, izsoli. Rīkot atkārtotu izsoli.
Noteikt nekustamā īpašuma cenu –
1670 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošas ½ domājamās daļas no zemes
vienībām ar adresi „Kalnimantas” Ģibuļu
pagastā. Noteikt cenu – 4950 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 12.04.2019.
nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.4,
„Poprags”, Ārlavas pagastā izsoli. Rīkot
atkārtotu izsoli. Noteikt dzīvokļa cenu
– 1080 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 12.04.2019.
nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.4
„Ezermuiža”, Ārlavas pagastā izsoli. Rīkot atkārtotu izsoli. Noteikt nosacīto
cenu – 688 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 12.04.2019.
nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.5,
„Ezermuiža”, Ārlavas pagastā izsoli. Rīkot atkārtotu izsoli. Noteikt nosacīto
cenu – 744 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 12.04.2019.
nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.6,
„Ezermuiža”, Ārlavas pagastā izsoli. Rīkot atkārtotu izsoli. Noteikt nosacīto
cenu – 696 EUR.
Turpinājums 11. lpp.

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

Deputātu pieņemšanas jūnijā
Domes un komiteju sēdes jūnijā
Datums
3. jūnijs
3. jūnijs
3. jūnijs
6. jūnijs
13. jūnijs
17. jūnijs
17. jūnijs
17. jūnijs
20. jūnijs
27. jūnijs

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 jūnijs

Laiks
10.00
13.00
15.00
13.00
13.00
10.00
13.00
15.00
13.00
13.00

Talsos
4. jūnijā N. Tropiņš*, I. Gluzda
25. jūnijā E. Demiters
Balgalē
11. jūnijā ** D. Karols, I. Norenberga,
L. Pīlēģis, E. Zelderis
Ķūļciemā
4. jūnijā ** D. Feldmane, I. Norenberga, L. Pīlēģis, E. Zelderis

Laucienē
18. jūnijā ** D. Karols, T. Kalniņa,
A. Kalniņš, I. Norenberga, L. Pīlēģis,
A. Spēks, E. Zelderis
Vandzenē
4. jūnijā A. Astrātovs, Ģ. Kalnbirze,
O. Solovjovs, G. Zeberiņa
25. jūnijā S. Pētersone, G. Sebris

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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Domes sēdēs lemtais
Turpinājums no 10. lpp.
• Apstiprināt 09.09.2016. pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.1
„Ciemiņi”, Spārē, Ģibuļu pagastā izsoles rezultātus, slēdzot pirkuma-pārdevuma līgumu ar izsoles uzvarētāju par
cenu – 2900 EUR.
• Nodot iznomāšanai pašvaldības
nedzīvojamās telpas Dumpīšu ielā 3,
Stendē. Noteikt iznomāšanas veidu –
mutiska izsole. Izsoles sākumcenu noteikt 164,40 EUR apmērā mēnesī, neieskaitot PVN.
• Nodot iznomāšanai pašvaldības
zemes vienību „Mazcīruļi” Virbu pagastā 8,6 ha platībā. Izsoles sākumcenu noteikt 67 EUR par 1 ha gadā, neieskaitot PVN.
• Nodot iznomāšanai pašvaldības
zemes vienību „Sakņu dārzs 26” Vald-

26. aprīļa Talsu novada domes
ārkārtas sēdē deputāti lēma par
vienu darba kārtības jautājumu:
• Pilnvarot Talsu novada domes
priekšsēdētāja vietnieku Normundu
Tropiņu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību biedrības „Latvijas Pašvaldību
savienība” biedru sapulcē 2019. gada
17. maijā Rīgā. Pilnvarot Talsu novada
domes priekšsēdētāja vietnieku Normundu Tropiņu, Talsu novada domes
deputātus Ingu Gluzdu un Tabitu Kalniņu pārstāvēt Talsu novada pašvaldību Latvijas Pašvaldību savienības 30.
kongresā 2019. gada 17. maijā Rīgā.
16. maija Talsu novada domes
sēdē deputāti lēma par 35 darba
kārtības jautājumiem:
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.16 „Par aprūpes mājās pakalpojumu un materiālo atbalstu aprūpei Talsu novada pašvaldībā”.
• Apstiprināt Talsu 2. vidusskolas
nolikumu.
• Veikt grozījumus Talsu novada
domes 12.10.2017. lēmumā Nr.423
„Par Talsu svītru koda un Talsu saulītes izmantošanas nolikumu”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.17 „Grozījumi Talsu novada domes
2010. gada 13. jūlija saistošajos noteikumos Nr.24 „Talsu novada noteikumi””.
Finanšu jautājumi:
• Apstiprināt dalības maksu vienam
dalībniekam 20 EUR Talsu pamatskolas dienas vasaras nometnē „Mūzikālā
EKO nometne”, kas norisināsies no 3.
līdz 7. jūnijam.
• Piešķirt Sabiles pilsētas un Abavas
pagasta pārvaldei finansējumu 800
EUR Sabiles kultūras nama amatiermākslas kolektīva „Sabiles amatierteātris” brauciena uz Frankfurti, Vācijā no
2019. gada 21. jūnija līdz 24. jūnijam
daļējai transporta izdevumu segšanai.
• Piešķirt līdzfinansējumu SIA „ADAX
2” daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
energoefektivitātes pasākumu veikšanai Bētiņu ielā 4, Talsos – būvprojekta
izstrādei 1700 EUR un energoaudita
veikšanai 450 EUR no pašvaldības
2019. gada budžeta līdzekļiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefek11

gales pagastā 1,4 ha platībā. Izsoles
sākumcenu noteikt 75 EUR par 1 ha
gadā, neieskaitot PVN.
• Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Lielajā
ielā 27a, Valdemārpilī, sastāvošu no
vienas būves – par 5000 EUR.
• Iznomāt nekustamā īpašuma
„Ezermala”, Valdemārpilī, zemes vienības daļu SIA „Walle group”. Noteikt
nomas maksu 150 EUR gadā.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Sagatavot un iesniegt projektu
„Jaunaudžu retināšana Talsu novada
mežaudzēs” Lauku atbalsta dienesta
administrētā pasākumā. Paredzēt
projekta priekšfinansējumu un līdzfinansējumu līdz 6472,40 EUR apmērā
no mežu cirsmu izsoļu rezultātā iegū-

tivitātes pasākumu veikšanai.
• Dzēst likvidētajai SIA „J6 PROJEKTS” nekustamā īpašuma nodokļa
pamatparādu 223,18 EUR par nekustamo īpašumu Jaunajā ielā 6, Talsos,
kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu. Dzēst likvidētajai SIA „SĒFL” parādu 4446,47 EUR par neizpildītajām
27.12.2005. līguma Nr. 2005/21 saistībām par 250 m3 kokmateriālu iegādi
no Laidzes pagasta pārvaldes. Dzēst
likvidētajai SIA „SĒFL”, reģistrācijas Nr.
50103137381, nekustamā īpašuma
nodokļa pamatparādu 18,38 EUR par
nekustamo īpašumu „Skujiņas” Ģibuļu pagastā, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu.
• Dzēst Ilmataram Lasmanim nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 144,75 EUR par nekustamo īpašumu „Mildas” Laucienes pagastā, kā
arī ar to saistīto nokavējuma naudu.
• Dzēst Vizbulītei Puriņai nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu
8,13 EUR par nekustamo īpašumu
„Birzmaļi” Lubes pagastā, kā arī ar to
saistīto nokavējuma naudu.
• Noteikt Laucienes pagasta pārvaldes ēkai „Pagastmāja” telpu nomas
maksas.
• Noteikt maksu Laucienes pagasta
pārvaldei par traktoriem JUMZ un
MTZ-82.
• Nepiešķirt biedrībai „Salt and Light”
finanšu līdzekļus 1345 EUR elektrības
pieslēguma ierīkošanai īpašumam „Jūrmalnieki” Vandzenes pagastā.
• Noteikt Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas centra ēkai „Tautas nams” telpu nomas maksas.
• Piešķirt finansējumu Kultūras un
sporta attīstības nodaļai 27 989,83
EUR jaunizveidoto sporta laukumu
K. Mīlenbaha ielā 21 un 34, Brīvības
ielā 29 Talsos apsaimniekošanas izmaksu segšanai 2019. gadam.
• Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 582
850,35 EUR projekta „Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti” priekšfinansēšanai un
līdzfinansēšanai.
• Izņēmuma kārtā laikā no 2019.
gada 5. līdz 7. jūlijam Talsu pilsētas svētku laikā noteikt vienas tirdzniecības vietas zemes nomas maksu 28 EUR.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Turpināt projekta „Multifunkcio-

to finanšu līdzekļu 20% daļas.
• Piedalīties projektu konkursa „Veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Talsu novadā” ceturtajā kārtā.
Atbalstīt projekta kopējās izmaksas
līdz 26 000 EUR, t.sk., 24 440 EUR ir
publiskais finansējums. Talsu novada
pašvaldības līdzfinansējums ir līdz
1560 EUR.
• Atbalstīt
pašvaldības
projektu
„Grants ceļu pārbūve Talsu novadā,
6. kārta”. Nodrošināt projekta līdzfinansējumu
un
priekšfinansējumu
189 396,51 EUR, tai skaitā 14 077,97
EUR pašvaldības 10% līdzfinansējumu
no attiecināmajām izmaksām, un
73957,15 EUR neattiecināmās izmaksas.
• Pilnvarot pašvaldības Attīstības
plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadītāju Jolantu Didžus

īstenot projektu „Transporta infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā”.
• Pilnvarot pašvaldības Attīstības
plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadītāju Lauru Purkalni
īstenot Interreg Latvijas – Lietuvas
programmas projektu „Baltu ceļš”
(Balt`s Road).
• Pilnvarot pašvaldības Attīstības
plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadītāju Lauru Purkalni īstenot Interreg Latvijas – Lietuvas programmas projektu „Videonovērošanas
kameru uzstādīšana, veicinot drošības
pasākumus Latvijā un Lietuvā”.

nālā sporta un rekreācijas kompleksa
būvniecība” īstenošanu saskaņā ar
Talsu novada domes 2018. gada 25.
oktobra lēmumu Nr.438 „Par multifunkcionāla sporta kompleksa būvniecību”. Izstrādāt projektēšanas darba uzdevumu un uzsākt tehniski
ekonomiskā pamatojuma izstrādi
multifunkcionālajam sporta un rekreācijas kompleksam, izvērtējot būvniecības un uzturēšanas saimnieciskās izmaksas.
• Atbalstīt Talsu 2. vidusskolas piedalīšanos Eiropas Savienības Erasmus + programmas 2. pamatdarbības
skolu apmaiņas partnerības projektā
„European challenges and sensitive
issues in the classroom and society”.
• Atbalstīt Talsu 2. vidusskolas iniciatīvu piedalīties Latvijas Olimpiskās
komitejas skolu projektu konkursā
„Sporto visa klase”. Piešķirt finansējumu projektu konkursa īstenošanai
līdz 4390,90 EUR.
• Apstiprināt Talsu novada jauniešu
iniciatīvu projektu konkursa 2019.
gada rezultātus. Atbalstīt un kopējo
finansējumu 2991,45 EUR piešķirt astoņiem jauniešu iniciatīvu projektiem.
• Atbalstīt Talsu pamatskolas iniciatīvu piedalīties Latvijas Olimpiskās komitejas skolu projektu konkursā
„Sporto visa klase”. Piešķirt finansējumu projekta konkursa īstenošanai līdz
2403 EUR.
• Nodrošināt infrastruktūras uzlabošanas pasākumu īstenošanu Talsu pamatskolas ēkā Gaismas ielā 1, Talsos.
• Pilnvarot pašvaldības Attīstības
plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadītāju Jolantu Didžus

īstenot projektu „Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra Pastendē darbības paplašināšana un
dažādošana”.

Citi jautājumi:
• Organizēt Sabiles Vīna svētkus no
2019. gada 24. līdz 28. jūlijam.

Nekustamais īpašums:
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo zemes vienību ar adresi
„Upkalnu ūdenstornis” Pastendē, noteikt cenu – 4650 EUR.
Citi jautājumi:
• No 01.09.2019. slēgt skolēnu pārvadājuma maršrutu Nr.7 „Lībagi – Talsi”.
• No 01.09.2019. atvērt papildu vienu pirmsskolas izglītības grupu Laucienes pirmsskolas izglītības iestādē
„Bitīte”, nodrošinot papildu divu
pirmsskolas izglītības pedagogu un
skolotāja palīga amata vietu atalgojumu. Piešķirt papildu finansējumu lēmuma izpildei 8591 EUR.
• Iznomāt SIA „RA EVENTS” autorallija „Rally Liepāja” servisa parka ierīkošanai nekustamo īpašumu „Lidlauks”
Ģibuļu pagastā no 22. maija līdz 26.
maijam.
Lūgt nodot pašvaldības īpašumā
bez atlīdzības daļu no Profesionālās
izglītības kompetences centra „Rīgas
Valsts tehnikums” valdījumā esošā
valsts nekustamā īpašumu „Laidzes
tehnikums”.
Neveidot valsts un Talsu novada
pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru.
Atzīt par spēku zaudējušu Valdgales pagasta padomes 19.05.2005. lēmumu „Biroja tehnikas pakalpojumi”.

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

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

JŪNIJS
Ķūļciema pagastā (Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas centrā)
Balgales pagastā (Balgales pagasta pārvaldē, 2.stāvā)
Laucienes pagastā (Laucienes kultūras namā)
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Talsu novada Bāriņtiesas
locekļu pieņemšanas laiki
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Jolanta Feldmane
Tālr: 63232118, 26585464; e-pasts: jolanta.feldmane@talsi.lv
Apmeklētāju pieņemšana Talsos, Kareivju ielā 7, 314. kabinetā: otrdienās
9.00–12.00; 13.00-19.00
Bāriņtiesas sekretāre Signe Svare
Tālr. 63232118, 26562395; e-pasts:
signe.svare@talsi.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Dace Vakermane
Tālr. 63232118, 26546812; e-pasts:
dace.vakermane@talsi.lv
Apmeklētāju pieņemšana Talsos, Kareivju ielā 7, 302. kabinetā: otrdienās
9.00–12.00; 13.00–19.00, piektdienās
9.00–12.00; 13.00–15.00
Apkalpojošā teritorija: Talsi, Laidzes
pagasts
Laidzes pagasta iedzīvotājiem: Talsos,
Kareivju ielā 7, otrdienās 09.00–12.00;
13.00–18.00 vai pagastā, iepriekš telefoniski vienojoties
Bāriņtiesas locekle Baiba Felicita
Ruka
Tālr. 63232118, 29332732; e-pasts:
baiba.ruka@talsi.lv
Apmeklētāju pieņemšana Talsos, Kareivju ielā 7, 303. kabinetā: otrdienās
9.00–12.00; 13.00–18.00
Apkalpojošā teritorija: Talsi, Laidzes
pagasts
Bāriņtiesas locekle Tatjana Zāģere
Tālr.
63232118,
26698353;
epasts: tatjana.zagere@talsi.lv
Apkalpojošā teritorija: Īves, Valdgales, Balgales pagasts
Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Valdgales pagasta pārvaldē katra
mēneša pirmajā otrdienā 9.00–12.00;
13.00–16.00
Balgales pagasta pārvaldē katra mēneša otrajā otrdienā 9.00–12.00;
13.00–16.00
Īves pagasta pārvaldē katra mēneša trešajā otrdienā 9.00–12.00; 13.00–16.00
Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Dace Spade
Tālr. 63237671, 29464059; e-pasts:
dace.spade@talsi.lv
Apkalpojošā teritorija: Laucienes,
Ķūļciema, Vandzenes pagasts
Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Laucienes pagasta pārvaldē otrdienās 9.00–12.00; 13.00–19.00
Vandzenes pagasta pārvaldē katra
mēneša otrajā piektdienā 10.00–12.00
Bāriņtiesas locekle Valda Štrausa
Tālr. 63232118, 27844695; e-pasts:
valda.strausa@talsi.lv
Apkalpojošā teritorija: Lubes, Ārlavas
pagasts, Valdemārpils
Apmeklētāju pieņemšanas laiki: Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldē otrdienās 9.00 12.00; 13.00–18.00
Bāriņtiesas locekle Vineta Lapiņa
Tālr. 63232118; e-pasts: vineta.lapina@talsi.lv
Apkalpojošā teritorija: Sabile, Virbu
un Strazdes pagasts
Apmeklētāju pieņemšanas laiki: Talsos, Kareivju ielā 7 otrdienās 9.00–
12.00; 13.00 – Strazdes un Virbu pagasta iedzīvotājiem: Talsos, Kareivju
ielā 7, otrdienās 9.00–12.00; 13.00–
18.00 vai pagastā, iepriekš telefoniski
vienojoties
Bāriņtiesas locekle Liene Liepa
Tālr. 63232118; e-pasts: liene.liepa@
talsi.lv
Apkalpojošā teritorija: Talsi
Apmeklētāju pieņemšanas laiki: Talsos, Kareivju ielā 7, otrdienās 9.00–
12.00; 13.00–18.00
Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Tatjana Nolendorfa
Tālr.63232147, 29401182; e-pasts:
tatjana.nolendorfa@talsi.lv
Apkalpojošā teritorija: Sabile, Abavas
pagasts
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē: otrdienās 9.00–12.00; 13.00–
18.00, ceturtdienās 9.00–12.00
Bāriņtiesas locekle Ritma Supe
Tālr. 63232118, 29157443; e-pasts: ritma.supe@talsi.lv
Apkalpojošā teritorija: Stende, Lībagu un Ģibuļu pagasts
Apmeklētāju pieņemšanas laiki: Stendes pilsētas pārvaldē otrdienās 8.30–
12.00;
Lībagu un Ģibuļu pagasta iedzīvotājiem: Talsos, Kareivju ielā 7, otrdienās
13.00–17.00 vai pagastā, iepriekš telefoniski vienojoties

Lai uzlabotu sadarbību ar iedzīvotājiem un plānotu darbu, notariālās
darbības bāriņtiesā vēlams pieteikt iepriekš, sazinoties telefoniski ar sekretāri,
konkrētu darbinieku vai rakstot uz e-pastu: barintiesa@talsi.lv

Paldies!
Pateicamies Talsu novada iedzīvotājiem, kuri ieteica mūs Labklājības
ministrijas apbalvojumam „Labākais sociālais darbinieks”!
Talsu novada Sociālā dienesta darbinieces
Solvita Laure un Ilona Veidemane
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Talsu novada muzejs
iegūst Latvijas Muzeju
biedrības Gada balvu
Talsu novada muzejs ieguvis
Latvijas Muzeju biedrības Gada
balvu nominācijā „Muzeja pieejamības projekts” par interaktīvajiem āra stendiem, kas izvietoti
Talsu pilsētā.
24. maijā Daugavas muzejā Doles
salā jau desmito gadu tika pasniegta
Latvijas Muzeju biedrības Gada balva.
Šī balva ir vienīgais apbalvojums muzeju nozarē, un tās mērķis ir sekmēt
ilgtspējīgu un kvalitatīvu muzeju nozares attīstību Latvijā. Konkursa kārtībā
vērtētie muzeju projekti tika godināti
deviņās nominācijās, izceļot kvalitāti,
pieejamību un nozīmi sabiedrībā. Šogad balvai bija pieteikti 72 muzeju
projekti, kas ir lielākais pieteikumu
skaits Gada balvas vēsturē.
Talsu novada muzejs ieguva balvu
nominācijā „Muzeja pieejamības projekts” par āra interaktīvajiem stendiem pie muzeja un pie novada administratīvās ēkas. Āra stendos
apskatāma muzeja darbinieku apkopotā informācija par vairāk nekā 50
ar kuršiem saistītām apskates vietām
Ziemeļkurzemē – pilskalniem, svētvietām, apmetnēm latviešu, angļu un
krievu valodā. Apskates vietas stendā
iespēju robežās papildinātas ar muzeja krājumu – senām vietu fotogrāfijām, arheoloģisko priekšmetu, kas
atrasti konkrētā vietā, fotogrāfijām.

Stendos apskatāma arī muzeja un
novada tūrisma informācijas centra
aktuālā informācija, kā arī projekta
„Baltu ceļš” mājaslapa. Āra interaktīvos stendu izveidi iepirkumu rezultātā nodrošināja SIA „Aspired”.
Interaktīvie āra stendi ir uzstādīti
Latvijas un Lietuvas programmas
projekta Nr. LLI-168 „Starptautiskais
kultūras maršruts „Baltu ceļš” (Balt’s
road)” ietvaros. Projekta mērķis ir
palielināt apmeklētāju skaitu programmas teritorijā, izveidojot starptautiskas nozīmes kultūras tūrisma
maršrutu „Baltu ceļš“.
Ieva Priede,
Talsu novada muzeja galvenā
speciāliste izglītojošā darbā
Foto: Sandis Priede

Ir brīvs laukums
reklāmai? Dod ziņu!
Talsu novada pašvaldībā reizi
pa reizei griežas gan fiziskas, gan
juridiskas personas, kas interesējas par iespējām izvietot dažādas
vides reklāmas. Šī informācija
vienmēr ir aktuāla arī pašvaldībai.
Pašvaldība lūdz atsaukties novada iedzīvotājus – zemju un būvju
īpašniekus, kuri varētu piedāvāt da-

žādu reklāmu izvietošanas vietas
gan fiziskām, gan juridiskām personām. Tādā veidā pašvaldība interesentiem varēs nodrošināt nepieciešamo informācijas bāzi.
Informācijai: Būvvaldes arhitektūras daļas vadītāja Nellija DziedātājaOsallivana, tālr. 63237687; e-pasts:
nellija.dziedataja@talsi.lv

Pieteikšanās mācībām
pieaugušajiem
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) saņēmusi rekordlielu
mācību programmu pieteikumu
skaitu projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences
pilnveide” ceturtās kārtas atlasē.
Šoreiz vairāk nekā 90 izglītības iestādes iesniegušas teju 1000 izglītības programmas, kuru vērtēšana
vēl turpinās.
Ceturtajā kārtā apstiprināto mācību programmu saraksts ir pieejams
www.macibaspieaugusajiem.lv, izsludinot pieteikšanos. Plānots, ka pieteikšanās turpināsies līdz jūnija beigām.
Aicinām sekot informācijai minētajā

mājaslapā vai VIAA sociālajos tīklos Facebook, Twitter vai Draugiem.
Jau ziņots, ka ceturtajā kārtā strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties
mācības 12 dažādās nozarēs, kā arī
astoņās mūžizglītības kompetencēs,
kurās mācības tiks piedāvātas pirmo
reizi. Tāpat kā līdz šim mācībām varēs pieteikties ikviens strādājošs vai
pašnodarbināts iedzīvotājs vecumā
no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, kurš vēl nav paaugstinājis profesionālo kompetenci
šajā projektā.
Detalizētāka informācija: inga.sokolova@talsi.lv; t. 2651 8464.
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Latvijas Senioru
koru svētki
Talsos
8. jūnijā Talsos visus kora mūzikas mīļotājus un
interesentus gaida vērienīgs pasākums – 48. Latvijas Senioru koru svētki. Par šo svētku norisi Latvijā
rūpējas senioru koru kustības vadītāji – Daiga Galeja un Bruno Cabulis.
Šajā dienā Talsos ieradīsies 40 kori no visas Latvijas
– kopumā vairāk nekā 1300 dalībnieku. Šādu iespēju
– rīkot mazos Senioru koru dziesmu svētkus – mūsu
novads izpelnījies, pateicoties aktīvai un radošai Talsu
tautas nama senioru kora „Atbalss” un diriģentes
Astrīdas Priekules darbībai.
14.00 Radošajā sētā koncertā „Ar tautieti līgojot” muzicēs Valmieras kultūras centra vīru koris „Baltie bērzi”
un Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra „Mazā ģilde” koklētāju ansamblis „Kokļu klubs”.
15.30 svētku dalībnieki no Talsu Pilsētas laukuma
krāšņā gājienā dosies uz Sauleskalna estrādi.
Sauleskalna estrādē senioru koru koncertu kuplinās Talsu koru apriņķa 10 kori, virsdiriģents Gints Ceplenieks, Talsu deju apriņķa 12 deju kolektīvi, virsvadītājs Reinis Rešetins, pūtēju orķestris „Talsi” vadītāja
Raita Rēriha vadībā un četri senioru vokālie ansambļi.
Svētku reizē kori atskaņos dziesmas, ko mīl uz pazīst
daudzviet Latvijā, to vidū arī Raimonda Tigula „Lec
saulīte” un „Aplīgoju rudzu lauku” ar komponistu pie
klavierēm.
Svētki noslēgsies ar zaļumballi pūtēju orķestra „Talsi” vadībā.
Latvijas Senioru koru svētku koncerta „Jo dziedāju,
jo skanēja” mākslinieciskais vadītājs Gints Ceplenieks,
režisore Inita Pelse.
Svētku rīkotāji Talsu novada pašvaldība un Latvijas
Nacionālais kultūras centrs.
Ina Jurkeviča,
Kultūras un sporta attīstības nodaļas
speciāliste kultūras jautājumos
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Sports jūnijā
Kad? Cikos?
TALSOS

Dzīvesziņas

Pasākuma nosaukums

Norises vieta

Reģistrēti 30 jaundzimušie – 14 zēni un 15 meitenes:

1.06.

10.00

Talsu novada pašvaldības sporta spēles

3.06.

16.00

Orientēšanās. ZIG-ZAG 2019

9.06.

14.00

Futbols. 1. līga sievietes FK Laidze/Talsu
Talsu sporta halle
NSS - RFS

9.00

Talsu novada pensionāru un invalīdu zolīTalsu sporta nams
tes spēle

12.06.
26.06.

Pļavu sporta un
atpūtas bāze

15.00

Sabiles kausa mini futbolā 1. posms

13.06.

18.00

Sabiles kausa pludmales volejbolā 1. posms

27.06.

18.00

Sabiles kausa pludmales volejbolā 2. posms

Sporta laukums
Graviņa
Sabiles sporta
centrs

Sabiles kausa mini futbolā 2. posms

ĢIBUĻU PAGASTĀ
Ģibuļu pagasta svētku kendama kausa izcī- Pastendes radošā
1.06.
13.00
ņa
terase
Ģibuļu kausa izcīņas 2019 pludmales volej11.06. 18.15
bolā 3. posms
Pastendes sporta
laukums
Ģibuļu kausa izcīņas 2019 pludmales volej25.06. 18.15
bolā 4. posms noslēgums
ĶŪĻCIEMĀ
1.06.
11.00 Sporta svētki bērniem
Ķūļciema BLPC
STENDĒ
Stendes kausa izcīņas pludmales volejbolā Stendes pilsētas
7.06.
19.00
1. posms
sporta laukums
Stendes
8.06.
11.00 Motokross „Cross Country”
mototrase
Stendes kausa izcīņas pludmales volejbolā Stendes pilsētas
21.06. 19.00
2. posms
sporta laukums
Stendes sporta
29.06. 16.00 Stendes strītbola turnīra 1. posms
centrs
LUBES PAGASTĀ
11.00– Lubes pagasta svētku netradicionālās sporLubes sporta
29.06.
13.00 ta spēles
laukums
VALDEMĀRPILĪ
Valdemārpils kausa izcīņas pludmales vo14.06. 18.30
lejbolā 2. posms
Valdemārpils
pludmale
Valdemārpils kausa izcīņas strītbolā 2.
14.06. 20.00
posms
VALDGALES PAGASTĀ
Valdgales pagasta sporta spēles un veselīSkolas sporta
30.06. 11.00
bas diena
laukums
VIRBU PAGASTĀ
Virbu pamatskolas
5.06.
14.00 Izglītības darbinieku sporta spēles
sporta laukums

Sagatavoja: Andris Krišjānis

9. un 12. klašu izlaidumi
Izglītības iestāde

9. klase

Talsu Valsts ģimnāzija
13. jūnijs 18.00
Talsu 2.vidusskola – skolas hallē
15. jūnijs 14.00
Valdemārpils vidusskola
15. jūnijs 15.00
Talsu Kristīgā vidusskola
15. jūnijs 17.00
Talsu novada vakara un neklātienes vidusskola –
Talsu tautas namā
Sabiles pamatskola
14. jūnijs 18.00
Stendes pamatskola –
15. jūnijs 15.00
Stendes tautas namā
Talsu pamatskola
15. jūnijs 14.00
Laucienes pamatskola
15. jūnijs 17.00
Talsu 2.vidusskolas filiāle
15. jūnijs 12.00
„Laidzes pamatskola”
Pastendes pamatskola
15. jūnijs 14.00
Pūņu pamatskola – skolas zālē
15. jūnijs 12.00
Vandzenes pamatskola
14. jūnijs 18.00
Virbu pamatskola – Virbu kultūras namā 15. jūnijs 16.00
Talsu novada sporta skola –
20. jūnijs
Ancē, atpūtas parkā „Daba Laba”

2019. gada jūnijs

Ketlīna Alhasova
Alīsija Ansone
Vanesa Barkalova
Lauma Bērziņa
Viktorija Bērziņa
Kate Birzniece
Ričards Braunfelds
Enija Ceraukste
Terēza Cietvīra
Teodors Cietvīrs

Adriāna Drozda
Leo Eberliņš
Dominiks Gološinskis
Hanna Hermane
Grēta Jutinoviča
Tims Kļaviņš
Kristaps Ķīlis
Ričards Leijers
Martins LeinbergsLembergs

Olivers Matisons
Marija Miezava
Pāvils Pūliņš
Juris Skuja
Ieva Emma Smilgaine
Izabella Strokša
Šarlote Štāla
Ričards Zāģeris
Rūdolfs Ziediņš
Ketija Elīna Zonenberga

Vecāki rakstiski apliecinājuši savu piekrišanu bērna vārda un uzvārda publicēšanai

Sabiles sporta
centrs

13.06.

15.00

Talsu sporta halle
Vēžezers

LAUCIENES PAGASTĀ
Pļavu kausa 2019 pludmales volejbolā
9.06.
11.00 2. posms
Pļavu kausa 2019 pludmales volejbolā
30.06.
3. posms
SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ

28.06.

Dzimtsarakstu nodaļā no 2019. gada 26. aprīļa līdz 29. maijam

12. klase
15. jūnijs 16.00
15. jūnijs 17.00
15. jūnijs 18.00
8. jūnijs 16.00

Laulību noslēguši 15 pāri
Miruši 38 (atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai):
Talsi
Irma Alīda Lizete Ansone
(1928)
Pārsla Done (1941)
Dace Ernovica (1966)
Imants Mūrnieks (1930)
Gaidis Ūrmanis (1955)
Ilga Tararuja (1932)
Alberts Fricis Zēbergs
(1927)
Aivars Graudiņš (1951)
Stende
Edgars Kauķis (1957)
Ilze Kaktiņa (1982)
Margita Lode (1942)
Roberts Rinķis (1929)
Vanda Širma (1943)
Zoja Vītola (1946)

Sabile
Brigita Alsberga (1942)
Viktorija Mičāne (1922)
Ausma Upeniece (1935)
Valdemārpils
Gatis Krišāns (1965)
Arvis Osis (1959)
Ģibuļu pagasts
Ligita Indriksone (1948)
Eduards Jurgensons
(1928)
Laidzes pagasts
Dina Celmiņa (1955)
Guntis Kundziņš (1996)
Ineta Krovalka (1959)
Astra Štrausa (1932)
Laucienes pagasts
Konstantins Būmanis
(1930)

Žanis Alberts Briedis
(1927)
Gunārs Freimanis (1942)
Lubes pagasts
Aija Šmala-Šmāliņa
(1963)
Vandzenes pagasts
Herta Akmeņlauka (1929)
Zenta Otmane (1930)
Dzintars Pūliņš (1970)
Māris Pūliņš (1951)
Virbu pagasts
Zintis Purens (1963)
Ināra Zeltzaķe (1934)
Ventspils novads
Vera Magone (1918)
Ārija Upīte (1933)
Jūrmala
Kārlis Lindemans (1949)

Audžu ģimene un
adoptētāji – tā ir misija
5. maijā ar apliecību saņemšanu
noslēdzās piecu nedēļu apmācību
kurss topošajiem adoptētājiem un
audžuğimeņu vecākiem.
„Tā ir misija, kurā mēs esam gatavi
otram dot to mīlestību, kas ir mūsos,
saņemt pretī, un parādīt, ka ir iespējams dzīvot savādāk”, sveicot absolventus, savā uzrunā teica Talsu novada
domes priekšsēdētājs Dainis Karols.
„Brīnumiņa” vadītāja Agnese Kviese ir gandarīta par paveikto: „Būt tuvumā, kad piedzimst jauna ģimene, ir

īpaša privilēģija. Latvijā mazliet vairāk
kā 900 bērni gaida savu ģimeni kādā
institūcijā.
Talsu Ģimeņu un bērnu attīstības
centra „Brīnumiņš” pirmo izlaidumu
absolvēja 10 adoptētāji un audžuvecāki, kuri pavisam drīz savās mājās
uzņems bērnus. Paldies viņiem par
to! Pat nebiju cerējusi, ka ģimeņu būs
tik daudz, bet, runājot ar šiem cilvēkiem, saprotu, ka tās nav mirkļa emocijas, bet viņi šo lēmumu ir apsvēruši
jau vairākus gadus.”

15. jūnijs 13.00
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Kinoteātrī „Auseklis”

Izstādes jūnijā
Talsu novada muzejā
• Līdz 19.06. Madaras Gulbis gleznu
izstāde „Mežs ir burvis”
• Pētera Korsaka fotoizstāde „Personības manā dzīves ceļā”
• Talsu novada muzeja krājuma izstāde „Galdniecība Talsu apriņķī”
• Arheoloģijas ekspozīcija „Ceļojums
senatnē”
Talsu Galvenajā bibliotēkā
• 3.–28.06. Aktierim novadniekam Jānim Grantiņam 110
Talsu tautas namā un Radošajā sētā
• Liepājas Tautas fotostudijas „FOTAST” izstāde „6:0 mūsējie turpina”
• No 5.–26.06. Latvijas
Sarkanā
Krusta Sociālās aprūpes centra
„Stūrīši” un Dienas centra „Stūrīši”
radošo darbu izstādes „Sirdsdarbi”
Kinoteātrī „Auseklis”
• Līdz 7.07. lietuviešu mākslinieka
Arvida Kašauska gleznu izstāde. 2.
jūlijā 18.00 tikšanās ar mākslinieku
Laidzes bibliotēkā
• Talsu Mākslas skolas audzēkņu
darbu izstādes
• Dzejniekam Jānim Peteram 80
• Latviešu valodas aģentūras ceļojošā izstāde „Kļūdies tā, lai citiem
prieks!”
Laucienes bibliotēkā
• Fotoizstāde „Laucienes mazās muižas”
• „Veselības ABC”
• No 15.06. „Jāņu zāles skaistumam
un veselībai”
Pastendes bibliotēkā
• Sabīnes Lingas gleznu izstāde „Attīstības ceļš mākslā”
• 1.–15.06. Novadpētniecības izstāde
„Ģibuļu pagasts laikrakstu slejās”
• 16.–30.06. „Ko liksim Līgo svētku
galdā?”
Pastendes kultūras namā
• Lietišķās mākslas kolektīva „Kurši”
10 gadu jubilejas izstāde
Pļavmuižas saieta namā
• Metālmākslinieka Miervalža Zibens

darbu kolekcija
• Gleznu izstāde „155”
Stendes tautas namā
• Gleznu izstāde „Mārtiņam Brāzmam 95”
Stendes bibliotēkā
• 1.06.–17.06. Gleznotājam Indulim
Zariņam-90 „Māksla visam pāri.”
• 1.06.–17.06. „Sirdīs vēl vagonu riteņi dun”
• 17.06.–30.06. „Līgosim mēs šo
naksniņu…”
• 17.06.–30.06. Dzejniekam
Jānim
Peteram 80
• Talsu NM izstāde „Sibīrija bērnu likteņos”
Stendes bibliotēkas bērnu nodaļā
• 3.06.–14.06. Par tīru vidi ap mums
• 17.06.–25.06. Pušķojam, rotājam!
• 17.06.–28.06. Jānim Peteram 80
Strazdes bibliotēkā
• Strazdes audēju pulciņa radošo
darbu izstāde „Pirts dvieļi”
Spāres bibliotēkā
• Veltas Kociņas gleznu izstāde
• Dzīves stāsti
• Atpazīsti ārstniecības augus
Tiņģeres pils izstāžu zālē
• Lietišķās mākslas kolektīva „Tinga”
izstāde
Lubes kultūras nama izstāžu zālē
• Veltas Kociņas gleznas
Valdemārpils izstāžu zālē
• Jaunjelgavas novada Kultūras veicināšanas biedrības izstāde „Laika
kaleidoskops”
Valdemārpils bibliotēkā
• Valdemārpils mūzikas un mākslas
skolas bērnu darbu izstāde zīda
apgleznošanā
Virbu kultūras namā
• Talsenieces Veltas Kociņas gleznu
izstāde
Valdgales bibliotēkā
• 3.–28.06. Jānim Peteram 80
Sagatavoja: Sanita Arciševska

Mīluļu slepenā dzīve 2
1.06. 14.00 un 16.00;
2.06. 16.00
6.06. 18.00

Animācijas filma 1h 26
8.06. 16.00
9.06. 16.00

Filmas galvenais varonis sunītis Maksis kopā ar saimniekiem
un savu labāko draugu Djūku pirmo reizi mūžā dodas uz laukiem. Maksis pēdējā laikā ir bijis ļoti norūpējies, tādēļ ar milzu nepacietību gaida atpūtu no pilsētas kņadas – svaigā gaisā un pie dabas krūts. Taču lauku iemītnieki, izrādās, nav ar
pliku roku ņemami – tie nekavējas izrādīt pilsētniekiem savu
raksturiņu – lai redz, kurš te galvenais!
Filma dublēta latviešu valodā.
Godzilla: Briesmoņu karalis
Piedzīvojumu, fantāzijas filma 2h 12
1.06. 18.00
9.06. 18.00
2.06. 20.00
13.06. 20.30
Virs zemes atkal ir parādījušās gigantisku briesmoņu sugas,
kuru eksistence tika uzskatīta par mītu. Kriptozooloģijas
aģentūras „Monarhs” darbinieki varonīgi cenšas savaldīt milzīgos plēsējus – vareno Godzillu, Motru, Rodanu un Godzillas
lielāko ienaidnieku – trīsgalvaino karali Gidoru. Taču, kad šie
aizvēsturiskie milži uzsāk savstarpēju cīņu par dominanci, cilvēcei atliek vien pakāpties malā un cerēt uz izdzīvošanu.
Rocketman
7.06. 20.30
8.06. 18.00
9.06. 20.30

Biogrāfiska filma 2h 01
13.06. 18.00
14.06. 18.00
15.06. 19.30

„Rocketman” ir episka muzikālā fantāzija, ko iedvesmojis sera
Eltona Džona fenomenālais dzīves stāsts. Filma atklāj to, kā talantīgais, bet kautrīgais Redžinalds Dvaits kļuva par vienu no
ikoniskākajām popkultūras zvaigznēm visā pasaulē. Filma nojauc robežas starp radošas personības sapņiem un realitāti –
tas ir stāsts par unikāla cilvēka dzīvi uz skatuves un ārpus tās,
stāsts par izraušanos no ikdienišķā, zaudējumiem, cīņām un
uzvarām. Filma ir elpu aizraujošs ceļojums popmūzikas vēsturē ar slavenākajām Eltona Džona dziesmām aktiera Terona
Edžertona meistarīgajā izpildījumā.

X-cilvēki: Tumšais Fēnikss
Asa sižeta, fantastikas filma 1h 53
7.06. 18.00 14.06. 20.30 20.06. 18.00
8.06. 20.30 15.06. 17.00
Džīna Greja iegūst neticamas superspējas, kas neatgriezeniski izmaina viņu un pārvērš Tumšajā Fēniksā. Viņas
spēks ir tik liels un nekontrolējams, ka X-cilvēki nonāk grūtas izvēles priekšā – vai viena komandas biedra dzīvība ir
svarīgāka par cilvēku dzīvībām visā pasaulē.
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

Kļūdas labojums
Maija izdevumā „Talsu Novada Ziņas” rubrikā „Dzīvesziņas” pie reģistrētajiem jaundzimušajiem ieviesusies kļūda. Pareizi ir: Elizabete Estere Done.
Atvainojamies par radušos kļūdu!
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Kultūras pasākumi jūnijā
Kad? Cikos?

Kas?

Kur?

TALSOS
11.00 X Latvijas novadu bērnu un jauniešu vokālistu konkurss „Talsi uzdod toni”.
Talsu tautas namā
17.00 Fināls
Tikšanās ar mākslinieci Madaru Gulbis viņas
Talsu novada
1.06. 18.30
gleznu izstādē „Mežs ir burvis”
muzejā
1.06. 20.00 Raimonda Tigula brīvdabas koncerts
Tiguļkalnā
„Dziesmu skolas” koncerts „Par skanīgiem
4.06. 19.00
Radošajā sētā
vasaras vakariem”
Tikšanās ar fotovēsturnieku Pēteri Korsaku
Talsu novada
4.06. 18.00
foto izstādē „Personības manā dzīves ceļā”
muzejā
Latvijas Sarkanā Krusta sociālās aprūpes cenRadošās sētas
5.06. 10.00 tra „Stūrīši” un Dienas centra „Stūrīši” radošo
1. stāvā
darbu izstādes „Sirdsdarbi” atklāšana
Balles deju kluba „Tango” vasaras plenērs
7.–9.06.
Talsu tautas namā
Iepriekšēja pieteikšanās 29459423
8.06.
Latvijas senioru koru svētki. Svētku programmu skat. 12. lpp.
Brigitas Strodas kroņu veidošanas meis10.06. 18.30 tarklase. Dalības maksa: 10 EUR, iepriekšēja Talsu tautas namā
pieteikšanās
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
Pie pieminekļa
14.06. 11.00
brīdis
„Koklētājs”
Vasaras saulgrieži kopā ar folkloras kopu Tiguļkalna Ozolu
20.06. 20.00
„Talsi”
aplī
Izrāde „Skroderdienas Silmačos” Intara
Sauleskalna es22.06. 19.00
Rešetina režijā. Biļešu cena: 8; 10; 12; 15 EUR
trādē
Līgo vakars kopā ar grupu „Rumbas kvar23.06. 21.00
Radošajā sētā
tets” un DJ
Pasākums bērniem „Putu ballīte”. Ieeja: 2,50
EUR. Bērniem līdz 5 gadu vecumam ieeja bez
Sauleskalna
30.06. 15.00
maksas, apmeklēt tikai kopā ar pieaugušo –
estrādē
2,50 EUR
BALGALES PAGASTĀ
1.06. 15.00 Bērnu svētki „Reiz pasaku zemē”
Balgales BLPC
Diskoballe „Mežonīgie Rietumi Dursupē”.
Laukumā pie
8.06. 14.00
Ierašanās dreskodā. Spēlē Dj „Šerifs”
Balgales BLPC
19.00 Bez Tabu Saulgrieži
23.06.
Zaļumballe kopā ar diskžokeju. Ieeja: bez Dursupes estrādē
22.00 maksas
ĢIBUĻU PAGASTĀ
Vasarsvētku dievkalpojums ar Annas Līnas
9.06. 11.00 Dārziņas un Kristas Prūses koncertproSpāres baznīcā
grammu
15.06. 14.00 Pastendes pamatskolas izlaidums
Pastendes
Pensionāru kluba „Irbenājs” pasākums
kultūras namā
20.06. 12.00
„Vasaras saulgrieži”
Spāres muižas
20.06. 19.00 Ielīgojam Spārē „Gadskārtu ritenis siera ritulī”
parkā
Anita Grīniece „Jāņu pušķis”. Pastendes AT
Pastendes
22.06. 19.00
„Te rada” un dejotāji/ dziedātāji
Radošajā terasē
28.06. 20.00 Koncerts „Laiks, kas saulstaros tīts”
Spāres baznīcā
1.06.

SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ
19.00 Deju kolektīvu sadancis „Pasaule ir kā spoBrīvdabas estrādē
8.06.
gulis”. Ieeja: 2 EUR
„Birzīte”
22.00 Zaļumballe. Ieeja: 3 EUR
21.06. 12.00 Ielīgošana
Sabiles pilsētā
Laukumā pie fabri23.06. 12.00 Līgo dienas koncerts „Jānīšam vārtus vēru”
kas vārtiem
STENDĒ
Stendes bibliotēkas
3.06. 10.30 Čaklo lasītāju diena „Dabas grāmata”
bērnu nodaļā
Ziedu nolikšana komunistiskā genocīda
Stendes
14.06. 14.00 upuriem. Dokumentāla filma „Tālā zeme –
dzelzceļa stacijā
Sibīrija”
Stendes tautas
15.06. 15.00 Stendes pamatskolas izlaidums
namā
21.06. 19.00 Jāņu ielīgošanas koncerts
Stendes estrādē
23.06. 23.00

Līgo balle, spēlēs grupa „Stende”

Stendes estrādē

VALDEMĀRPILĪ
23.06. 20.00

Līgojam Dupurkalnā

29.06. 18.00

Deju koncerts „Ceļā uz Horvātiju”

Dupurkalna
estrādē

VANDZENES PAGASTĀ
Līgo vakara notikums un Jāņu nakts zaļum23.06. 17.00
Anču birzī
balle caur skanīgākajiem radio hītiem
VIRBU PAGASTĀ
Muzikāls pikniks „Man patīk dzīvot šajā
Laukumā aiz Virbu
1.06. 16.00
miestā…”
kultūras nama
Virbu kultūras
15.06 16.00 Virbu pamatskolas izlaidums
namā
Vasaras saulgriežu svinēšana un pasākumu Laukumā pie Virbu
21.06 19.00
laukuma atklāšana
kultūras nama
VALDGALES PAGASTĀ
Laukumā pie
23.06. 16.00 Ielīgošanas pasākums
Valdgales tautas
nama

Sagatavoja: Sanita Arciševska

LAUCIENES PAGASTĀ
21.06. 19.00

Ielīgošana Pļavmuižā

Pļavmuižas
saieta nama sētā

LAIDZES PAGASTĀ
1.06. 15.00 Daiļrunāšanas festivāls visām paaudzēm
Laidzes bibliotēkā
Vokālās studijas „Tonis” meiteņu kvarteta
Laukumā pie
14.06. 19.00
koncerts „Pa saules pēdām ar dziesmu ejam”
bērnudārza
Vasaras saulgriežu tradīciju iepazīšana brī21.06. 15.00
Brīvā dabā Laidzē
vā dabā
Tradicionālā teātra grupas „Līgo” izrāde
23.06. 15.00
Ziedgravā
„Limuzīns Jāņu nakts krāsā”
LĪBAGU PAGASTĀ
Siera siešanas un vainagu darināšanas
22.06. 12.00
Lībagu tautas namā
darbnīca „Sieru, sieru, Jāņa māte!”
LUBES PAGASTĀ
21.06. 20.00 Vasaras saulgrieži
Lubes estrādē
Koncerts pie Lūrmaņu klints „Ieskandinām
28.06. 21.00
Pie Lūrmaņu klints
pagasta svētkus”
11.00 Lubes pagasta svētki
Lubes estrādē un
29.06.
22.00 Zaļumballe, spēlē grupa „Kurzemnieki”
sporta laukumā
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
Mērsraga amatierteātra „Etīde” izrāde visai
1.06. 12.00
BLPC estrādē
ģimenei „Pifs un viņa draugi”
20.00 Pašmāju teātra izrāde „Skroderdienas Ķūļciemā”
23.06.
Zaļumballe kopā ar Jurčiku. Ieeja zaļumballē:
BLPC estrādē
22.00 1 EUR
ĪVES PAGASTĀ
21.06. 20.00 Līgo Tiņģerē
Pie Tiņģeres pils
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