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Satiec (no)skaņu, (ie)dvesmu un (ne)mieru
Talsu pilsētas svētkos!

Talsu tautas nams, uzsver tā direktore Dace
Obodovska, beidzot ir atradis savu komandu,
kas ļauj strādāt ar pārliecību, ka izdosies. Viens
no lielākajiem izaicinājumiem būs Talsu pilsētas
svētki, kur talsenieki un viesi varēs satikt (no)
skaņu, (ie)dvesmu un (ne)mieru. Neviens jau garantijas talonu par izdošanos neizsniedz, bet, ja
dara no sirds, tad sanāk.
Mīlestība, iedvesma, skaistums sevī un
visapkārt –
tās ir šo Talsu pilsētas svētku vadlīnijas, kas kā Talsu
saulītes astoņi stari vijas cauri visam darbam: mākslinieciskajai un radošajai programmai un arī scenogrāfiskajiem risinājumiem. Tā kā šie ir visas pilsētas
svētki, D. Obodovska ar komandu izvēlējusies mainīt līdz šim tik ierasto konceptu. Viņa uzsver – tie
nav pilsētas svētki, ja visas aktivitātes koncentrētas
nelielā pilsētas daļā.
5. jūlijā atkal būs iespēja doties nakts pastaigā, bet
šoreiz tā vedīs pavisam citā virzienā – no Zvaigžņu
ielas līdz pat Talsu Valsts ģimnāzijas stadionam. Nakts
pastaiga būs veltīta jaunajai Talsu Galvenās bibliotēkas ēkai, kas šogad tiks pabeigta, tāpēc visas aktivitātes būs saistītas ar šiem dārgumiem – grāmatām un
to tēliem. „Paredzēts ļoti daudz pieturas punktu, kas
nodēvēti grāmatu nosaukumos. Būs gan mūsu dzejnieces Maijas Laukmanes stūrītis, kur viņas dzeja skanēs mūzikā, gan jauniešu brīvrunas vai repotāju sacensības. Protams, arī mūzika un citas radošas
aktivitātes, kur iesaistīsies ļoti daudz cilvēku un kolektīvu,” pastāstīja Dace.
Būtiskas izmaiņas skars tirgošanās zonu, kas šajos svētkos sāksies Ezeru laukumā un vīsies līdz pat
Talsu tirgus placim. Tādā veidā tirgotājiem vairs nebūs jāstrādā troksnī un iedzīvotāji varēs izvēlēties –
baudīt kultūras programmu vai iepirkties.
„Domājot par svētku noskaņu, rūpēsimies, lai
centrālā vieta – Pilsētas laukums – ir galvenais
punkts, kur satikt draugus, socializēties, baudīt mūziku, mākslu, mūsu klasisko skatu, kāds ir tikai Talsos – pilskalnu un ezeru. Pa ceļam uz Talsu tirgus
laukumu atradīsies piedzīvojumu pļava bērniem:
dažādu veidu atrakcijas, karuseļi, lāzertags, skatuve,
kur muzicēs mūsu talanti. Varēs satikt Robertu
Trankali ar burvju trikiem, dažādas muzikālās apvie-

nības, „Pasaku namu” ar rotaļu programmu,” ieskicēja Talsu tautas nama direktore.
Pilsētas laukums pārtaps ne tikai par kultūras
programmas epicentru, bet arī par īstu piedzīvojumu gardēžiem. Te koncentrēsies dažādas kafejnīcas un ēdināšanas uzņēmumi, piedāvājot garšu un
atmosfēras bagātību: apmeklētājus priecēs atpazīstamais šefpavārs Raimonds Zommers, būs iespēja
mieloties austeru un šampaniešu bārā, kā arī izbaudīt dažādu ielu ēdienu plejādi. „Ko tādu darām pirmo reizi, tas ir liels izaicinājums, jo ilgu laiku prasa
daudzveidīga un interesanta piedāvājuma atrašana.
Nevaram paļauties, ka izcili ēdinātāji paši mūs atradīs. Gardēžu konceptu gribu saglabāt arī turpmāk,
jo ikdienā Talsos trūkst kafejnīcu, kur var pavadīt laiku patīkamā atmosfērā – mums ir pārāk šaurs piedāvājums,” teic D. Obodovska.
Radošā pastaiga „Sentalsiem piestāv māksla”
ir jauns pasākums, kam iegūts arī Valsts kultūrkapitāla fonda un Kurzemes plānošanas reģiona finansiāls
atbalsts. „Vecpilsētai, ko ļoti gribam iekustināt, piestāv māksla. To ir pierādījis arī gleznu reprodukciju
projekts „Māksla uzzied Talsos”. Sestdien šo pastaigas maršrutu papildināsim ar ko nebijušu. Jau nedēļu
pirms svētkiem Talsos notiks starptautisks mākslinieku plenērs, kur tiks gleznoti mūsu vecpilsētas skati.
Radošās pastaigas laikā tie būs apskatāmi Baznīckalna pakājē. Baznīcas dārza kokos būs redzams vecpilsētas skatījums Talsu fotokluba acīm. Darbosies Elitas Blumbahas un „Illy” galerija, iesaistīties aicinās
Antra Auziņa-Bajāre un keramiķu darbnīca „Ciparnīca”, izklaidēs ielu muzikanti un Talsu pilskalnā būs
zviļņi, lai baudītu to, ko Dievs jau ir uzgleznojis. Pie
kafejnīcas „Stūrītis” SIA „Skandināvs” un „Pērļu bode”
veidos pamatu antīko lietu un krāmu tirdziņam, kurā
pārdot, mainīt un pirkt varēs ikviens. Radošās pastaigas konceptam redzu potenciālu kļūt par atsevišķu
pasākumu, jo mūsu vecpilsēta ir pelnījusi atsevišķu
projektu – Sentalsu svētkus. Te ir tik daudz vietu, pagalmiņu – katrai ieliņai un kokam ir savs stāsts,” zina
teikt D. Obodovska.
Pieeja mainījusies arī svētku gājienam. Šajā gadā
uz to aicina Ķēniņmeitas – iespēja piedalīties ir ikvienai sievietei ar īpašu galvas rotu, tā izceļot mūzas un
dailes spēku. „Tā nav bijis nevienā pilsētā, un katra

pilsēta vienmēr domā, kas būs atšķirīgais tās svētkos. Talsi šogad būs patiešām atšķirīgi, un gājienā
dosies tikai daiļā dzimuma pārstāves, akcentējot
galvas rotas. Gājienā ielūdz Ķēniņmeitas, mēs ejam
uz Ķēniņkalna pakāji, Radošās sētas simbols ir kronītis. Apzināti esam organizējušas vairākas kroņu
darināšanas meistarklases, lai dotu iespēju katrai
Talsu meitai izveidot savu kroni, ko uzlikt svētku gājienā. Tomēr tas nenozīmē, ka gājienā var piedalīties
tikai ar kroņiem. Galvas rota var būt jebkas cits:
aube, ziedu vainags, stilīgi sasiets lakats. Ļoti priecājamies, ka sievietes piesakās šim gājienam. Īpaši uzteicama ir Talsu 2. vidusskolas kolektīva aktivitāte,
skaistu pieteikumu atsūtījusi SIA „Maxima”, SIA „Talce”, AREI Stendes pētniecības centrs – katrs ir padomājis par ko īpašu. Gribam, lai cilvēki nāk ne tikai ar
kolektīvu, bet arī individuāli. Gājiens būs krāšņs un
kupls,” iedrošina Talsu tautas nama direktore.
Negrib manipulēt ar komerciāliem
pasākumiem –
tas ir iemesls, kāpēc Talsu pilsētas svētku programma sastāv no īpašām oriģinālprogrammām, nevis
no skaļiem, mūzikas industrijā zīmolotiem, vārdiem,
kas vienu programmu piedāvā visur.
„Talsu pilsētas svētku programma ir ārkārtīgi
skaista, bagātīga, dažādu mākslinieku piesātināta.
Negribu, lai Talsu pilsētas svētki ir svētki kā citur.
Mēs esam tik radoši un varoši, ka varam piedāvāt
kaut ko šarmantāku un atšķirīgāku. Nevaram visu
laiku spekulēt ar radošajiem un slavenajiem talseniekiem, ir jāierauga un jāatpazīst kvalitāte arī citos. Piemēram, Ventspils bigbendā spēlē jaunieši,
bet kādu meistarību viņi rāda! Mūsu Amanda Maržecka, jā, par viņu varbūt daudzi nav dzirdējuši, bet
viņā ir liels potenciāls! Talsu pilsētas svētkos skanēs oriģinālprogrammas, kas ir rūpīgi izstrādātas
tieši mums, pielāgojot repertuāru pasākuma koncepcijai un ieguldot darbu mēģinājumu procesos,
jo šie mākslinieki ikdienā kopā nemuzicē. Šīs mākslinieku programmas ir tapušas ilgā laikā un tieši
Talsiem par godu, repertuārs ir pielāgots mūsu
vadmotīviem,” uzsver Dace. Tikpat pārliecināta viņa
ir arī par to, ka svētku laikā Talsiem jāparāda to
skaistums un daile.
Turpinājums 11. lpp.
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Amatā apstiprināta
izpilddirektora
vietniece

Gada ritums ir ciklisks un,
sagaidot vasaras Saulgriežus,
ikviens steidz pielikt roku vēl
pēdējos darbos savas apkārtnes labiekārtošanā.
Jūnijā paspējām aizvadīt gana
lielus un nozīmīgus notikumus:
tā pagāja festivāls „Latvju bērni
danci veda”, kur uzņēmām vairāk nekā 2500 mazo dejotāju, tā
sagaidījām 48. Latvijas Senioru
koru svētkus ar vairāk nekā
1300 dalībniekiem. Atkal tikšanās prieku izbaudījām Talsu
Valsts ģimnāzijas un Talsu pamatskolas 100 gadu salidojumos, un brīvdabas izrādē „Skroderdienas
Silmačos”
un
turpinājām radīt svētkus mūsu
pagastos. Daudz radīts, darīts
un piedzīvots, kur katrs varēja
atrast sev patīkamāko un tīkamāko. Un vēl jau tikpat daudz
krāšņu notikumu priekšā! Tūlīt
dosimies Talsu pilsētas svētkos
satikt (no)skaņu, (ie)dvesmu un
(ne)mieru, bet jūlija beigās baudīsim tradicionālo „dullošanos”
Sabiles Vīna svētkos.
Vasara allaž ir notikumiem un
iespaidiem bagāta, tā dod iespēju uzkrāt saules enerģiju un tās
radīto prieka devu tumšākajiem
gada mēnešiem.
Protam ne tikai dziedāt un dejot, bet arī saimnieciski strādāt.
Lēnām sakārtojam atkritumu apsaimniekošanu novadā, kas gan
prasa arī nepopulārus lēmumus.
Jau iepriekš, saņemot nepārprotamus signālus par uzņēmuma
valdes nesaimniecisko rīcību, SIA
„Atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrībā „Piejūra”” visi uzņēmuma kapitāldaļu turētāji vienojās par jaunas valdes iecelšanu.
Tagad nācās pārskatīt tarifu, jo,
izrādās, iepriekšējais nav sedzis

reālās izmaksas. Ne velti ir teiciens, ka par visu nākas samaksāt un, ja ilgstoši tas nav darīts,
tad agrāk vai vēlāk tāpat pienāk
brīdis, kad par atsevišķiem pakalpojumiem nākas maksāt vairāk.
Par to, ka nenāksies maksāt
vairāk, bet, tieši otrādi, mazāk un
vēl samazināsies birokrātiskais
slogs, 17. jūlijā Talsu un blakus
esošo novadu domju deputātiem stāstīs Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs
Juris Pūce. Uzklausīsim, kas ministram ir sakāms par gaidāmo
administratīvi teritoriālo reformu, un ceram sagaidīt precīzus
un skaitliskus argumentus iecerētai reformai. „Pastāvēs, kas
pārvērtīsies” – tā ir vispārzināma
patiesība, ko atbalstu, tikai pārvērtībām jābūt loģiskām un pamatotām.
Visi šie notikumi ir pavedieni
uz mūsu nākotni: kā tos stellēs
savērsim, tāds raksts arī būs
mums, mūsu bērniem un mazbērniem. Arī nākotni veidojam
no vieniem Saulgriežiem līdz
otriem, bet to darām ik minūti, ik
stundu, te strādājot un darot.
Ir pienācis laiks mainīt kalpu
domāšanas iedīgļus, ka apkārt
notiekošais ir slikts un ka ne jau
mums to būs mainīt. Tieši otrādi,
tik daudz kas ir mūsu pašu rokās,
ka atliek vien nenobīties no
skaidru lēmumu pieņemšanas.
Galu galā, Talsu novads ir vienreizēja vieta, kur dzīvot, strādāt,
uzņemt mums tuvus un mīļus cilvēkus un justies atbildīgiem pašiem par sevi un tiem, kuri būs
vēl pēc mums.
Dainis Karols,
Talsu novada domes priekšsēdētājs
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30. maijā Talsu novada domes deputāti lēma par jaunā
izpilddirektora vietnieka apstiprināšanu. Šī amata vieta
tika izveidota janvāra beigās,
kad deputāti pieņēma lēmumu samazināt domes priekšsēdētāja vietnieku skaitu no
diviem līdz vienam un palielināt izpilddirektora vietnieku
skaitu no viena līdz diviem.
Šāds lēmums tika pieņemts,
lai ilgtermiņā stiprinātu izpildvaras darbu.
Uz izpilddirektora vietnieka
amatu pieteicās 56 pretendenti,
bet 16, tehniski izvērtējot iesniegto dokumentāciju, tika virzīti izvērtēšanai personālatlases
firmai. Tā atlasīja sešus kandidātus, kurus vērtēja un analizēja
pastiprināti, nonākot līdz trīs
piemērotākajiem amata pretendentiem. Tos aicināja uz individuālām intervijām.

Ar balsu vairākumu Talsu novada domes deputāti izpilddirektora vietnieka amatā apstiprināja Ievu Krēķi. I. Krēķe 25
darba gadus aizvadījusi finanšu
sistēmā, ilgstoši vadījusi a/s
„SEB banka” Talsu filiāli un arī
vairākas šīs bankas Kurzemes
reģiona filiāles.
„Ir viegli stāvēt malā un runāt
par to, kas nepatīk un ko vajadzētu darīt citādi, – ar to nepietiek, ir jāiet un jādara. Domāju,
ka ar savu pieredzi varu dot ieguldījumu Talsu novada attīstībā. Viens no maniem mērķiem
būs nodrošināt manā pakļautībā esošo nodaļu kvalitatīvu darbu, lai iedzīvotājiem mēs sniegtu
kvalitatīvus pakalpojumus,” sacīja I. Krēķe.
Amata pienākumus viņa sāks
pildīt 3. jūlijā.
Inita Fedko

Piepildīs septiņu
projektu idejas
Talsu novada kultūras un
tūrisma projektu konkursā
vairāk nekā 6000 eiro piešķirts dažādu radošo ļaužu
ideju īstenošanai. Šī gada
prioritāte ir atbalsts nozīmīgu
pasākumu norisei, kas piesaistīs plašu mērķauditoriju
un veicinās mūsu kultūrvides
saglabāšanu un attīstību.
Šajā projektu pieteikšanās
kārtā bija iespēja apgūt 8606
eiro lielu finansējumu, kam pieteicās astoņi pretendenti. Izskatot visus vērtēšanas kritērijus,
atbalstīti tika septiņi projektu
pieteikumi. Vērtēšanas komisija
analizēja projektu aktualitāti un
nozīmīgumu novada un attiecīgās pilsētas vai pagasta teritorijā, tā pieejamību plašai mērķauditorijai, ideju oriģinalitāti un
pieteikuma kvalitāti – skaidri formulēts mērķis, definēti sasniedzamie rezultāti, precīzas izmaksu pozīcijas un noteikts

pašieguldījuma apmērs, kā arī
pretendenta līdzšinējā darbības
pieredze.
Finansējumu ideju īstenošanai ieguva biedrība „Valdemārpils Krišjānis” un nodibinājums
„Deju kolektīvs Draudzība”, kas
dosies uz Horvātiju, lai piedalītos kultūras vasaras pasākumos. Atbalstīta arī kora „Balgale” ideja piedalīties konkursā
„European Choir Games 2019”,
bet biedrība „Talsu fotoklubs”
organizēs fotogrāfiju meistarklašu ciklu un izstādi „Inspirācijas”. Biedrība „Allnature” rīkos
četrus neformālus pasākumus
Sabilē, bet Talsu pensionāru
biedrība un biedrība „Kurzemes atauga” realizēs projektus
„Lielā māksla nāk uz Talsiem”
un „Brīvības ceļš”.
Kopējais piešķirtais finansējums ir 6427 eiro apmērā.
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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Deputāta pilnvaras noliek
Almants Kalniņš
13. jūnijā deputāta pilnvaras nolika Talsu novada domes deputāts Almants Kalniņš. A. Kalniņš līdztekus
domes deputāta darbam turpināja arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(VUGD) Kurzemes reģiona
brigādes Talsu daļas nodaļas
komandiera pienākumus.
Šobrīd esošais tiesiskais regulējums nosaka, kā šajā situācijā
atzinis Korupcijas novēršanas un
apkarošanas birojs (KNAB), ka
VUGD pienākumu pildīšanu nedrīkst apvienot ar deputāta amatu. Lai arī A. Kalniņš par šo situāciju tiesībsargājošās instancēs
bija interesējies jau iepriekš, viņš
abus amatus norādījis arī savā
valsts amatpersonas deklarācijā,
tomēr viennozīmīgu atbildi par
amatu apvienošanas kārtību nebija guvis. Tagad, divus gadus
kopš amatu apvienošanas, viņš
saņēmis ziņu no KNAB, ka šāda

amatu apvienošana tomēr nav
pieļaujama. „Šobrīd Iekšlietu ministrija ir izstrādājusi grozījumus
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta
gaitas likumā. Pēc to apstiprināšanas vairs nebūs ne mazāko
šaubu, ka drīkst apvienot deputāta un VUGD amata pienākumus,” sacīja A. Kalniņš.
Maijā A. Kalniņš saņēmis ziņu
no KNAB, ka nav savlaicīgi izdarīta izvēle par ieņemamo amatu,
tāpēc viņam piemērots administratīvais sods 100 eiro apmērā.
A. Kalniņam netiek prasīts atmaksāt šajā laika periodā saņemto atalgojumu.
„Man bija trīs iespējas: nolikt
deputāta mandātu, atstāt dienestu VUGD vai arī tiesāties ar
institūcijām, kur, pēc juristu viedokļa, es būtu uzvarējis. Tomēr
neuzskatu par pareizu rīcību

sākt tiesāties ar savu darba devēju, ar valsti, tāpēc esmu nolēmis nolikt deputāta mandātu.
VUGD dienestā saredzu savu
misiju – darot savu darbu, varu
palīdzēt kādam nelaimē nokļuvušajam vai pat izglābt kāda
dzīvību. Līdz šim, pildot deputāta pienākumus, esmu vadījies
tikai pēc savas pieredzes un iegūtās
informācijas,”
sacīja
A. Kalniņš.
Talsu novada domes deputātiem viņš novēlēja spēt izskatīt katru jautājumu pēc būtības,
virzīties uz priekšu un sasniegt
rezultātu.
A. Kalniņš Talsu novada
domē tika ievēlēts no Latvijas
Zemnieku savienības saraksta,
nākamais aiz viņa sarakstā ir
Miervaldis Krotovs, kurš ir piekritis turpmāk pildīt Talsu novada domes deputāta pienākumus.
Inita Fedko

Sakārtos piecu
daudzdzīvokļu
māju pagalmus
Arī šogad Talsu novada pašvaldība rīkoja
projektu konkursu, kur
iedzīvotājiem bija iespēja piesaistīt līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai.
To ieguvušas piecu projektu idejas, kas palīdzēs
uzlabot publisko vidi.
Pieteikumus
Talsu
novada
pašvaldības
daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju pagalmu labiekārtošanas
projektu
konkursā iesniedza SIA
„Adax 2”, SIA „Talsu namsaimnieks” un biedrība
„Dundagas 5”.
Atjaunot ceļu segumu,
ieguldot gan savu finansējumu,
gan
piesaistot
pašvaldības atbalstu 4000

eiro apmērā, apņēmušies
mājas „Saulītes” Mundigciemā iedzīvotāji. Ezera
ielas 3 Talsos iedzīvotāji
vēlas izbūvēt kāpnes un
apzaļumot teritoriju.
Darba ielā 9 Talsos tiks
bruģēta teritorija un izveidots
sakārtots
automašīnu stāvlaukums, arī
A. Pumpura ielā 6 un
Dundagas ielā 5 Talsos
tiks bruģēta mājai piederošā teritorija.
Kopumā daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju pagalmus
labiekārtos par aptuveni
53 000 eiro, no kā 20 000
eiro līdzfinansējumu nodrošinās pašvaldība.
Inita Fedko

„Uzpucē” Strazdi un Virbus
Jūnija beigās Strazdes un
Virbu pagasta iedzīvotāji
tika iepriecināti ar vides labiekārtošanu. Strazdē izveidots bruģēts celiņš, bet Virbos iekārtota atpūtas vieta.
Ja līdz šim Strazdes muižas
parku lietainā laikā bez zābakiem kājās nevarēja izstaigāt,
tagad situācija ir mainījusies.
Strazdes pagasta pārvaldes
komunālās daļas speciālists
Ivars Maķevics pastāstīja, ka
parkā tagad izveidots bruģēts
gājēju celiņš. Tas bija vajadzīgs,
gan lai atvieglotu uzturēšanu
šajā posmā, gan arī lai nodrošinātu parka apmeklētājiem
patīkamu pārvietošanos.
Bruģēšanu veica SIA „Delta
AP”, un tā izmaksāja 7816,53

Strazdes muižas parka bruģētais celiņš
eiro (bez PVN).
Savukārt Virbos realizēts
projekts „Āra aktīvās atpūtas
vietas izveide Virbu pagastā”. Pie Virbu kultūras nama

izveidots bruģēts laukums,
uzstādīts metāla galds ar metāla soliem un metāla šūpuļkrēsls, tā šo vietu darot
vēl piemērotāku kultūras pa-

Piešķir līdzfinansējumu
vēsturisko ēku restaurācijai
un konservācijai
Jau vairākus gadus Talsu, Sabiles un Valdemārpils pilsētas
iedzīvotājiem ir iespēja piesaistīt pašvaldības līdzfinansējumu
vēsturisko ēku restaurācijai un
konservācijai. Šogad tam pieteikušies astoņi Talsu vēsturisko
ēku īpašnieki.
Projektu konkursā „Par Talsu
novada pašvaldības līdzfinansējumu valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās esošo
vēsturisko ēku restaurācijai un
3

konservācijai Talsu novadā” saņemti astoņi pieteikumi, kas arī atbalstīti. Šo ieceru realizēšanai, kas
paredz gan dokumentācijas izstrādi, gan arī atsevišķu restaurācijas
darbu īstenošanu, piešķirts finansējums 28 748,06 eiro.
Līdzfinansējums tiks ieguldīts
vairākos īpašumos: Laidzes ielā 11,
Lielajā ielā 41, Lielajā ielā 29, Lielajā
ielā 33, Lielajā ielā 12, Lielajā ielā
14, Lielajā ielā 39, Ūdens ielā 1.
Inita Fedko

Labiekārtotā atpūtas vieta pie Virbu kultūras nama
sākumu rīkošanai. Turpat netālu paredzēts arī āra trenažieru laukums: tiks uzstādīti
četri āra trenažieri.
Projekta kopējās izmaksas

ir 25 261,64 eiro (ar PVN),
būvdarbus nodrošināja SIA
„Koklētājs”.
Inita Fedko

Novērtē skolēnu un pedagogu
sasniegumus izglītībā, kultūrā
un sportā
Ik gadu Talsu novads godina mūsu
izcilākos prātus – skolēnus, un panākumu veicinātājus – pedagogus. 6. jūnijā tika godināti konkursā „Izcilākie
Talsu novada izglītojamie un pedagogi vispārējās, profesionālās ievirzes
un interešu izglītībā” izvirzītie.
Pamatojoties uz nolikumā minētajiem
kritērijiem, Talsu novada konkursa „Izcilākie Talsu novada izglītojamie un pedagogi vispārējās, profesionālās ievirzes un
interešu izglītībā” komisija izvērtēja izglītojamo un viņu pedagogu sasniegumu
atbilstību konkursa nolikuma kritērijiem

un piešķīra naudas balvas. Šim mērķim
tika atvēlēts finansējums 23 820,89 eiro
apmērā.
Šogad godināti 115 skolēni, 66 pedagogi un 17 kolektīvi un komandas, kas
piedalījušās valsts mācību priekšmetu
olimpiādēs, Latvijas 43. skolēnu zinātniskajā konferencē, pierādījuši sevi profesionālās ievirzes izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu audzēkņu valsts
konkursos un sporta sacensībās.
Sveicam visus laureātus un pedagogus un vēlam panākumus arī turpmāk!
Inita Fedko
2019. gada jūlijs
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Augustā pieaugs atkritumu apsaimniekošanas tarifs
No 1. augusta Talsu novada iedzīvotājiem jārēķinās ar paaugstinātu atkritumu
apsaimniekošanas
tarifu. Ja līdz šim nešķirotu
sadzīves atkritumu apsaimniekošana izmaksāja 12,84
eiro par kubikmetru, tad no
1. augusta – 15,90 eiro par
kubikmetru.
Jauns tarifs SIA „Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība
„Piejūra”” nepieciešams vairāku iemeslu dēļ – viens no
tiem – saskaņā ar Dabas resursu nodokļa (DRN) likumu
izriet, ka no 2020. gada 1. janvāra stājas spēkā cita DRN likme. Ja šogad par atkritumu
apglabāšanu tā noteikta 43
eiro apmērā par tonnu, tad
nākamgad – 50 eiro par tonnu. Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija 8. maijā
apstiprināja SIA „Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība
„Piejūra”” sadzīves atkritumu
apglabāšanas pakalpojumu
tarifu ar jau iekļautu DRN likmi: no 2019. gada 10. jūnija
līdz 31. decembrim – 60,73
eiro tonnā (bez PVN), bet no
2020. gada 1. janvāra – 64,01
eiro tonnā (bez PVN). Tas nosaka, ka turpmāk DRN būs iekļauts atkritumu apglabāšanas tarifā un pašvaldībai,
mainoties apglabāšanas tarifam, nebūs nepieciešams atsevišķs lēmums par atkritumu
apsaimniekošanas
maksas
maiņu, kas stāsies spēkā reizē
ar jauno apglabāšanas tarifu.
Tomēr vēl ir arī otra izmaksu pozīcija, kas iedzīvotājiem
sadārdzinās atkritumu apsaimniekošanu. Tā ir nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa. Ja kopš
2018. gada marta maksa par
sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkrauša-

nu un uzglabāšanu bija noteikta 1,70 eiro (bez PVN) par
kubikmetru apmērā, tad tagad tā būs 6,76 (bez PVN) eiro
par kubikmetru.
Uzņēmuma valdes loceklis
Ēriks Zaporožecs skaidroja,
ka līdzšinējās pozīcijas izmaksas bija noteiktas neadekvāti
zemas un nesedza reālās izmaksas. Pats uzņēmums bija
noteicis vēl augstāku šīs pozīcijas izcenojumu, prasot vismaz 7,09 eiro (bez PVN) par
kubikmetru. Talsu novada domes deputāti uzklausīja pašvaldības auditores Solvitas
Zemītes skaidrojumu, kura
pauda pārliecību, ka uzņēmuma finansiālā situācija var
nostabilizēties arī pie zemākā
izmaksu izcenojuma. Tam gan
iebilda Ē. Zaporožecs, skaidrojot, ka uzņēmums regulāri
saskaras ar neplānotām situācijām, kas prasa papildu
investīciju ieguldījumu, kā arī
nepieciešams nodrošināt uzņēmuma attīstību, uzlabojot
tā tehnisko aprīkojumu. Domājot par iedzīvotāju interešu
pārstāvniecību, Talsu novada
domes deputāti lēma noteikt
maksu par sadzīves atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu
6,76 (bez PVN) eiro par kubikmetru līdz 31. decembrim.
Līdz tam laikam būs jāizvērtē
uzņēmuma finanšu situācija,
lai saprastu, kā šāds izcenojums ietekmē tā darbību.
Atsevišķas pašvaldības ir
pieņēmušas lēmumu par atšķirīgām šīs pozīcijas izmaksām. Piemēram, Mērsraga
novada dome ir apstiprinājusi
atkritumu apsaimniekošanas
tarifu ar maksu par sadzīves
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu 8,26 (bez PVN) eiro

par kubikmetru.
Situāciju sarežģīs apstāklis,
ka Talsu novadā saskaņā ar deputātu lēmumu būs cits atkritumu apsaimniekošanas tarifs
nekā citās uzņēmuma darbības teritorijās, tādēļ arī aprēķinu veikšana un rēķinu sagatavošana prasīs jau citādu pieeju,
tomēr iedzīvotājiem tādā veidā
būs nodrošinātas zemākas pakalpojuma izmaksas.
Līdz šim iedzīvotājiem nešķirotu sadzīves atkritumu
apsaimniekošana izmaksāja
12,84 eiro (bez PVN) par kubikmetru, bet no 1. augusta tā
būs 15,90 eiro (bez PVN) par
kubikmetru.
Tas nozīmē, ka viena konteinera iztukšošanas reize
(0,180 kubikmetru tilpums)
izmaksās 2,37 eiro (bez PVN)
vai 2,87 eiro (ar PVN).
Apstiprinātais
atkritumu
apsaimniekošanas tarifs, salīdzinot ar citiem novadiem,
nav viens no augstākajiem.
Piemēram, SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi”, SIA
„Madonas
namsaimnieks”,
SIA „Vides serviss” šo pakalpojumu nodrošina par izcenojumu, kas pārsniedz 20
eiro (ar PVN) par kubikmetru.
Jauns tarifs –
tā ir tikai daļa no pārmaiņām
uzņēmumā.
Nekavējoties
konstruktīvi reaģējot uz saņemto informāciju par notikumiem uzņēmuma iekšienē,
jau 12. martā pašvaldības, kas
ir kapitāldaļu turētājas uzņēmumā (Jūrmalas pilsēta, Talsu, Tukuma, Kandavas, Engures,
Dundagas,
Jaunpils,
Mērsraga, Rojas novads), atsauca iepriekšējo uzņēmuma
valdi. Tas darīts, jo tika konstatēta nesaimnieciska un, iespējams, arī prettiesiska ie-

priekšējās vadības rīcība.
Talsu, Jūrmalas un Tukuma
apvienotā auditoru komanda
veica 2017. un 2018. gada
iekšējā audita posmu pārbaudi, lai saprastu, kas līdz šim
uzņēmumā ir noticis un kāda
varētu būt turpmākā rīcība.
Auditori mēģināja rast atbildes uz vairākiem būtiskiem
jautājumiem: vai sabiedrības
valdes izveidotās iekšējās kontroles sistēmas kļūdu rezultātā nav izveidojušās būtiskas
neatbilstības finanšu pārskatos, palielinājies vai iestājies
interešu konflikta vai krāpšanās risks, vai izšķērdēti sabiedrības resursi. Viens no auditoru secinājumiem apliecina, ka
uzņēmuma iekšējās kontroles
sistēma satur būtiskus trūkumus, kā arī ir risks, ka uzņēmuma valde mērķtiecīgi nav rīkojusies kā rūpīgs un gādīgs
saimnieks. Piemēram, nav
veikta ikgadējā budžeta plānošana un rentabilitātes novērtēšana, nav bijusi iedziļināšanās budžeta izpildē, kā arī nav
bijuši mēģinājumi uzlabot budžeta rezultātus, netika vadīta
naudas plūsma, bet gan visas
darbības tika uzdots veikt galvenajam grāmatvedim. Uzņēmuma valde nav nodrošinājusi savlaicīgu tarifu pārskatīšanu
un iesniegšanu Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijā. Konstatēti dažādi pārkāpumi grāmatvedības uzskaitē un iepirkumu organizēšanas
kārtībā, kā arī nav iespējams
pārliecināties par notikušajiem komandējumiem, to lietderību, par teju 3000 eiro arī
pārsniegts komandējumu izdevumu apmērs.
Jau 2018. gadā uzņēmumam ievērojami samazinājušies naudas līdzekļi – no vairāk nekā 350 000 eiro līdz

nedaudz virs 40 000 eiro, un
pieaudzis norēķinu ar piegādātājiem apmērs – no 72 000
eiro līdz 103 000 eiro. Neraugoties uz finansiālajām grūtībām, valde ne tikai uz tām nav
reaģējusi, bet arī nav informējusi kapitāldaļu turētājus. Kapitāldaļu turētāju pārstāvju
uzmanību situācijai uzņēmumā 2019. gada sākumā pievērsa kredītiestāde un zvērinātais revidents.
Konstatēta ne tikai nesakārtota uzņēmuma pamata
darbība,
bet arī citi pārkāpumi: iegādāts lietots kafijas aparāts
jauna aparāta cenā, noteiktas
nepamatoti augstas degvielas
patēriņa normas, kā arī konstatēts, ka tā iegādāta vienā
reizē vairāk, nekā iespējams
ieliet mašīnas degvielas tilpnē, pastāv aizdomas par dažādu tehnikas aprīkojuma iegādi privātām vajadzībām,
iegādāti atkritumu konteineri,
kas netiek izmantoti, nomātas
tehnikas vienības, kas netiek
pienācīgi noslogotas. Uzņēmuma vadība, nenodrošinot
efektīvu finanšu resursu plānošanu un izlietojuma kontroli, izlietojusi līdzekļus ar
saimniecisko darbību nesaistītu izdevumu, soda un kavējuma naudu nomaksai vismaz
15 897,90 eiro apmērā.
Uzņēmuma kapitāldaļu turētāji, pēc detalizētas iepazīšanās ar auditā konstatēto,
lems par tālākajiem rīcības
soļiem, izvērtējot iepriekšējās
uzņēmuma valdes darbību.
Par konstatētajiem pārkāpumiem jau ir informēts Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.
Inita Fedko

SIA „Talsu ūdens” lūdz finansiālu atbalstu
SIA „Talsu ūdens” ir Talsu
novada pašvaldības kapitāldaļu uzņēmums, kas novada
iedzīvotājiem nodrošina plašus ūdenssaimniecības pakalpojumus: no dzeramā
ūdens piegādei līdz kanalizācijas tīklu uzturēšanai. Kopš
2015. gada SIA „Talsu ūdens”
savā pārvaldībā pakāpeniski
pārņem visa novada teritoriju, un šis process līdz novembrim tiks pilnībā pabeigts.
Tomēr tagad ir skaidrs – bez
budžeta finansējuma ieguldīšanas pamatkapitālā uzņēmums nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus un visu
nepieciešamo prasību izpildi
nespēs.
Pēdējo reizi Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas ko-

misija SIA „Talsu ūdens”
ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu Talsu pilsētai apstiprināja 2015. gadā. Tas stājās
spēkā 1. augustā un līdz pat
šim brīdim ir 1,13 eiro (ar
PVN) par ūdensapgādi un
1,42 eiro (ar PVN) par kanalizāciju. Tikmēr citās novada
pilsētās un pagastos šos pakalpojumus nodrošināja pašas pārvaldes par citu – augstāku – pakalpojumu tarifu.
2015. gadā, sākot pārņemšanas procedūru, bija skaidrs
– pārņemtajās teritorijās līdz
procesa pabeigšanai SIA „Talsu
ūdens” piemēros Talsu pilsētai
izstrādāto tarifu apjomu. Tas
nozīmē, ka pilsētās un pagastos iedzīvotājiem šis pakalpojums kļuva lētāks, bet uzņēmu-

mam – nerentablāks. Ja SIA
„Talsu ūdens” kombinētais tarifs (ūdensapgādei un kanalizācijai kopā) ir 2,55 eiro (ar PVN),
tad visās pārējās pārvalžu
saimniecībās šis tarifs pirms
pārņemšanas pārsniedza 3
eiro apmēru. Piemēram, Strazdē kombinētais tarifs līdz pārņemšanai bija 3,61 eiro (ar
PVN), Lubē – 3,58 eiro (ar PVN),
bet Īvē – 3,51 eiro (ar PVN).
SIA „Talsu ūdens” aprēķinājis, ka gadā, pārņemot Laidzes, Īves, Lubes, Valdemārpils,
Ārlavas,
Valdgales,
Sabiles, Abavas, Strazdes un
Virbu teritorijas, uzņēmuma
zaudējumi sastāda vairāk
nekā 250 000 eiro.
Neatbilstoši zems pakalpojumu tarifs ir tikai viens no fak-

toriem. Būtiskus līdzekļus SIA
„Talsu ūdens” ieguldījis arī pārņemto teritoriju ūdenssaimniecības sakārtošanā. Nereti
pakalpojumu nodrošināšana
uzticēta SIA „Talsu ūdens”,
pirms tam pārvaldēm nesakārtojot tehnisko nodrošinājumu, vai arī neplānoti finansējums bija jāiegulda jaunu
prasību izpildei un avārijas situāciju novēršanai. Piemēram,
Laidzes ciemata un Priežu (Sabilē) atdzelžotavā veikta tehnoloģiska pāreja attīrīšanas
iekārtās uz aerācijas sistēmu,
Valdemārpilī nomainīta pašteces kanalizācijas caurule.
Neplānoti izdevumi –
tas ir vēl viens no faktoriem,
kas būtiski pasliktinājis uzņē-

muma finansiālo situāciju, to
šobrīd praktiski atstājot bez
apgrozāmajiem līdzekļiem.
Pārņemšanas procesā atklājušās papildu pozīcijas, kas
prasa ieguldījumus. Piemēram, Sabilē notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, reizi mēnesī
nepieciešama ģenerāltīrīšana
un pilnīga dūņu izsūknēšana.
Pārņemot pārvalžu teritorijas,
SIA „Talsu ūdens” ir atbildīgs
arī par avārijas situāciju novēršanu. Šajās teritorijās uzņēmums saskāries jau ar 180
avārijām, kuru novēršana ir
obligāta un steidzama, lai iedzīvotājiem tiktu nodrošināts
kvalitatīvs pakalpojums.
SIA „Talsu ūdens” valdes loceklis Igors Kude pastāstīja,
Turpinājums 5. lpp.
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Noslēdzas konkurss
„Talsu bruncī ieaustie” –
uzvarētāji būs zināmi
septembrī
Konkurss „Talsu bruncī ieaustie” ir iespēja pateikties līdzcilvēkiem un iespēja izcelt līdz šim neredzēto un nepamanīto. Tas ir
veids, kā iesaistīt radošos, uzņēmīgos un neatlaidīgos cilvēkus novada dzīvē un kā novērtēt viņus par
sniegto ieguldījumu Talsu novada
tēla, apkārtējās vides un sabiedrības līdzdalības veicināšanā. Vērtēšanas komisija darbu ir beigusi,
bet uzvarētāji desmit nominācijās
tiks atklāti 6. septembrī.
Šajā gadā ikvienam bija iespēja konkursā „Talsu bruncī ieaustie” piedalīties, piesakoties desmit nominācijām:
„Sakoptākā privātmāja”, „Ģimenēm un
bērniem draudzīgākais pagalms”, „Sakoptākā vēsturiskā ēka”, „Rosīgākais
uzņēmums”, „Darbīgākā zemnieku
saimniecība”, „Draudzīgākā tirgotava
vai kafejnīca”, „Aktīvākā organizācija”,
„Čaklākais mājražotājs”, „Radošākais
novadnieks” un „Gada jaunums”.
Visvairāk nominantu – 11 – ir nominācijā „Gada jaunums”. Tajā atrodamas daudzas un dažādas pērles, piemēram, jaunatklātais peldbaseins
Laidzes pagastā, Indijas klasiskās
tempļa dejas Laucienes pagastā, bišu
gultas „Bandeniekos” Valdgales pagastā. Otra populārākā nominācija ir
„Radošākais novadnieks”. Šī ir arī viena
no sarežģītāk vērtējamām kategorijām
pašai komisijai, jo no desmit pretendentiem izvēlēties vienu vienīgo šķiet
teju vai neiespējami. Radīt skaistumu,
radīt īstenus roku darbus, radīt gleznas un zīmējumus, radīt mūziku, radīt
dullumu, radīt prieku, radīt vēsturi, radīt gudrību un radīt ampelēšanos – tik
atšķirīgs ir radošums un tā izpausmes!
Savukārt deviņi kandidāti izvirzīti
„Sakoptākās privātmājas” godam – un
ko redzēt šeit bija daudz! Cilvēku spēju neierobežotība, inovatīvas un neredzētas pieejas, bet visam tam pāri –
bezgalīga mīlestība pret savu zemi,

māju, pret savu vietu te, Talsu novadā.
Uz aktīvākās organizācijas godu
pretendē septiņi kandidāti, pierādot,
ka nemaz jau nav tik grūti un neiespējami apvienot idejas, darba rokas un
entuziasmu, lai paveiktu ko lielu un
noderīgu. Tā Ģibuļu pagastā ir aktīva
„Kaimiņu būšana”, kas pulcē tuvāko
māju iedzīvotājus, lai realizētu projektus, pastrādātu un arī kopā atpūstos.
Vietējo sabiedrību izglīto un tai pievienoto vērtību rada Cīruļu draudze
Valdgales pagastā un Ķurbes draudze Īves pagastā, par sportisko garu
un jaunatnes izglītošanu šajā jomā
rūpējas Talsu pakalnu sporta klubs
un sporta klubs „Lauciene”, bet par
emocionālo labsajūtu gādā VPDK
„Krišjānis” Valdemārpilī un laivu bāze
„Mazsaliņas” Ķūļciema pagastā.
Mums ir arī čadīgi uzņēmēji, kuri
neapstājas pie pirmā kreņķa vai neieslīgst apmierinātībā pie pirmās uzvaras. To skaidri apliecināja nominācijas
„Rosīgākais uzņēmums” seši pretendenti: SIA „Kurzemes saime” Strazdē,
SIA „Talce” Lībagos, kempings „Ezermala” Valdemārpilī, SIA „Alfa SLS”
Stendē, salons „Made” Sabilē un SIA
„Krauzers” Laidzē.
Trīs pretendenti ir vairākās nominācijās – „Sakoptākā vēsturiskā ēka”,
„Darbīgākā zemnieku saimniecība”
un „Čaklākais mājražotājs”. Uz „Draudzīgākās tirgotavas vai kafejnīcas”
godu pretendē kafejnīca Talsos „Ie–
pauzē” un ziedu salons Sabilē „Iepauzē”, bet tikai viens vienīgs, bet ļoti
košs un pārliecinošs, nominants ir
kategorijā „Ģimenēm un bērniem
draudzīgākais pagalms”.
Konkursa „Talsu bruncī ieaustie”
uzvarētāji tiks paziņoti 6. septembrī
svinīgā pasākumā Talsu tautas namā.
Tādi nu mēs esam: varoši, daroši
un radoši, Talsu saulītes apspīdēti!

Informācija pašvaldības
mazdārziņu un
zemesgabalu nomniekiem
No 1. jūlija Talsu novada pašvaldības mazdārziņu un zemesgabalu, kas tiek izmantoti personisko
palīgsaimniecību vajadzībām, ir
mainīta nomas maksa, kas noteikta saskaņā ar Talsu novada domes
saistošajiem noteikumiem, kas
pieņemti šī gada 11. aprīlī.
Saistošie noteikumi nosaka jaunu
nomas maksu pašvaldības zemesgabaliem, kas tiek izmantoti personisko
palīgsaimniecību vajadzībām lauku
teritorijās un sakņu (ģimenes) dārza
ierīkošanai pilsētās, kas pieņemti ar
Talsu novada domes 11.04.2019. lēmumu Nr.284, saistošie noteikumi
Nr.11 „Par neapbūvēta pašvaldības
zemesgabala nomas maksas aprēķi-

nāšanas kārtību Talsu novadā”. Ar
saistošajiem noteikumiem var iepazīties www.likumi.lv sadaļā Pašvaldību
saistošie noteikumi.
Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas speciālistiem:
Talsu pilsēta – Endija Libere, tālr.
25423323
Sabile, Abava, Virbi, Strazde, Valdemārpils, Ārlava – Egīna Šenberga, tālr.
28310816;
Stende, Ģibuļi, Lībagi, Īve, Valdgale –
Viktors Insbergs, tālr. 29472958;
Balgale, Laidze, Lauciene, Vandzene,
Ķūļciems, Lube – Guntis Bērziņš, tālr.
26326288.

Noslēdzies iedzīvotāju
sapulču cikls
Martā tika uzsākts Talsu novada
domes un pašvaldības darbinieku
sapulču cikls ar iedzīvotājiem katrā novada pilsētā un pagastā, kas
noslēdzās 18. jūnijā.
Talsu novada pašvaldība pasakās
ikvienam šo sapulču apmeklētājam,
kas uzklausīja iepriekš paveikto, uzzināja par plānoto un vēl noskaidroja arī
sev interesējošo jautājumu atbildes!

Tika saņemti daudzi un dažādi jautājumi gan par īstenotajiem projektiem, gan par iecerēm un uzsāktajiem
darbiem. Iedzīvotājiem būtisks ir novada ceļu tīkla stāvoklis, izglītības kvalitāte un dažādi infrastruktūras objekti.
Paldies par iesaisti Talsu novada
labākās versijas veidošanā!
Teksts un foto: Inita Fedko

Inita Fedko

SIA „Talsu ūdens” lūdz finansiālu atbalstu
Turpinājums no 4. lpp.
ka 2016. gadā stājies spēkā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, kas
noteicis komercuzskaites mēraparātu
uzstādīšanas kārtību. To ieviešana SIA
„Talsu ūdens” prasījusi vairāk nekā
12 000 eiro. Savukārt Energoefektivitātes likums lielajiem elektroenerģijas
patērētājiem, tajā skaitā arī SIA „Talsu
ūdens”, ieviest un uzturēt sertificētu
energopārvaldības sistēmu, papildināt un sertificēt esošu vides pārvaldības sistēmu, lai kontrolētu un samazinātu enerģijas patēriņu, vai regulāri
nodrošināt uzņēmuma energoauditu.
Šo prasību izpilde uzņēmumam prasījusi teju 9000 eiro. Toties būvkomersanta gada nodevas ietekme uz uzņēmuma izmaksām palielinājusies no
100 līdz 2000 eiro gadā, bet Fizisko
personu datu apstrādes likuma un Ei5

ropas regulas prasību izpilde – vairāk
nekā 4000 eiro. Kopumā ārējo normatīvo dokumentu izpilde likusi uzņēmumam ieguldīt 27 209 eiro.
Stāvēt uz vietas nedrīkst –
lai nodrošinātu savus pamata pakalpojumus, pašvaldības kapitāldaļu uzņēmums ir ieguldījis arī tehniskā nodrošinājuma uzlabošanā. Iegādāta un
pārbūvēta asenizācijas mašīna par 35
957 eiro, kravas pašizgāzējs ar manipulatoru par 46 887 eiro, mini ekskavators „Bobcat” un piekabe 19 500 eiro
vērtībā. Lai arī darbā pieņemts ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu
tehniķis un inženierkomunikāciju piesaistes inženiere, tomēr, piemēram,
Sabiles zonu iepriekšējo septiņu darbinieku vietā apkalpo trīs darbinieki.

Lai stabilizētu finanšu situāciju, uzņēmums izstrādā jaunu tarifu. Optimistiskākajā gadījumā tas varētu stāties spēkā nākamā gada sākumā.
Tomēr šobrīd SIA „Talsu ūdens” apgalvo: lai uzņēmums segtu savas saistības un nodrošinātu pamatdarbības
nepārtrauktību līdz jauna tarifa spēkā
stāšanās brīdim, tam nepieciešams
katru mēnesi papildu 22 792 eiro liels
finansējums.
To, ka uzņēmums nonācis strupceļā,
Talsu novada domes deputāti uzzinājuši vien nesen. Iepriekš uzņēmuma
vadība bija apgalvojusi, ka līdz jaunā
tarifa apstiprināšanai nebūs nepieciešama papildu finansējuma ieguldīšana.
Šobrīd SIA „Talsu ūdens” pārstāvji ir ti-

kušies ar deputātiem, kuri uzdevuši uzņēmumam uzsākt intensīvu darbu pie
jaunā tarifa izstrādes, lai to pēc iespējas ātrāk varētu iesniegt izskatīšanai
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijā. Tāpat uzņēmumam ir jāpārskata finanšu plūsma un atbildīgi jāizvērtē veicamie un prioritārie darbi. Pēc
precizētas informācijas saņemšanas
dome lems par nepieciešamo līdzekļu
apmēra ieguldīšanu uzņēmumā.
27. jūnija Talsu novada domes sēdē
deputāti vienojās par 45 000 EUR ieguldīšanu uzņēmuma pamatkapitālā. Šie
līdzekļi tiks izlietoti Pastendes notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sakārtošanai.
Patlaban uzņēmums turpina darbu pie
finanšu plūsmas izvērtēšanas.
Inita Fedko
2019. gada jūlijs
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TALSU NOVADA ZIŅAS

Konkurss „Talsu bruncī ieaustie” –
Ģibuļos, Lībagos, Valdemārpilī un Lubē
lietu potenciālu. No vecā žoga sataupītie dēlīši pārtapuši jaunā žogā, kas izceļas ar dzīvespriecīgu dzeltenu, gaiši zaļu, tumši zaļu un zilu krāsojumu. Mājas
interjerā saimnieks centies saglabāt vecās detaļas,
koka daļas tikai attīrot. Agrākā virtuve joprojām pilda savas funkcijas, izgāzta ir tikai siena, kas to savieno ar dzīvojamo istabu, šo zonu darot tīkami plašu.
Skatienu piesaista mazās plauktu rūtiņās sadalīts
skapis – agrākā mazu darba instrumentu novietne
šais mājās kalpo kā izcila vieta krūzēm un dažādiem
suvenīriem, savukārt skapja durvis atradušas vietu
koridorā pie sienas, kur kļuvušas par oriģinālu

Materiāls tapis sadarbībā ar laikrakstu
„Talsu Vēstis”
Teksts: Elīna Lāce
Foto: Edgars Lācis

ĢIBUĻU PAGASTS
Atraduši vietu un tās potenciālu
Nominācijā „Čaklākais mājražotājs” izvirzīti
Linda un Jānis Purviņi Ģibuļu pagasta „Medņos”,

kuri zem nosaukuma „Medņu medus” kā biškopji
gādā par 130 bišu saimēm. Lindas vecāki ir biškopji
Ventspils novadā, tāpēc ģimenē biškopība allaž bijusi pašsaprotama tēma, par ko runāt kopīgajās
maltītēs un 2011. gadā pienācis brīdis, kad jaunie
atsaukušies ierosinājumam pamēģināt šo nodarbi.
Jāņa mantotā zeme „Medņos” kļuvusi par atspēriena vietu, kur viss tapis pašu rokām, kā Linda saka,
pa naktīm un pa lietu, kad nav jādodas pie bitēm.
Šobrīd diemžēl biškopībā esot zināma krīze – uz
pusi samazinātas subsīdijas, kas bijis gana ievērojams atspaids, un medus tirgū manāma pārprodukcija. Ziedputekšņi gan esot ļoti pieprasīti un ceļojot
uz Vāciju un Lietuvu. Protams, „Medņu medus”
(starp citu, viņu etiķete izpelnījusies atzinību, kā
liecina diploms pie sienas) piedāvā arī bišu maizi,
vaska sveces, dažādas svecītes oriģinālos ietvaros,
lūpu balzamu.

L. Purviņa pieļauj, ka jau pēc pāris gadiem
komisija „Medņos” varēs atgriezties, vērtējot sakoptāko privātmāju. Tās plašo apkārtni jau tagad
piepilda atraktīvas puķu dobes un ļoti pārdomātas
būves ar neskaitāmiem dizaina elementiem. Arī
bišu stropi vizuāli bagātina teritoriju. Šai vietā gribas
pētīt un iemūžināt katru nieku, ieskaitot brīdinājuma zīmi par krokodiliem nelielajā dīķī.
Nominācijā
„Aktīvākā
organizācija”
Pastendes tuvumā izvirzīti kaimiņi no desmit
mājām, kas atrodas Rumbu dīķa apkārtnē. Kad
pagājušajā gadā notika autoceļa «Skujas–Oši» remonts, Ilzei Pumpurei no „Rūķīšiem” radās ideja pie
reizes Rumbu dīķī sakārtot peldvietu, kas līdz šim
bija aizaugusi un nepievilcīga. Apzvanot kaimiņus,
izrādījās, ka visi ideju atbalsta, vēlāk atbalstu
2019. gada jūlijs

pierādot arī praktiskā darbībā un kopīgiem spēkiem
pārvēršot nolūkoto vietu līdz nepazīšanai. Piedaloties Talsu novada fonda projektu konkursā,
radās iespēja par Rūķīšu pludmali nodēvēto peldvietu papildināt ar vietējā meistara darinātu pontonu laipu. Pāris mēnešus pēc peldvietas atklāšanas
kaimiņi sarīkoja iespaidīgu ceļa „Skujas–Oši” neoficiālo atklāšanu. Lai arī komisijai rastos priekšstats,
uz ko šie kaimiņi spējīgi, viņu ciemošanās laikā tika
atklāta Kaimiņu osta – neizpalika lentes griešana,
karoga pacelšana un loterija, kurā noteica tos
izredzētos, kuri pirmie no jaunās ostas varēja laivā
pārcelties uz Rumbu dīķa otru krastu, kur agrākā
sūkņu stacija pārtapusi Kaimiņu būdā. Pērn pēc
līdzības ar Talsos divreiz notikušo pasākumu tur
norisinājās „Tusiš iekš Kaimiņ būd”, bet tagad
komisija šai vietā tika cienāta ar uzkodām no tuvējām mājām un aicināta fotogrāfijās izzināt kaimiņu
būšanas un peldvietas attīstību.

Nominācijā „Sakoptākā privātmāja” pieteikti
„Ropiķi”, kuros savu sapņu zemi atradis vācietis
Volfgangs Amends. Viņš ir interjera dizaineris, kurš
Latvijā dzīvo jau kopš pagājušā gadsimta 90. gadu
sākuma, runā latviski, tagad ir pensijā un no Rīgas
pārcēlies uz šo īpašumu, kurā savulaik ieraudzīja ko
īpašu, tāpēc vairākas reizes centās saimnieku
pierunāt uz darījumu, līdz pienāca brīdis, kad tas
izdevās. „Šī vieta ir smuka, te viss ir harmonijā. Katru
reizi gribu tikai šo vietu,” jūsmo V. Amends.
Pirms desmit gadiem iegādātos „Ropiķus” saimnieks turpina iekārtot pēc saviem ieskatiem, bet jau
procesā var novērtēt viņa gaumi un spēju izmantot

dizaina elementu. Pirmajā stāvā atrodas arī Volfganga birojs, otrajā stāvā ir guļamistaba un pagaidām vēl neapdzīvota platība, abos stāvos ir
plašas vannas istabas. Visur ir daudz grāmatu – pat
vienā no vannas istabām ir grāmatu plaukts, bet
saimnieks vērš uzmanību uz to, ka viens skapis
dzīvojamajā istabā veltīts grāmatām latviešu valodā,
tostarp Latvijas vēsturei.
Nominācijā „Gada jaunums” izvirzīta bērnu
ballīšu istaba Pastendē. Kā atklāja ballīšu istabas
saimniece Evija Kiršteine-Drīksne, soli pa solim
virzīties uz priekšu mudinājuši bērni. Vecāki taču
zina, ka bērni savās dzimšanas dienās negrib garlaikoties pie klāta galda, bet gan izskrieties un
izspēlēties, un laimīgi ir tie, kuriem mājas ir gana
plašas, lai tas būtu iespējams. Pārējiem noder
ballīšu vieta ārpus mājām. Tagad Pastendē ir telpa,
kurā (ja ir vēlme, tad pat kopā ar kādu pasaku tēlu)
var ballēties bērni vecumā līdz desmit gadiem. Pēc
vecākās meitas ierosinājuma blakus telpā top
ballīšu telpa pusaudžiem – tur iecerēts jau šovasar
sākt piedāvāt iespēju rīkot diskotēkas ar lāzergaismām. Mazāka būdama, vecākā meita, kopā ar
mammu mūždien pilsētas svētkos stāvot rindā pēc
cukurvates, jautājusi arī, kāpēc gan pašiem nevarētu būt cukurvates aparāts, un vecāki sprieduši,
ka patiesībā jau varētu būt.

Tagad Evija arī bērnu ballītēs var piedāvāt gan
cukurvati, gan popkornu. Kad arī piepūšamās atrakcijas bijušas pieejamas vien retos gadījumos, meita
atkal prasījusi, kāpēc gan pašiem tādas nevarētu
būt, un pamazām piepildījusies arī šī viņas vēlme,
paverot iespējas daudziem citiem bērniem.
Turpinājums 7. lpp.
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Konkurss „Talsu bruncī ieaustie” –
Ģibuļos, Lībagos, Valdemārpilī un Lubē
Turpinājums no 6. lpp.

LĪBAGU PAGASTS
No ražošanas līdz romantikai
Nominācijā „Rosīgākais uzņēmums” izvirzīta
SIA „Talce”, kuras ražotne „Villas” atrodas Lībagu pagasta teritorijā. SIA „Talce” pamatā ir ceļu
būvētāja, bet uzņēmums ražo arī ceļu būvei nepieciešamos materiālus. Pašiem ir akreditēta laboratorija, kurā tiek pārbaudīti minerālmateriāli un asfaltbetons. Vēl ir arī ceturtā nozare – būvgružu
atkritumu apsaimniekošana. Daudzi noteikti bija

pamanījuši, ka SIA „Talce” gana ilgus gadus darbojās
SIA „Saldus ceļinieks” paspārnē, bet, iespējams, ne
katrs zina, ka no 2017. gada „Saldus ceļinieks” un tā
meitas uzņēmumi kļuvuši piederīgi lielam Francijas
multistruktūras uzņēmumam „Eurovia”. „Mācāmies
angļu valodu, franču valodu, citi jau lido uz Franciju
vai kādu citu valsti, piedalāmies sanāksmēs,” radušās pārmaiņas atklāja vides aizsardzības speciāliste
Gunita Šēnere. Kļūšana par Francijas uzņēmuma
daļu saistās ar zināmiem izaicinājumiem, piemēram, gada bilanci Latvijā noslēdz pavasarī, bet franči
to pieprasa jau 20. decembrī! Protams, ir arī ieguvumi, tostarp iespēja pretendēt uz lieliem objektiem
un pastrādāt citās valstīs.
Ražotnē „Villas” mēdz notikt arī neikdienišķi, ar
ceļa būves jomu nesaistīti pasākumi – nereti kāds
rallija posms iet cauri karjeram, un šī vieta kļuvusi
pat par filmēšanas laukumu, piemēram, trīs dienu
garumā karjerā tika uzņemta Lailas Pakalniņas filma
„Ausma”. „Mums te bija zirgu pajūgi, pionieri, komjaunieši, un mūsu „Villas” bija Altaja kalni!” smejoties
atcerējās G. Šēnere.
Nominācijā „Gada jaunums” komisija aplūkoja peoniju stādījumus Mundigciemā. „Pirms dažiem gadiem te bija diezgan aizauguši mazdārziņi,
bet lejā – pļava, kuru gandrīz katru gadu raka, labojot kanalizācijas caurules. Teritorija bija nelīdzena
un aizlaista, bet pagasta pārvalde sāka uzlabot šo

vietu, likvidēja vecās siltumnīcas un lecektis, aizvāca
mucas, atbrīvoja zemi no liekajiem krūmiem un kokiem, paturot tos, kuri ziedēšanas laikā ir glīti. Teritoriju nolīdzināja, izveidoja celiņus, salika soliņus un
sastādīja dekoratīvos kokus un krūmus. Tuvojoties
Latvijas simtgadei, no pagastu iedzīvotājiem nāca
ierosinājums, ka te varētu veidot peoniju dobi. Lūdzām iedzīvotājus ziedot pa stādam, un atsaucība
bija diezgan liela – stādus veda ne tikai no Lībagu
pagasta, bet arī Stendes un Talsiem,” pastāstīja
dārzniece Edīte Krūziņa.

Kopā uzdāvināti 158 peoniju stādi, tāpēc sanākusi ne tikai viena dobe, bet trīs. Vienā dobē pārsvarā
ir dažādu toņu rozā peonijas un drusciņa tumši sarkano. Otrā dobē sastādītas tumši sarkanas un oranžīgas peonijas, bet trešajā – baltas un rozā. Dobes
papildinātas ar tulpēm un krokusiem, tāpēc ziedēšana sākas jau krietni pirms peoniju laika. „Var redzēt, ka dažviet pa kādam stādam trūkst. Izskatās,
ka te kādam peonijas labāk gribējies redzēt savā
dārzā…” nopūtās E. Krūziņa, neslēpjot, ka vietā, kur
vieni stādus ir ziedojuši, citi nav pakautrējušies tos
nozagt. Dobes gan jāsargā ne tikai no cilvēkiem, bet
arī no stirnām un ūdensžurkām.
Nominācijā „Sakoptākā vēsturiskā ēka” izvirzīta 16. gadsimtā celtā Bruņinieku pils Dižstendē, kur komisiju sagaidīja pils saimniece Aida
Skalberga. „Mana saistība ar šo pili sākās 2008.
gadā. Pēc izglītības esmu arhitekte, un mēdzu pētīt,
kas un kur tiek pārdots. Portālā ss.lv ieraudzīju, ka
pārdošanā ir Baltijā vecākā dzīvojamā ēka. Tā man
šķita tā kā lielīšanās un plātīšanās. Interesanti, ka
tekstam klāt bija pievienota bildīte, kurā redzams
bija vien tiltiņš! Paskatījos vienu reizi, otru, trešo…
Kaut kas man nedeva mieru. Beigās ar draudzeni
iekāpām mašīnā un braucām skatīties. Ieraudzīju šo
veco pili un 2008. gada 21. novembrī to iegādājos.
Tā bija mīlestība no pirmā acu uzmetiena. Es nezinu, kas mani šeit piesaistīja, nespēju to pamatot.
Cilvēku ierauga un iemīlas no pirmā acu uzmetiena,
bet man tā gadījās ar šo ēku, neskatoties uz to, kādā
stāvoklī tā bija. To nav iespējams izskaidrot. Bet tā
mīlestība nav beigusies,” viņa atklāja.

Teksts: Mārīte Raks-Lasmane
Foto: Dainis Kārkluvalks

VALDEMĀRPILS PILSĒTA UN ĀRLAVAS
PAGASTS
Nominācijā „Aktīvākā organizācija” izvirzīts vidējās paaudzes deju kolektīvs „Krišjānis”, kas dibināts jau 1992. gadā, un to pašlaik vada Gunta Kupše. Sastaptās dejotājas Maija Bitmane un Laima
Štokmane, rotājušās tautastērpos, aizkustināja klātesošos, ar degsmi un mīlestību acīs stāstot, ko kolektīva dalībniekiem nozīmē „Krišjānis”. „Mēs dejojam
dažādu izjūtu dēļ. Piemēram, kad vasaras dienā, gaisa temperatūrai esot +28 grādi, saproti, ka ir jādejo
7

Sākums gan bijis briesmīgs, jo ēku piepildījis neiedomājams kultūrslānis, ko konteineriem vien nācies izvest no pils. Šī būve ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kas savukārt nozīmē, ka ik solis
saskaņojams ar pieminekļu aizsardzības inspekciju.
Pat vēl vairāk – Bruņinieku pils ne tikai vairs neatrodas uz nepieejamas salas, aizsargmūru iejozta, bet,
nesot pieminekļa statusu, tai jābūt arī publiski pieejamai. „Protams, man jau nav intereses vienai pašai nākt un priecāties, ko te esmu uztaisījusi. Man
gribas, lai šī ēka sāk dzīvot savu dzīvi un būtu vēl
kādam vajadzīga. Es te redzu perspektīvu, un man
patiesi ir jūtas pret šo ēku, pret šo vietu. Ik pa brīdim kāds ir piedāvājis, vai negribu Bruņinieku pili
pārdot, bet tādu lēmumu pieņemt es nespēju,” apliecināja A. Skalberga.

pilna programma vilnas tautas tērpā. Kad pirms koncerta sāc pārdomāt dejas gājienus un saproti, ka ne-

atceries pilnīgi neko! Kad koncertā pirms dejas stāvi
aizkulisēs un pēkšņi saproti, ka stāvi nepareizajā
pusē. Bet, ja runājam nopietni, galvenais iemesls ir
tas, lai sanāktu kopā, izdzīvotu latviešu tautas deju,
valodu un tautastērpu. Tas ir dvēselei, jo arī mūsu
dvēselēm vajag maizi,” stāstīja M. Bitmane un L. Štokmane. Lai dvēseli pabarotu, mēģinājumi notiek divas
reizes nedēļā Lubes kultūras namā. Papildu, protams, uzstāšanās pasākumos un skatēs. „Tam ir jāpatīk, dejot nevar kurš katrs. Jābūt arī ritma izjūtai. Arī
kolektīva vadītājs ir svarīgs,” pauda dejotājas.
Tā kā kolektīvs pastāv jau ilgus gadus, ir ar stingrām, izkoptām vērtībām un darba tikumu, arī paveiktā ir krietns pulks. „Krišjānis” aktīvi koncertē un
piedalās gan pagasta, gan novada rīkotajos svētkos
Turpinājums 8. lpp.
2019. gada jūlijs

Konkurss „Talsu bruncī ieaustie”

Turpinājums no 7. lpp.

Konkurss „Talsu bruncī ieaustie” –
Ģibuļos, Lībagos, Valdemārpilī un Lubē

un pasākumos, gan republikas un Eiropas mēroga
pasākumos. Proti, Latvijas simtgadi „Krišjānis” izdejoja kopā ar tautiešiem Īrijā, savukārt šogad jūlijā
piedalīsies deju festivālā Trogirā, Horvātijā. Šobrīd
„Krišjānis” ir E grupas kolektīvs, kas ar atzīstamiem
panākumiem startē novada skatēs un piedalās
Dziesmu un deju svētkos.
Un cik tas ir lieliski, ka deju kolektīvs kļūst par
kaut ko lielāku un ietver sevī degsmi un enerģiju, lai
spētu būt kopā dažādās aktivitātēs. Tāds ir „Krišjāņa” gadījums, jo papildu neskaitāmiem mēģinājumiem un koncertiem dalībnieki svin gadskārtu svētkus, rīko talkas, dodas ekskursijās, laivo un iet
pārgājienos. „Mēs esam tie, kuri veido Zemes šodienu un rītdienu, un katrs dejotājs izjūt lielu lepnumu
un godu, pārstāvot savu pilsētu, novadu un valsti!”
uz patriotiskas nots par sevi video materiālā, kas
tika atspoguļots komisijai, pauž deju kolektīvs. Video arī atklāts, ka dalībnieki paši regulāri pilnveido
dejošanas tērpus ar dažādiem aksesuāriem, piemēram, radot vainagus un kroņus. „Krišjānis” ir aktīvs
sociālajos tīklos, turklāt mēdz arī rakstīt dažādus
projektus, lai iegūtu finansējumu.
Sarunā ar dalībniecēm atklājās, ka „Krišjānis” saskaras ar tādu pašu problēmu kā citi kolektīvi. Proti,
vīriešu trūkumu. Bijuši arī krīzes posmi, kad sezona
uzsākta, piemēram, ar četriem puišiem, tomēr kolektīva pamata kodolu veido vieni un tie paši stiprie
cilvēki, kuri dejo jau ilgāk nekā 20 gadu. „Aizlaist kolektīvu var vienā acumirklī, bet pēc tam dabūt atkal
kopā gan ne,” ir pārliecinātas „Krišjāņa” pārstāves.

slēgums, ugunskura vieta, grili un automašīnas
stāvvieta. Kempinga teritoriju ar laiku plānots pilnveidot, piemēram, kempinga apmeklētājiem iecerēts piedāvāt dažādas aktivitātes, tai skaitā izbraucienus ar laivām un SUP dēļiem, kā arī izveidot
rotaļu laukumu bērniem. Plašāka informācija par
kempingu un rezervāciju pieejama mājaslapā www.
ezermala.lv.
„Šis kempings ir paredzēts nelielām draugu kompānijām un ģimenēm. Skaista atpūtas vieta pie Sasmakas ezera, kur baudīt īpašus saullēktus. Dzīvojam informācijas pārbagātības laikmetā, un
relaksējoša atpūta ir ļoti būtiska ikvienam. No dabas
varam saņemt gan enerģiju jaunām lietām, gan iedvesmu un meditāciju,” pērn, kempingam vēl topot,
klāstīja īpašniece T. Riekstiņa.
„Gada jaunumam” pieteikts vides objekts –
pilsētas centrā uzstādītais pulkstenis.

Kempings „Ezermala” pie Sasmakas ezera
pretendē uz „Rosīgākā uzņēmuma” titulu.

Tā darbība oficiāli uzsākta šosezon, 1. maijā. Tā
kā īpašniece Terēze Riekstiņa nevarēja būt klāt, lai
uzņemtu komisiju, viņas vietā to godam paveica vecāki Māris un Zinta Veldes, kuri meitai bijuši klāt un
palīdzējuši kempinga tapšanas laikā. Darba bijis ārkārtīgi daudz, un tikpat daudz vēl ir priekšā, jo plānu
nākotnei ģimenē neapsīkst, un tas ļauj saprast, ka
tieši šādi cilvēki, kuri uzdrīkstas sapņot un riskēt,
dzīvē arī daudz ko sasniedz.
Pirms trīs gadiem Terēzei ar ģimeni radās ideja
vecāku īpašumā 0,4 hektāru platībā pie Sasmakas
ezera ierīkot kempingu. Valdemārpils ir Terēzes
dzimtā vieta. Ikdiena darba dēļ lielākoties tiek aizvadīta Rīgā, bet vasaras mēneši un brīvdienas – Valdemārpilī. Ģimenes sapnis ir ar laiku atgriezties uz dzīvi šajā pusē.
Kempings izveidots, realizējot dažādus projektus.
Darbi tika uzsākti pērn maijā un šosezon kempings
oficiāli uzsāka darbu, piedāvājot viesiem šeit atpūsties. Lai arī atpūtas vieta pavisam jauna, pieprasījums pēc tās ir, un tas tikai apliecina, ka ļaudīm interesē iespēja atpūsties dabā, mierā un klusumā
prom no pilsētas kņadas.
Šobrīd kempingā ir četras mucu mājiņas. No katras mājiņas paveras lielisks skats uz ezeru, jo viena
siena mājiņā, kas vērsta pret ūdenstilpni, ir no stikla.
Atsevišķā mājiņā ierīkota pirtiņa, kas paredzēta nelielām kompānijām, tai blakus arī baļļa un plaša nojume. Vēl vienā mucu mājiņā pieejamas tualetes un
duša. Visā teritorijā nodrošināts wifi interneta pie2019. gada jūlijs
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Valdemārpils centrā starp satiksmes rotācijas apli
un luterāņu baznīcu iedzīvotāji var pārliecināties, cik
ir laiks. Gluži kā „Laimas” pulkstenis Rīgā šeit laikrādis
ir kā sava veida vērīga acs, kāds, kas „tur roku uz pulsa”, lai cilvēki nekavētu un būtu visur laikus.
Pārvaldes vadītājs Andris Grīnbergs stāstīja, ka
ideja par nepieciešamību pēc pulksteņa viņam radusies jau pirms dažiem gadiem, ko turējis un lolojis
savā azotē, tā arī neatmetot cerību, ka reiz to izdosies realizēt. Līdzekļu šādam mērķim nebija, tāpēc
pārvaldes vadītājs sāka meklēt sponsorus. Atbalstu
šāda pulksteņa uzstādīšanai sniedza uzņēmējs
Dzintars Sarkanbiksis, ziedojot finansējumu 3500
eiro apmērā. Uzstādīšanas darbus veica SIA „Laika
Stils” kopā ar pārvaldes darbiniekiem.
„Šis pulkstenis ir dāvana mūsu iedzīvotājiem Latvijas simtgades svētkos. Blakus pulksteņa atrašanās
vietai esam sakārtojuši arī stāvlaukumu pie baznīcas, uzstādījām sabiedrisko tualeti, uzlabojam apstādījumus un zālienu,” paskaidroja A. Grīnbergs.

LUBES PAGASTĀ IZCEĻ ROKENROLU
UN ĻAUŽU ČAKLUMU
Nominācijai „Radošākais novadnieks” pagasta pārvalde izvirzījusi mūzikas grupu „Kurland”,
kas komisijai sniedza unikālu iespēju būt privātā
koncertā, kā laikā tika izpildītas trīs enerģiskas dziesmas. Dziesmām skanot, varēja redzēt un sajust, ka
vīriem tā ir sirdslieta. Ne velti ir teiciens, ka latvieši ir
dziedātāju tauta. Vieni dzied tautas mūziku, apmeklē korus un piedalās Dziesmu svētkos, bet citiem
sirdij tuvāks ir kas roķīgāks.
Grupa dibināta 2014. gada martā, apvienojoties
četriem kurzemniekiem – Andrim Pērkonam, Normundam Leitānam, Andrim Simanovičam un
Andrim Lakšmanim. Katrs mūziķis ir ar savu profesionalitāti, muzikālo pieredzi un spēles manieri, tomēr tas neliedz spēlēt stilā, kas pašiem patīk, –
rokenrolu! 2015. gadā grupai pievienojās skaņu

operators Aivars Lakšmanis.
Kā izrādās, „Kurland” darbību sāka Vandzenes
kultūras namā, bet nu jau četrus gadus par mājvietu sauc Lubes kultūras namu. Ikdienā grupas dalībniekiem ir savi darbi un pienākumi, bet svētdienas ir
tās dienas, kad viņi atrod laiku grupas mēģinājumiem Lubē. Viņi ir vienoti savā hobijā un sirdspriekā, kopā tiek radīti jauni skaņdarbi un priecēti mūzikas mīļotāji kultūras pasākumos un festivālos visā
Latvijā. „Kurland” repertuārā ir gan pašu komponētās dziesmas, gan tautā iemīļotas dziesmas ar rokenrola piesitienu.
Kā izrādās, daļa no grupas dalībniekiem spēlē arī
citos sastāvos, piemēram, „Kurzemniekos” un
„Nakts ziņās”. Pagasta kultūras dzīves organizatore
Sigita Līdaka papildināja, ka gan „Kurland”, gan „Kurzemnieki” šīs vasaras sezonā uzstāsies vairākos vietējos novada pasākumos, tajā skaitā Lubē, Valdemārpilī un Tiņģerē. Vietējiem tā ir lieliska iespēja
dzirdēt un novērtēt četru brašu Kurzemes vīru sniegumu. Redz, rokenrols nepiestāv vien Liepājai, arī
Lubē tas iekaro vietu zem saules!
„Briežu” mājas izvirzītas nominācijai „Sakoptākā privātmāja”.
Prom no šosejas, ābeļu, bērzu un citu koku ielenkumā paslēpts „Briežu” māju skaistums. Ikdienā mājā
dzīvo „Briežu” saimnieks Jānis, jo dēls Kaspars Jirgensons ar sievu Ievu un trīs bērniem dzīvo turpat, kilometra attālumā esošajos Anužos, dzīvoklī. Bet vai
gan lauku cilvēks var justies laimīgs, atrodoties četrās
dzīvokļa sienās? Protams, ka ne, tāpēc Kaspars ar ģimeni tēva mājās pavada katru brīvu brīdī.

Ieva stāsta, ka šeit bērniem ir, kur izskrieties, jo
dzīvoklī nav, ko darīt, kur izpausties. „Briežos” ieguldīts liels darbs, lai teritorija būtu sakopta, iekārtota un priecētu gan savas, gan ciemiņu acis. Bieži
jāpļauj zāle, jāravē dobes, jāveic papildu labiekārtošanas darbi. Tā kā šeit tiek pavadīts tik daudz laika un ieguldīts ne mazums enerģijas, Kaspars uzsācis darbus, lai uzceltu savai ģimenei māju.
Teritorija ap topošo māju jau grezni ierīkota – divi
dīķi, atpūtas namiņš, tiltiņš pār vienu no dīķiem,
kur vēlāk krāšņi zied ūdensrozes, daudz puķu dobju, atpūtas stūrīšu ar soliņiem, ugunskura vieta un
šūpoles. Jo īpaši uzmanību piesaista liels dārza kamīns, kas ir darināts no laukakmeņiem. Tas ir uzmanības centrā, uzreiz piesaistot viesu skatienus.
Kā atzīst Ieva, „Brieži” ir vieta, kur dažādos svētkos
un atpūtas pasākumos pulcējas draugi un radi, tāpēc garlaicīgi nav nekad.
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Domes sēdēs lemtais
30. maija Talsu novada domes
sēdē deputāti lēma par 22 darba
kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Veikt grozījumus Talsu novada domes 17.01.2019. lēmumā Nr.2 „Par
Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020.
gadam izmaiņu saskaņošanu”.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes 2018. gada 13. decembra lēmumā Nr.545 „Par valsts amatpersonām”.
• Atcelt pašvaldības 2019. gada 18.
marta lēmumu Nr.12-11/139 „Par īpašumu „Bībji”, Lībagu pagastā.
• Veikt grozījumus Talsu novada domes 2018. gada 27. septembra lēmumā Nr.404 „Par atklātu projektu konkursu
„Priekšlaicīgas
mācību
pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste
jaunatnes iniciatīvu projektos” iesniegumu vērtēšanas un finansējuma piešķiršanas komisijas izveidi”.
• Ar 2019. gada 3. jūliju apstiprināt
Ievu Krēķi par Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku.
Finanšu jautājumi:
• Piešķirt finansējumu septiņiem
Talsu novada kultūras un tūrisma projektiem par kopējo summu 6427 EUR.
• Noteikt maksu vienai personai par
vienu ēdināšanas reizi dienā vasaras
nometnēs Laucienes pamatskolā un
tās filiālē „Dursupes pamatskola”
2019. gadā.

13. jūnija Talsu novada domes
sēdē deputāti lēma par 27 darba
kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt tematisko plānojumu
„Talsu pakalnu loka dzīvināšanas
plāns 2019.–2025. gadam”.
• Apstiprināt Talsu novada attīstības programmas 2014.–2020. gadam
aktualizēto 3. pielikumu „Investīciju
plāns 2019.–2020. gadam”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.18 „Grozījumi Talsu novada domes
2013. gada 11. jūlija saistošajos noteikumos Nr.23 „Par Talsu novada simboliku””.
• Izbeigt Talsu novada domes deputāta Almanta Kalniņa (ievēlēts no
politiskās partijas „Latvijas Zemnieku
savienība”) pilnvaras ar lēmuma pieņemšanas brīdi.
Finanšu jautājumi:
• No 2019. gada 1. augusta līdz
2019. gada 31. decembrim noteikt
maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un
uzglabāšanu Talsu novada administratīvajā teritorijā 6,76 eiro par 1 m3
atkritumu, neieskaitot PVN.
• Piešķirt biedrībai „Spēka sporta
centrs” finansējumu līdz 2550 EUR

• Apstiprināt dalības maksas Talsu
novada Sporta skolas nometnēs
2019. gadā.
• Piešķirt finansējumu 11 493,56
EUR caurtekas atjaunošanai Talsu novada pašvaldības autoceļā „Skujas–
Oši” Ģibuļu pagastā. Finansējumu paredzēt no ceļu un ielu fonda rezerves
fonda.
• Atbalstīt Talsu novada konkursā
„Par Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās esošo
vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai Talsu novadā” astoņus iesniegtos pieteikumus, piešķirot finansējumu
par kopējo summu 28 748,06 EUR.
• Piešķirt finansējumu Ķūļciema pagasta pārvaldei 2557 EUR Ķūļciema
feldšeru punkta, kas atrodas Talsu novada pašvaldības īpašumā „Druvas” –
7, Ķūļciemā, vienkāršotai atjaunošanai.
• Apstiprināt pašvaldības 2018.
gada pamatbudžeta izpildes pārskatu
ieņēmumos 41 700 867 EUR un izdevumos 37 130 696 EUR, ieņēmumiem
pārsniedzot izdevumus par 4 570 171
EUR. Apstiprināt pašvaldības 2018.
gada speciālā budžeta izpildes pārskatu ieņēmumos 1 872 362 EUR un
izdevumos 1 107 532 EUR, ieņēmumiem pārsniedzot izdevumus par 764
830 EUR. Apstiprināt pašvaldības
2018. gada ziedojumu un dāvinājumu
izpildes
pārskatu
ieņēmumos
30 661 EUR un izdevumos 16 249 EUR,
ieņēmumiem pārsniedzot izdevumus
par 14 412 EUR. Apstiprināt pašvaldī-

Dainim Zāģerim dalībai pasaules mēroga sacensībās „Strongman Champions League”, kas notiks septiņos sacensību posmos no 15.06.2019. līdz
16.11.2019.
• Piešķirt finansējumu Ķūlciema pagasta pārvaldei 2645,67 EUR videonovērošanas sistēmas izveidei Kūļciema
pagastā.
• Piešķirt finansējumu Balgales pagasta pārvaldei 2522,85 EUR videonovērošanas sistēmas izveidei Balgales
pagastā.
• Piešķirt finansējumu 7500 EUR
Sabiles pilsētas un Abavas pagasta
pārvaldei aprūpes biedrības „Kalme”
ēkas remontdarbu veikšanai ēkas
funkcionalitātes uzlabošanai – senioru ar īpašam vajadzībām vides prasību nodrošināšanai.
Nekustamais īpašums:
• Nodot atsavināšanai pašvaldības
īpašumā esošo automašīnu „Ford
Transit”, valsts reģistrācijas numurs
FO 7236. Izsoles sākumcenu noteikt
190 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 10.05.2019.
pašvaldības automašīnas „Toyota
Avensis”, valsts reģistrācijas numurs
EJ 5049, izsoli. Rīkot atkārtotu izsoli.
Izsoles sākumcenu noteikt 248 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai

Domes sēžu lēmumi un protokoli pieejami www.talsi.lv sadaļā
Pašvaldība/ Domes sēdes/ Sēžu protokoli
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bas finanšu pārskatu un 2018. gada
kopsavilkuma bilanci ar aktīva un pasīva kopsummu uz 2018. gada 31. decembri 89 354 907 EUR apmērā.
• Atbrīvot biedrību „Kurzemes atauga” no maksas par Talsu novada muzeja krājuma izmantošanu no 2019. gada
13. maija līdz 13. oktobrim.
• Izņēmuma kārtā noteikt biedrībai
„Motoklubs Stende” zemes nomas
maksu 28 EUR par pašvaldības nekustamā īpašuma ar nosaukumu Skolas
iela 6, Stendē iznomāšanu Latvijas
Kausa Cross Country 3. posma motosporta sacensību rīkošanai 2019.
gada 8. jūnijā Stendē.
• Izņēmuma kārtā līdz 2019. gada
31. decembrim noteikt neapbūvētam
zemesgabalam, kurš tiek iznomāts
vienai personai īslaicīgi (ne ilgāk par
10 dienām), zemes nomas maksu 28
EUR (neieskaitot PVN) apmērā.
• Piešķirt finansējumu Laidzes pagasta pārvaldei 18 689,32 EUR elektroapgādes tīklu sakārtošanas darbiem
pašvaldības
īpašumos
„Leprozorijs”, Stūrīšos, Laidzes pagastā
• Piešķirt papildu finansējumu 2471
EUR apmērā naudas balvām konkursa „Izcilākie Talsu novada izglītojamie
un pedagogi vispārējās, profesionālās
ievirzes un interešu izglītībā” laureātu
apbalvošanai.
Projektu iesniegšana un īstenošana:
• Piedalīties projektu konkursa „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” atklātas projektu iesnie-

piederošo nekustamo īpašumu „Blaumaņa 39, Sabilē. Noteikt nekustamā
īpašuma brīvo cenu – 2750 EUR.
• Atzīt par nenotikušu 10.05.2019.
nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 1,
Ambrakas ielā 1, Valdemārpilī, izsoli.
Rīkot atkārtotu izsoli. Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu – 2216
EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo
nekustamo
īpašumu
„Melngaiļi” Laucienē. Noteikt nekustamā īpašuma brīvo cenu 5450 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu „Pagasta garāža” Lībagu pagastā. Noteikt
nekustamā īpašuma brīvo cenu –
1125 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo īpašumu dzīvokli Nr.43,
A. Pumpura ielā 10 Talsos. Noteikt dzīvokļa cenu – 11 570 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu „Pagrabs” Valdgales pagastā. Noteikt nekustamā īpašuma brīvo cenu – 1963
EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu „Noliktava” Valdgales pagastā. Noteikt nekustamā īpašuma brīvo cenu – 3463
EUR.
• Atzīt par nenotikušu 10.05.2019.

gumu atlases otrās kārtas ietvaros ar
projektu „Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai Talsu novadā”. Atbalstīt
projekta kopējās izmaksas 395 397,32
EUR apmērā, t. sk. 336 087,72 EUR ir
ERAF finansējums. Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums ir 44 482,20
EUR un valsts budžeta finansējums
14 827,40 EUR.
• Apstiprināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas
projektus.
• Atbalstīt Talsu novada pašvaldības projektu „Grants ceļu pārbūve
Talsu novadā, 7. kārta” un piedalīties
ELFLA pasākumā „Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātā projektu iesniegumu konkursā. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu
un
priekšfinansējumu 268 888,68 EUR,
tai skaitā 31 161,49 EUR pašvaldības
10% līdzfinansējumu no attiecināmajām izmaksām, un 13 364,45 EUR neattiecināmās izmaksas.
Citi jautājumi:
• Izsniegt SIA „Akmenskalnu karjers”
bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un zemes dzīļu izmantošanas nosacījumus smilts–grants un
smilts atradnei „Akmenskalni” Laucienes pagastā līdz 2042. gada 10. augustam. Iekasēt valsts nodevu 142,29 EUR
apmērā.

nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 5,
„Remesi” Ģibuļu pagastā izsoli. Rīkot
atkārtotu izsoli. Noteikt nekustamā
īpašuma nosacīto cenu – 2296 EUR.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu „Karplauki” Ģibuļu pagastā. Noteikt nekustamā īpašuma brīvo cenu – 32 850
EUR.
• Atzīt par nenotikušu 10.05.2019.
nekustamā īpašuma „Brūžlejas” – 1A
Ģibuļu pagastā trešo atkārtoto izsoli.
• Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu „Migliņi” Ģibuļu pagastā. Noteikt nekustamā īpašuma brīvo cenu – 2950 EUR.
• Apstiprināt 05.04.2019. pašvaldības nekustamā īpašuma „Eidoņi” Ārlavas pagastā izsoles rezultātus, slēdzot
pirkuma – pārdevuma līgumu ar izsoles uzvarētāju par cenu 3350 EUR.
• Apstiprināt 23.11.2018. pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas ielā 43
Sabilē izsoles rezultātus, slēdzot pirkuma – pārdevuma līgumu ar izsoles
uzvarētāju par cenu 39 500 EUR.
• Apstiprināt 08.03.2019. pašvaldības nekustamā īpašuma „Ūdenstornis Sudrabkalni” Tiņģerē izsoles rezultātus, slēdzot pirkuma – pārdevuma
līgumu ar izsoles uzvarētāju par cenu
3150 EUR.

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

Bezmaksas pasākumi
Hepatīta dienā Talsos
Ik gadu 28. jūlijā tiek atzīmēta
Pasaules hepatīta diena ar mērķi
informēt sabiedrību un pievērst
pastiprinātu uzmanību hepatītu
profilaksei. Arī šogad laika posmā
no 22. līdz 28. jūlijam Latvijā norisināsies dažādas Pasaules hepatīta dienai veltītas aktivitātes, kurās
iesaistīsies arī Talsi.
Ikviens interesents tiks aicināts apmeklēt Talsu HIV profilakses punktu
Zvirgzdu pansijā, lai bez maksas veiktu hepatīta B un C eksprestestu, saņemot pirms un pēc testa konsultāciju.
Talsu HIV profilakses punkta kontaktinformācija: „Zvirgzdu pansija”,
Laidzes pagasts, tālr. 28607645. Darba laiks Pasaules hepatīta dienai veltītajā nedēļā no 22.līdz 28. jūlijam:
darbadienās 8.00–12.00; 13.00–
17.00.

Aktuālo informāciju par Pasaules
hepatīta dienai veltītajām aktivitātēm
īsi pirms 22. jūlija meklē Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā www.spkc.gov.lv.

Jaunieti, piedalies projektā!
Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz
29 gadiem, šobrīd nemācies un nestrādā algotu darbu - piedalies jauniešu prasmju un motivācijas attīstīšanas projektā!
Vēlamies dot jauniešiem iespēju
veiksmīgi izvēlēties savu izglītības ceļu,
atrast savām vēlmēm piemērotu profesiju un darba vietu, kļūt sabiedriski
aktīvākiem.
Katram jaunietim (pēc pārrunām

un viņu vajadzību un vēlmju izprašanas) tiks izveidota individuāla aktivitāšu programma, kas tiks balstīta katra
viņa vajadzībās – zināšanās, prasmēs,
darba pieredzē.
Projekta ieviesējs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Stratēģiskais partneris: Talsu novada
pašvaldība
Projekta īstenošanas laiks: līdz 2020.
gada 31. decembrim

Satiec (no)skaņu,
(ie)dvesmu un (ne)mieru
Talsu pilsētas svētkos!
Turpinājums no 1. lpp.
Tas ir arī viens no iemesliem, kādēļ šajā
gadā nenotiks „Tusiš iekš Tals’ tirg’”.
„„Tusiš iekš Tals’ tirg’” varētu iederēties radošās pastaigas „Sentalsiem
piestāv māksla” noslēguma galapunktā, ja tas būtu atsevišķs pasākums.
Laikā, kad tapa „Tusiš iekš Tals’ tirg”,
tam bija labs iemesls – atvadīties no
vecā tirgus, jo būvēs jaunu. Kolosāla
ideja un labs izpildījums! Otrajā gadā,
kad šis tirgus jautājums jau bija kļuvis
par karstu kartupeli un politisko strīdu objektu, tas vairs neizskatījās labi,
paskaidroja D. Obodovska.
Spuldzīšu virtenes kā Talsu saulītes stari –
No 5. līdz 7. jūlijam pilsēta pārtaps. Šogad radošā un tehniskā Talsu tautas nama komanda ir ļoti rūpīgi pārdomājusi pilsētas vizuālo
noformējumu un scenogrāfiju. Lielā
iela visā tās garumā izrotāta ar jaunām lampiņu virtenēm, bet Pilsētas
laukumā spoguļosies lustra!
„Pilsētas svētku radīšanas process
ir ļoti patīkams: varam salikt programmu, izdomāt nosaukumus, sa-

meklēt vienojošos elementus. Jūnijā
mums sākās melnais darbs, lai saliktu visu izpildījumu: nodrošināt pieslēgumus elektroenerģijai, parūpēties par skaņu, gaismām, noteikt
katrai aktivitātei atbildīgos. Visvairāk
jau trūkst tieši cilvēkresursu.
Kad sāc darīt ko citādi un pirmo
reizi, neviens neizsniedz garantijas
talonu, ka viss izdosies. Vienmēr pastāv risks, bet, ja ir kaut viens cilvēks,
kurš „pavelkas” līdzi idejai un aplipina
visus pārējos, tad iestājas sirdsmiers
un pārliecība, ka viss būs labi. Mums
šobrīd ir ļoti forša komanda – izdarīgi
puiši un izdarīgas meitenes – Talsu
tautas nams ir atradis savu komandu. Mums patīk tas, ko darām. Lielu
gandarījumu dod, ja redzu, ka darbinieki tic domai un idejai un dara vairāk nekā tas noteikts amatu aprakstos. Talsu tautas namam ir
jāiedvesmo arī citi, mūsu pašu cilvēki, nākt un radoši izpausties pilsētā.
Mums ir jādod spārni tiem, kas grib
darīt! Nāc darīt!” teic D. Obodovska,
aicinot uz Talsu pilsētas svētkiem.
Inita Fedko

Domes un komiteju sēdes jūlijā
Datums

Sēdes nosaukums

Laiks

1. jūlijs
1. jūlijs
1. jūlijs
4. jūlijs
11. jūlijs
15. jūlijs
15. jūlijs
15. jūlijs

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

10.00
13.00
15.00
13.00
13.00
10.00
13.00
15.00

18. jūlijs

Finanšu komitejas sēde

13.00

25. jūlijs

Domes sēde

13.00
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Deputātu pieņemšanas jūlijā

Talsos

2. jūlijs

9. jūlijs

16. jūlijs

E.Demiters

I.Norenberga
L.Pīlēģis
E.Zelderis

D.Karols*
N.Tropiņš*
T.Kalniņa
I.Gluzda
A.Spēks

Sabilē

N.Tropiņš*
S.Pētersone
G.Sebris

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

Ģibuļos

Lībagos

30. jūlijs

N.Tropiņš

Stendē

Īvē

23. jūlijs

D.Feldmane
M.Krotovs

Pieņemšanas notiek pilsētu un pagastu pārvaldēs 17.00–18.00
* Talsu novada pašvaldībā priekšsēdētāja un vietnieku pieņemšanas
17.00–19.00
2019. gada jūlijs

Der zināt!

TALSU NOVADA ZIŅAS

Kapu svētki
Ķūļciema pagasta
kapsētās
28. jūlijā
Dzedru 13.00
Ķūļciema 14.00

Spāres 13.30
Mazputniņu (Dižputniņu)
14.30
Gaviļnieku 15.30
Lieknieku 16.30

Lībagu pagasta kapsētās
24. augustā
Sukturu 11.00
Ozoliņu 12.00
Ķīļu 13.00
Lībagu 14.00
Bungu 15.00
Ratnieku 16.00

Sabiles pilsētas un Abavas
pagasta kapsētās
10. augustā
Strautu 10.00
Būķu bērzu 11.00
Valgales 12.00
Mācītāju 13.00
Annužu 14.00
Kāroņu 15.00
Meža 16.00

Ģibuļu pagasta kapsētās
10. augustā
Labdzeņu 10.00
Ģibuļu11.00
Garsilu 12.00
Maķīšu 13.00
Cīruļu 14.30
Talsciema 15.30
11. augustā
Dižruņķu (Ruņķu) 10.00
Kalešu 11.00
Vērtnieku (Kāņu) 12.00

Valdgales pagasta
kapsētā
20. jūlijā
Frītagu (Romas katoļu draudzei) 14.00

Talsu deviņiem pakalniem
jaunas „sejas”
Pateicoties SIA „Teika” izstrādātajai
jaunajai Talsu novada vizuālajai identitātei, arī deviņi pakalni ieguvuši jaunas
„sejas” grafisko piktogrammu veidā un tikuši pie jaunām norādēm, lai ikvienam
vietējam iedzīvotājam un ciemiņam būtu
skaidrs, kur katrs pakalns dabā atrodas
un kā to pareizi dēvēt.
Mūsu deviņi pakalni nav nekādi mazie, un
tajos uzkāpt var no vairākām pusēm, tāpēc
izvēlēties atbilstošāko norādes vietu nebija
viegls uzdevums. Sadarbībā ar Erasmus+
brīvprātīgo Natāliju Kameniuku no Ukrainas
gada sākumā izstrādājām jaunu pastaigu
maršrutu „Talsu Deviņkalnu loks”, kas papildināts ar uzdevumiem. To izmantojām par
pamatu norāžu izvietojumam.
Astoņi no deviņiem pakalniem atrodas

kultūras pieminekļu aizsardzības zonā,
turklāt divi no tiem ir arheoloģiskie pieminekļi,
tāpēc norāžu izvietojums bija jāsaskaņo ar
Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.
Savukārt rakšanas darbi jādara zināmi visiem
uzņēmumiem, kas atbild par apakšzemes komunikācijām. Izsakām lielu pateicību Nellijai
Dziedātājai-Osallivanai un Zandai Bitmanei
no Talsu novada Būvvaldes par atbalstu un
padomu vietu izvēlē un dokumentācijas izstrādes gaitā.
Norādes izgatavoja un uzstādīja SIA „Revix”, paldies par veiksmīgo sadarbību! Darbi
finansēti no Talsu novada budžeta līdzekļiem.
Līva Dāvidsone
Talsu novada tūrisma informācijas centrs

Valdemārpils pilsētas
kapsētā
18. augustā 16.00

Informācija tiks papildināta augusta izdevumā

Dimanta laime –
Austrai un Arnoldam
Smilgziediem

Piedzīvot tik skaistu jubileju liktenis gādās tikai retajam
un tādi ir Austra un Arnolds
Smilgziedi, kuri 20. jūnijā svinēja Dimanta kāzas.
Laulībā nodzīvoti jau 60
gadi, taču, skatoties vienam
uz otru, vēl joprojām acīs mīt
dzirkstele. Kopā izaudzināti
divi bērni – dēls un meita, kā
arī četri mazbērni.
Abi nākuši no Talsu novada,
Austra no Strazdes, taču Arnolda dzimtas mājas ir Laucienē,
kur arī vēlāk iekārtots kopīgs
ģimenes pavards. Pēc kara
Austra aizgājusi dzīvot uz vecvecāku mājām Laucienē, kur
pavadījusi skolas gadus. Tā nu
abi kopā sportojuši un piedalījušies pašdarbības kolektīvos,
Austra dziedājusi korī, savukārt
Arnolds dejojis deju kolektīvā.
Kā smejas Arnolds, tad arī šie
svētki bez dejām neizpalikšot.
Šobrīd abi aktīvi piedalās Laucienes
pensionāru
kluba
2019. gada jūlijs

„Madaras” pasākumos.
Skaisto dzīves notikumi
Smilzgiedu pāris bija izvēlējušies atzīmēt kopā ar saviem
tuvajiem, kā arī pensionāru
kluba „Madara” draugiem.
Pāri sveica arī Talsu novada
domes priekšsēdētājs Dainis
Karols, kā arī Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja Antra Jesineviča. „Man ir tā laime un gods
šodien saskatīt to dzirksteli
acīs, kad kopā nodzīvoti 60
gadi – dimanta laime. Es redzu attiecības, kas joprojām ir
tikpat mirdzošas kā šis dārgakmens,” sveicot Smilgziedu
pāri sacīja domes priekšsēdētājs D. Karols.
Lai jūsu mirdzums acīs vienam uz otru dod iedvesmu
līdzcilvēkiem un ticību mūžīgai mīlestībai!
Teksts un foto: Dana Vecmane,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Senioru sporta un atpūtas pasākums
Seniori aicināti piedalīties sporta un atpūtas pasākumā pie Pļavu ezera 24. jūlijā
10.00.
Vēlams pieteikties organizētās komandās,
taču varēs startēt arī individuāli. Lūgums pieteikties līdz 15. jūlijam.

Plašāka informācija Talsu Sociālā dienesta
Dienas centrā, Lielajā ielā 27, vai pa tālr.
26391552.
Gaidām seniorus no visa novada!
Dienas centra administrācija

Tirgotāji aicināti pieteikties
Laucienes pagasta dienu ietvaros
Piesakies tirgoties Kurzemes labumu, smukum
lietu un garšīgumu tirdziņā Laucienes pagasta dienas ietvaros – Laucienē, Nurmuižas pils kompleksā
– 24. augustā. Piesakies līdz 10. augustam zvanot 28609190 vai rakstot madara.vike@talsi.lv
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Ieplāno!
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TREŠDIENA, 24. JŪLIJS
20.00 „Muzikālais pikniks pilskalnā” – Sabiles pilskalnā, Talsu ielā
21.00–22.30 Zaļumballe kopā ar Tukuma pilsētas kultūras nama pūtēju
orķestri „Tukums” – Sabiles pilskalnā, Talsu ielā
CETURTDIENA, 25. JŪLIJS
16.00 „Rotaļlaukums”, jautras atrakcijas un rotaļas bērniem – pie veikala
„Ilzīte”, Priežu ielā 9
18.00 „Ak, šī jaukā lauku dzīve!”, Rojas amatierteātra izrāde – pie
garāžām Zirņu ielā
19.30 „Kolhoza estrādes atklāšana” kopā ar amatierkolektīviem un Dailes teātra aktieri Gundaru Silakaktiņu – laukumā pie Smilšu ielas 2
21.00–24.00 Zaļumballe kolhoznieku gaumē kopā ar Māri Blāzi no grupas „Jūrkant`” – laukumā pie Smilšu ielas 2
PIEKTDIENA, 26. JŪLIJS
15.00 „Sportotava” – sporta laukumā „Graviņa”, pie Kandavas ielas
16.00–18.00 „Dzer vīnu un baudi dzīvi!”, orientēšanās skrējiens pa vīna
pagrabiem – „Sabiles sidra namā”, Rīgas ielā 11
19.30–24.00 Grupu „Linga”, „Rock’n’barries” un „Pelni” koncerts – „Sabiles Sidra Ābolu rampas skatuve”, bijušās rūpnīcas teritorijā; ieeja: 6 EUR
SESTDIENA, 27. JŪLIJS
7.00 „Labrīt, Sabile!”, Sabiles modināšana kopā ar DJ Ufo
No 9.00 Vīna tirdziņš – laukumā pie ēkas Rīgas ielā 11
No 9.00 Amatnieku un mājražotāju tirdziņš – Sabiles centra laukumā
No 10.00 Darbojas amatnieku darbnīca „Cimdiņi” – Rīgas ielā 25
No 10.00 Atvērta „Rokdarbu lāde” – Pilskalna ielā 5
No 10.00 „Ēdienkarte sabilnieku gaumē” kopā ar Muzikantu Edvardu –
sētā pie Rīgas ielas 9
11.00 21.Sabiles Vīna svētku atklāšana – pie Sabiles Vīna kalna
11.30 Svētku atklāšanas gājiens – Sabiles Vīna kalns / Ugunsdzēsēju sēta
11.45 „Bungotava”, sitaminstrumentu ansambļa „Talsi” koncerts –
Ugunsdzēsēju sētā
12.00–16.00 Brīvdabas „Andelemandele”, pērļu medības – Avotu ielā,
www.andelemandele.lv
12.00 „Skats caur zelta rāmi”, gleznu parāde, andele un radošā darbnīca –
Kuldīgas ielā
12.00–15.00 „Pļeņčkotava”, radošs un atraktīvs pasākums bērniem –
Rozīņu rezidencē, Rīgas ielā 34
12.30 Saldus senioru akardeonistu ansambļa „Akords” koncerts –
Ugunsdzēsēju sētā
13.00 „Dvēseles buķete”, Aivara Hermaņa, Ērika Upenieka koncerts
„Bague duo” – Sabiles ev. lut. baznīcā

13.00 „Sabiles Sidrs” piedāvā: DJ Ufo, mūzikas apvienība „Kaija”,
mūziķis Reinis Jaunais, Jorens Šteinhauers, grupa „Pirmais
kurss”, Marko Ojala; dažādas atrakcijas un spēles – laukumā pie
ēkas Rīgas ielā 12
13.00–18.00 „TM RINGS” Vīna svētkos, boksa sacensības profesionāļiem
un entuziastiem – Sabiles sporta laukumā, Ventspils ielā 17
13.30 Atpūtas iela „Viss ir pa viņķel`!”; Sabiles Vīna kalna vīnogu vīna
degustācija – Sabiles centrā, Rīgas ielā
13.30 „Vien zupiņ`!”, laiks pusdienām un dejām … – pie saieta nama
(pirts), Pilskalna ielā 10
14.00 „Iepazīšanās vārtrūme” kopā ar muzikantu Juri – Rīgas ielā 3/5; 7
14.00 Dziesmu un deju ansambļa „Rada” koncerts – Ugunsdzēsēju sētā
14.30 „Vīnotava”, dzimšanas dienas svinības, brāļošanās; Sabiles Vīna
kalna vīnogu vīna degustācija – Rīgas ielā 4/6
15.00 „Gliemežotava”, gliemeži pārsteidz… – sētā pie Kuldīgas ielas 1
15.00 „Putotava”, ālēšanās pa „vīna putām”, aktīvi atraktīvs pasākums –
Karātavu kalnā, Meža ielā
15.30 „Dzegužotava”, bērnu vokālās grupas „Dzeguzīte” koncerts –
Sabiles bērnu bibliotēkas sētā
16.00 „Zumbotava” kopā ar Daci Tihovsku – Ugunsdzēsēju sētā
16.00 Sabilē iebrauc „Audi” – Pilskalna ielā
16.30–18.00 „Disko-Pļesko” – Ugunsdzēsēju sētā
18.00 „Džaivotava”, džaiva dejas uz trotuāra – Sabiles centrā / Rīgas ielā
19.10 Teatralizēts gājiens „Skurbums pāriet, dullums – nē!”, tēma:
„Vīns + kukū! = projekts” – Rīgas, Ventspils iela / Sabiles pamatskola
21.00 Apsveikumu koncerts / pieaugušo popiela „Vīna dullums” –
brīvdabas estrādē „Birzīte”; ieeja: 1 EUR
22.45 Ugunsšovs Abavas upē – pie Kuldīgas ielas
23.00 Svētku balle kopā ar grupām „Klaidonis” un „Halo”– brīvdabas
estrādē „Birzīte”; ieeja: 5 EUR
SVĒTDIENA, 28. JŪLIJS
13.00 Svētku dievkalpojums – Sabiles evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Svētku laikā apskatāmas izstādes:
• „Pāreja. Firksu Pedvāles muižas kungu mājas pārbūve un restaurācija” –
Pedvālē
• Koka rotaļlietas – Koka rotaļlietu muzejā, Kuldīgas ielā 1
• Ojāra Arvīda Feldberga koka skulptūru izstāde „Ezerā apgūlies mēness” –
Koka rotaļlietu muzejā, Kuldīgas ielā 1
24.07.–27.07. „Sarmīte – nopietna un pa jokam” – Sabiles bērnu bibliotēkā
27.07. „TVER – TnE”, Sabiles mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu
izstāde – Rīgas ielā24.07.–28.07. Rokdarbu izstāde – „Rokdarbu lādē”, Pilskalna ielā 5

Skurbums pāriet, dullums – nē!
Esi svētku sastāvdaļa – tērpies Sabiles krāsās:
dzeltens, violets, zaļš!

Pasākumā tiks fotografēts un/vai filmēts publicitātes nolūkiem
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Sports jūlijā
Kad? Cikos?
TALSOS

Dzīvesziņas

Pasākuma nosaukums

Norises vieta

Reģistrēti 16 jaundzimušie – 7 zēni un 9 meitenes:

06.07.

10.00

„Mītava Open” amatieru minifutbola
čempionāts

07.07.

15.00

Vivus MTB maratons

09.07.

10.00

Talsu novada domes kauss šķēpmešanā

Talsu 2. vsk. stadions

18.07.

18.00

Futbols. 2. līga Talsi – Saldus SS

K. Mīlenbaha iela 34

K. Mīlenbaha iela 34
Kamparkalns

LAUCIENES PAGASTĀ
Pļavu kausa 2019 pludmales volejbolā
14.07. 11.00
4. posms
24.07. 10.00
Senioru sporta diena
Beach Party „Pļavas 2019” pludmales
20.07. 11.00
volejbols
27.–
5.00
Makšķerēšana
28.07. 10.00
Laucienes pagasta sporta svētki
SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ
Sabiles kausa pludmales volejbolā 3.
11.07. 18.30
posms
12.07. 15.00
Sabiles kausa mini futbolā 3. posms
Sabiles kausa pludmales volejbolā 4.
24.07. 18.30
posms
15.00
Vīna svētku sporta spēles bērniem un
26.07.
jauniešiem
VIRBU PAGASTĀ
12.07.

19.00

Autoveiklības sacensības

13.07.

10.00

Virbu pagasta sporta spēles

11.00

27.07.

11.00

27.07.

11.00

Pļavu sporta un
atpūtas bāze

19.00

26.07.

19.00

Raivis Supe
Līna Sūnāksle
Gerda Kerolaina Vilka
Eleonora Klievēna
Tomass Jansons
Katrīna Blūma

Laulību noslēguši 18 pāri
Miruši 29 (atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai):

Sporta laukums
Graviņa
Sabiles sporta centrs
Sporta laukums
Graviņa

Virbu kultūras nama
laukums
Virbu pamatskolas
sporta laukums

Valdemārpils sporta svētki (pludmales
volejbols, futbols, strītbols, individuālie
sporta veidi)
Valdemārpils kausa izcīņas pludmales
volejbolā 3. posms
Valdemārpils kausa izcīņas strītbolā
3. posms

Valdemārpils
pludmale

Stendes SC kausa izcīņas pludmales
volejbolā 3. posms
Stendes SC kausa izcīņas pludmales
volejbolā 4. posms

Stendes sporta
laukums

STENDĒ
12.07.

Adrija Brangule
Toms Burnovskis
Helēna Griglauska
Jēkabs Mucenieks
Renāte Nakmane
Māra Ozoliņa
Kārlis Slobodjans

Vecāki rakstiski apliecinājuši savu piekrišanu bērna vārda un uzvārda publicēšanai

VALDEMĀRPILĪ
27.07.

Dzimtsarakstu nodaļā no 2019. gada 30 maija līdz 26. jūnijam

Talsi
Gints Bakuzis (1979)
Alma Jesineviča (1928)
Zenta Kronberga (1946)
Modris Putraševics (1984)
Gunars Pūliņš (1938)
Ilmārs Salenieks (1930)
Ilga Hedviga Reinfelde (1924)
Olga Reinberga (1930)
Stende
Andris Klaušs (1952)
Valdemārpils
Aleksandrs Jēkabsons (1933)
Nikolajs Miklaščuks (1961)
Balgales pagasts
Velta Heidemane (1932)
Normunds Muskeits (1961)
Ģibuļu pagasts
Ēriks Pētersons (1945)
Vilma Mertena (1932)
Laidzes pagasts
Ļubova Trofimova (1944)

Laucienes pagasts
Ausma Hotko (1925)
Gaida Salaka (1926)
Mārtiņš Brāzma (1924)
Lībagu pagasts
Andrejs Asis (1939)
Vandzenes pagasts
Rodrigo Kohs (1962)
Verēna Olga Kronberga (1933)
Kārlis Ozoliņš (1941)
Valdgales pagasts
Vladislavs Holods (1942)
Gunārs Redviņš (1958)
Ruta Šmite (1945)
Mērsraga novads
Maiga Vecvagare (1953)
Ventspils novada Piltenes pagasts
Vēra Bērza (1931)
Kuldīga
Edgars Burkevičs (1935)

Sagatavoja: Aivars Pekmans

Talsu novada pašvaldība rīko izsoles:
▶▶ Automašīna Ford Transit, valsts
reģistrācijas numurs FO 7236, izlaiduma gads 2001. gads, šasijas Nr.
SB153ZBN00E029522. Sākumcena –
190 EUR. Izsoles solis – 10 EUR. Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas – 19 EUR. Izsoles dalības
maksa – 15 EUR. Atklāta mutiska izsole
ar augšupejošu soli. Izsole notiks 5. jūlijā 9.00 Talsu novada pašvaldības administratīvā centra mazajā zālē, Kareivju ielā 7.
▶▶ Automašīna Toyota Avensis (atkārtota izsole) valsts reģistrācijas numurs EJ 5049, izlaiduma gads 1991.
gads,
šasijas
Nr.WV22ZZZ70ZMH066219. Sākumcena – 248 EUR.
Izsoles solis – 20 EUR. Nodrošinājums
10% apmērā no nosacītās cenas –
24,80 EUR. Izsoles dalības maksa – 15
EUR. Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsole notiks 5. jūlijā 9.30
Talsu novada pašvaldības administratīvā centra mazajā zālē, Kareivju ielā 7.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu līdz 3. jūlijam
15.00 pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7. Kontaktpersona par izsoles objektu – Ed-

vards Šnēfelds, tālr. 29298252,
e-pasts: edvards.snefelds@talsi.lv
▶▶ Nekustamais īpašums „Blaumaņa 39”, Sabilē (kadastra Nr. 8813
005 0176) – zemes vienība ar kopējo
platību 0,2252 ha (kadastra apz. 8813
005 0176). Sākumcena – 2750 EUR,
solis – 100 EUR, drošības nauda – 275
EUR, reģistrācijas maksa – 30 EUR, samaksu veicot viena gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Izsole notiks 12. jūlijā 9.00 Talsu novada
pašvaldības administratīvā centra mazajā zāle, Kareivju ielā 7. Tālrunis uzziņām 29241605 (Sabiles pilsētas un
Abavas pagasta pārvaldes vadītājs),
63232119 (Juridiskā nodaļa).
▶▶ Nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.1, Ambrakas ielā 1, Valdemārpilī (kadastra Nr. 8817 900 0290)
– divu istabu dzīvoklis Nr.1 ar kopējo
platību
53,5
m²,
kopīpašuma
535/1574 domājamās daļas no būvēm un zemes. Sākumcena – 2216
EUR, solis – 100 EUR, drošības nauda
– 221,60 EUR, dalības maksa – 30
EUR. Samaksa veicama piecu gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas
dienas. Par atlikto maksājumu Pircējs

maksā sešus procentus gadā no vēl
nesamaksātās pirkuma maksas daļas.
Izsole notiks 12. jūlijā 13.00 Talsu novada pašvaldības administratīvā centra mazajā zāle, Kareivju ielā 7. Tālrunis uzziņām 26514956 (Valdemārpils
pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes
vadītājs), 63232119 (Juridiskā nodaļa).
▶▶ Nekustamais īpašums „Melngaiļi” Laucienē, (kadastra Nr. 8870
001 0345) – zemes vienība ar kopējo
platību 1,0322 ha (kadastra apz. 8870
001 0312) un ēka ar kopējo platību
497,3 m2 (kadastra apz. 8870 001
0312 001). Sākumcena – 5450 EUR,
solis – 150 EUR, drošības nauda – 545
EUR, reģistrācijas maksa – 30 EUR, samaksu veicot viena gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Izsole
notiks 12. jūlijā 12.30 Talsu novada
pašvaldības administratīvā centra mazajā zāle, Kareivju ielā 7. Tālrunis uzziņām 26162380 (Laucienes pagasta
pārvaldes vadītājs), 63232119 (Juridiskā nodaļa).
▶▶ Nekustamais īpašums „Pagasta
garāža” Lībagu pagastā (kadastra
Nr. 8872 004 0253) – zemes vienība
ar kopējo platību 822 m2 (kadastra

apz. 8872 004 0253) un garāžas ēka
ar kopējo platību 37,6 m2 (kadastra
apz. 8872 004 0253 002). Sākumcena
– 1125 EUR, solis – 100 EUR, drošības
nauda – 112,50 EUR, reģistrācijas
maksa – 30 EUR, samaksu veicot piecu gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus
gadā no vēl nesamaksātās pirkuma
maksas daļas. Izsole notiks 12. jūlijā
plkst. 12.00 Talsu novada pašvaldības
administratīvā centra mazajā zāle, Kareivju ielā 7. Tālrunis uzziņām
29484177 (Lībagu pagasta pārvaldes
vadītāja), 63232119 (Juridiskā nodaļa).
▶▶ Nekustamais īpašums „Pagrabs”
Valdgales pagastā (kadastra Nr. 8892
009 0323) – zemes vienība ar kopējo
platību 899 m2 (kadastra apz. 8892 009
0323) un pagraba ēka ar kopējo platību
122,3 m2 (kadastra apz. 8892 009 0323
001). Sākumcena – 1963 EUR, solis –
100 EUR, drošības nauda – 196,30 EUR,
reģistrācijas maksa – 30 EUR, samaksu
veicot piecu gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto
maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Izsole notiks 12.
Turpinājums 15. lpp.
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Aktuāli

Latvijas Mazpulku
Goda nominācija –
mūsu novadniekam!
Aprīļa vidū Zemkopības ministrijā
norisinājās gadskārtējais Mazpulku pasākums, kur tika pasniegtas biedrības
„Latvijas Mazpulki”
Goda nominācijas
„Augsim Latvijai!”.
Pasākumā piedalījās arī Valdemārpils
vidusskolas
mazpulka dalībnieks Artūrs Andrejs Mitenbergs, kurš veiksmīgi aizstāvēja
savus projektus un ieguva tiesības saņemt Goda nomināciju un
sudraba karotīti.
Šajā gadā Goda nominācijām tika
izvirzīti 22 nominanti no visas Latvijas, kuri tikās, lai aizstāvētu savus
projektus. Artūra nominācijā piedalījās 13 jaunieši. Sudraba karotītei varēja tikt izvirzīts mazpulcēns, kurš
vismaz piecus gadus ir čakli rakstījis
un aizstāvējis projektus, ko var apliecināt ar iegūtajiem sertifikātiem projektu forumos. Artūra pirmais projekts bija par tomātu audzēšanu, tad
sekoja kartupeļu un šalotes sīpolu
audzēšana, kā arī šķirnes trušu audzēšana.
Valdemārpils vidusskolas Mazpulku vadītāja Anda Dzene sacīja: „Lai
mazpulki varētu audzēt šķirnes trušus, ir ļoti svarīgs vecāku atbalsts un
iesaistīšanās. Tā kā jaunieši ir nepilngadīgi, tad viņi paši nevar iestāties
Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācijā, kas ir obligātā prasība, lai piedalītos izstādēs, tad tas jādara vecā-

kiem. Bet pirms iestāties asociācijā,
ir nepieciešams iziet speciālas apmācības. Esmu ļoti pateicīga tiem
vecākiem, kuri ir piekrituši un atbalsta savus jauniešus”.
Šobrīd Artūram mājās tiek audzēti Burgundas šķirnes truši. Sākumā
tika iegādāti divi truši, ar kuriem viņš
piedalījās izstādēs, un tie tika novērtēti ar labiem rezultātiem. Rāmavas
izstādē saņemts diploms „Lābāka
jauntrušu kolekcija” un „Labākais
jauntrusis”. Darba pirms izstādēm ir
daudz, jo truši ir jāsagatavo – jāķemmē, jāgriež nagi, jāspiež ausī numurs, taču, ja iesaistās visa ģimene,
tad viss iet raiti. Artūru Talsu novada
dome’svinīgi sveica arī domes
priekšsēdētājs Dainis Karols.
Paldies atbalstītājiem – zemnieku
saimniecībai „Saslaukas” un pārstāvim Jurim Jāmanim, Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldei
un Talsu novada pašvaldībai!
Teksts un foto: Dana Vecmane,
sabiedrisko attiecību speciāliste

„MĪTAVA OPEN” arī Talsos!

Šogad aprit 10 gadi, kopš amatieru minifutbola čempionāta „Mītava Open” dibināšanas, tāpēc grupa „Prāta Vētra” un Latvijas Futbola
federācija (LFF) sadarbībā ar Latvijas pilsētu pašvaldībām atjauno
turnīru „Mītava Open”, kas vairāku
gadu garumā pulcēja futbola cienītājus visā Latvijā.
„Mītava Open 2019” norisināsies no
6. jūlija līdz 24. augustam četrās Latvijas pilsētās, 6. jūlijā – Talsu posms
Sporta halles futbola stadionā.
Turpmāk „Mītava Open” tiks dēvēts
par Amatieru minifutbola festivālu,
kur katrā posmā tiks noskaidroti uzvarētāji un apbalvoti dalībnieki. Taču turnīra galveno balvu – ceļojumu uz UEFA
Eiropas futbola čempionāta kvalifikācijas spēli Slovēnijā starp Slovēnijas
un Latvijas nacionālo izlasi 16. novembrī – saņems komanda, kas visu
posmu kopvērtējumā būs ieguvusi
vislielāko punktu skaitu.
„Paldies grupai „Prāta Vētra” visiem
kopā un katram atsevišķi par šī turnīra
ideju un radīšanu. Mans kā futbola federācijas prezidenta viens no galvenajiem mērķiem ir, lai katram Latvijas
iedzīvotājam būtu pozitīva saikne un
asociācijas ar šo spēli. Aicinu visus iz-

baudīt prieku, ko var sniegt šī spēle
gan laukumā, gan skatītāju rindās, un
tiekamies Talsos, Gulbenē, Preiļos un
Jelgavā!” komentē LFF prezidents
Kaspars Gorkšs.
Mūsu mērķis ir popularizēt fiziski
aktīvu dzīvesveidu, veicināt sabiedrības mīlestību un interesi par futbolu
Latvijā, kā arī rosināt apceļot Latvijas
pilsētas. Mēs vēlamies radīt vidi, kurā
iespējams pavadīt kopā laiku, spēlējot
futbolu pašiem vai atbalstot draugus,
paziņas un ģimenes locekļus!
Turnīrā var piedalīties jebkura amatieru izveidota futbola komanda, iemaksājot dalības maksu 80 EUR par
katru posmu, savukārt skatītājiem ieeja pasākumos būs bez maksas.
Turnīrā nevar piedalīties Latvijas un
citu valstu čempionātu futbola līgu
spēlētāji, kuri 2019. gada ietvaros ir
pieteikti Latvijas Virslīgas, 1. līgas vai
LTFA Virslīgas čempionātos. Precīzāka
informācija pieejama turnīra reglamentā www.mitavaopen.lv.
Pieteikšanās turnīram www.mitavaopen.lv. „Mītava Open 2019” organizatori saka paldies par atbalstu Talsu
novada pašvaldīb.
www.mitavaopen.lv

Talsu novada pašvaldība rīko izsoles:
Turpinājums no 14. lpp.
jūlijā 11.30 Talsu novada pašvaldības
administratīvā centra mazajā zāle, Kareivju ielā 7. Tālrunis uzziņām 26164923
(Valdgales pagasta pārvaldes vadītāja),
63232119 (Juridiskā nodaļa).
▶▶ Nekustamais īpašums „Noliktava” Valdgales pagastā (kadastra Nr.
8892 009 0267) – zemes vienība ar
kopējo platību 1141 m2 (kadastra
apz. 8892 009 0267) un noliktavas ēka
ar kopējo platību 293,8 m2 (kadastra
apz. 8892 009 0267 001). Sākumcena
– 3463 EUR, solis – 100 EUR, drošības
nauda – 346,30 EUR, reģistrācijas
maksa – 30 EUR, samaksu veicot piecu gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus
gadā no vēl nesamaksātās pirkuma
maksas daļas. Izsole notiks 12. jūlijā
11.00 Talsu novada pašvaldības administratīvā centra mazajā zāle, Kareivju
ielā 7. Tālrunis uzziņām 26164923
(Valdgales pagasta pārvaldes vadītā15

ja), 63232119 (Juridiskā nodaļa).
▶▶ Nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.5, „Remesi” Ģibuļu pagastā
(atkārtota izsole) (kadastra Nr. 8854
900 0210) – dzīvoklis Nr.5 ar kopējo
platību
57,4
m²,
kopīpašuma
5742/26560 domājamās daļas no būves un zemēm. Sākumcena – 2296
EUR, solis – 100 EUR, drošības nauda
– 229,60 EUR, dalības maksa – 30
EUR. Samaksa veicama piecu gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas
dienas. Par atlikto maksājumu pircējs
maksā sešus procentus gadā no vēl
nesamaksātās pirkuma maksas daļas.
Izsole notiks 12. jūlijā 10.30 Talsu novada pašvaldības administratīvā centra mazajā zāle, Kareivju ielā 7. Tālrunis uzziņām 26554681 (Ģibuļu
pagasta pārvaldes vadītāja), 63232119
(Juridiskā nodaļa).
▶▶ Nekustamais īpašums „Karplauki” Ģibuļu pagastā (kadastra Nr.

8854 012 0299) – zemes vienība ar
kopējo platību 13,3024 ha (kadastra
apz. 8854 012 0292). Sākumcena – 32
850 EUR, solis – 300 EUR, drošības
nauda – 3258 EUR, reģistrācijas maksa – 30 EUR, samaksu veicot piecu
gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu
pircējs maksā sešus procentus gadā
no vēl nesamaksātās pirkuma maksas
daļas. Izsole notiks 12. jūlijā 9.30 Talsu
novada pašvaldības administratīvā
centra mazajā zāle, Kareivju ielā 7. Tālrunis uzziņām 26554681 (Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja), 63232119
(Juridiskā nodaļa).
▶▶ Nekustamais īpašums „Migliņi”
Ģibuļu pagastā (kadastra Nr. 8854
012 0302) – zemes vienība ar kopējo
platību 1,479 ha (kadastra apz. 8854
012 0297). Sākumcena – 2950 EUR,
solis – 100 EUR, drošības nauda – 295
EUR, reģistrācijas maksa – 30 EUR, samaksu veicot piecu gadu laikā no pir-

kuma līguma noslēgšanas dienas. Par
atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Izsole
notiks 12. jūlijā 10.00 Talsu novada
pašvaldības administratīvā centra mazajā zāle, Kareivju ielā 7. Tālrunis uzziņām 26554681 (Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja), 63232119 (Juridiskā
nodaļa).
Izsolēm pretendenti var pieteikties
līdz 10. jūlijam 15.00. Drošības nauda
un dalības maksa iemaksājama Talsu
novada pašvaldības kontā Nr.
LV49UNLA0028700130033, AS „SEB
banka” līdz 10. jūlijam 15.00. Ar izsoles
noteikumiem var iepazīties www.talsi.
lv un pieteikumu iesniegt centrālās
administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, darbdienās 8.00–12.00; 13.00–16.00.
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Ieplāno!

TALSU NOVADA ZIŅAS

Kultūras pasākumi jūlijā
Kad? Cikos?

Kas?

Kur?

TALSOS
Talsu pilsētas svētki 2019 „Vasaras vidus sviTalsu pilsētā
nēšana”. Programmu skatīt 9. lpp.
Starptautiskā plenēra „Pakalnu palete” dar6.07. 20.00
Talsu tautas namā
bu izstādes atklāšana
Tikšanās ar Valteru Poļakovu viņa foto proTalsu novada
13.07. 14.00
jekta „Atklāties no jauna” atklāšanā
muzejā
Stilīga mūzika un dejas ar grupu „Pieneņu
19.07. 22.00 vīns” un DJ Andee. Biļetes iepriekšpārdošanā 5
Radošajā sētā
EUR, pasākuma dienā 7 EUR
Bērnu un ģimeņu festivāls „Kids wonderland”. Biļetes iepriekšpārdošanā bērniem 7
EUR, pasākuma dienā 10 EUR, pieaugušajiem
5 EUR. Jubilāriem un bērniem līdz 3 g. v. ieeja Sauleskalna brīvda27.07. No
bez maksas.
bas estrādē
11.00
Pieejamas ģimenes biļešu atlaides, vairāk informācijas un pieteikšanās ģimeņu stafetei
mājaslapā: www.kidswonderland.lv
Laura Amantova džeza kvartets un dziedātā30.07. 19.00 ja Kristīne Prauliņa. Biļetes iepriekšpārdošanā
Radošajā sētā
5 EUR, pasākuma dienā 7 EUR
SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ
24.–28.07. Sabiles Vīna svētki. Programmu skatīt 13. lpp.
BALGALES PAGASTĀ
No
Balgales sporta un pagasta svētki 2019
Dursupes sporta
27.07. 8.00 Ieeja: 3 EUR
un atpūtas
laukumā
22.00 Zaļumballe. Ieeja: bez maksas
ĢIBUĻU PAGASTĀ
5.–7.07.

7.07.

„Vēsturisko dārzu dienas 2019”, ekskursija
„Spāres parks – sajūtas, smaržas, skaņas un
No
garšas!”. Ieeja: 1,82 EUR, pensionāriem 1,21
10.00 EUR, studentiem un skolēniem 0,61 EUR
Grupām vēlams iepriekš pieteikties

Spāres muižā

Koncerts „Tā vasara skaistā, kas zied manās
26.07. 20.00
Spāres baznīcā
plaukstās…”
LĪBAGU PAGASTĀ
Grāmatu draugu tikšanās – dzejniekam
10.07. 9.00
Lībagu skolā
Jānim Peteram 80
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
6.07. 13.00 Senioru pasākums „Satiekas kaimiņi”
BLPC estrādē
ĪVES PAGASTĀ
LPMA „Vēsturisko dārzu dienas 2019”
7.07. 14.00
Tiņģeres pils parkā
Tiņģeres muižas ainavu parkā. Ieeja: 1 EUR
Pasākumu cikla „Muižas ļaužu laika kavēkļi”,
Tiņģeres pilī un
20.07.
lekcija „19. gs. muižu kultūra” un radošā no14.00
parkā
darbība „19. gs. spēles un izklaides”
Tiņģeres dienas 2019 „Pamanāmi virmo
Tiņģeres pilī un
2.–4.08.
gaiss”
apkārtnē
VALDEMĀRPILĪ
Valdemārpils pilsētas svētki 2019

Valdemārpilī

27.07. 19.00 Grupas „Dakota” koncerts

Dupurkalna
estrādē

22.00 Zaļumballe ar grupu „Cits kvartāls”

Talsu novada muzejā
• Līdz 11.07. Pētera Korsaka foto
izstāde „Personības manā dzīves
ceļā”
• Līdz 11.07. Gleznotājas Skaidrītes
Elksnītes 90 gadu piemiņas izstāde
• No 13.07. Valtera Poļakova foto
projekts „Atklāties no jauna”
• Līdz 21.07. „Talsu Valsts ģimnāzijai
100”
• Līdz 22.07. „Divi Kārļi – Freimanis
un Sūniņš, Talsu Valsts vidusskolas
absolventi”
• No 24.07. „Tēlniekam Vilnim Titānam būtu 75”
• 21. gadsimta latviešu glezniecība
no Talsu novada muzeja krājuma
• Talsu novada muzeja krājuma izstāde „Galdniecība Talsu apriņķī”
• Arheoloģijas ekspozīcija „Ceļojums
senatnē”
Talsu Galvenajā bibliotēkā
• Novadniekam, gleznotājam Žanim
Sūniņam 115
Talsu tautas namā
• 6.–27.07. Starptautiskā plenēra
„Pakalnu palete” darbu izstāde
Laidzes bibliotēkā
• Laidzenieki preses slejās
• Grāmatas par vasaru
• Talsu Mākslas skolas audzēkņu
darbu izstādes
Pastendes bibliotēkā
• Sabīnes Lingas gleznu izstāde „Attīstības ceļš mākslā”
Pastendes kultūras namā
• Mainīgā rokdarbu izstāde „No baltā
uz krāsām”

• No 4.07. Sintijas Adamovičas gleznu
izstāde „Klusā daba un abstrakcijas”
Pļavmuižas saieta namā
• Tatjanas Zāģeres, Inetas Kiršteinas,
Lindas Gailes gleznu izstāde „155”
Stendes bibliotēkā
• Antras Jaunskalžes radošo darbu
izstāde „Visas lietas, kas ir skaistas…”
• „Ceļošanas prieks”
• 1.–15.07. Aktierim Eduardam Pāvulam 90
• 15.–31.07. Māksliniekam Žanim Sūniņam 115
Stendes bibliotēkas bērnu nodaļā
• Grāmatu izstāde „Izlasi šajā
vasarā!”
Spāres muižā
• Jaunas un ne tik jaunas rotaļlietas
„Manis paša radīts ir šis lērums
viss…”
• Irēnas Lakšes gleznas „Manu mīļdzīvnieku stāsti gleznās”
• No 5.07. Janas Dziemidovas gleznas „Kluso domu spēks”
Lubes kultūras nama izstāžu zālē
• Jaunjelgavas novada Kultūras veicināšanas biedrības izstāde „Laika
kaleidoskops”
Valdemārpils izstāžu zālē
• Kristīnes Mileres kvilinga darbu izstāde „Austrumu deja”
• 27.07.
Valdemārpils
gleznošanas
studijas
darbu
ekspresizstāde
„Krāsu
prieks”
Virbu kultūras namā
• Talsenieces Veltas Kociņas gleznu
izstāde
Sagatavoja: Sanita Arciševska

Virbu pagasta svētki

12.–13. jūlijā laukumā pie Virbu kultūras nama

VIRBU PAGASTĀ
12.–13.07.

Izstādes jūlijā

Virbu pagasta svētki

Svētku atklāšana un auto veiklības sacensīLaukumā pie Virbu
bas
kultūras nama
Virbu pagasta jaundzimušo sveikšana un
13.07. 19.00
Igauņu ģimenes koncerts
Svētku balle ar grupu „Divi profiņi”
Laukumā pie Virbu
13.07. 22.00
Ieeja: 2 EUR
kultūras nama
12.07. 19.00

Sagatavoja: Sanita Arciševska

Valdemārpils ev. lut. draudzē
dievkalpojumi notiks katra mēneša 1. un 3. svētdienā,
kalpos evaņģēlists Jānis Kundziņš.
Dievkalpojumu sākums plkst.16.00.
2. un 4. svētdienā – notiks svētbrīži.

12. jūlijā
19.00 Autoveiklības sacensības.

Interesenti aicināti pieteikties līdz 10. jūlijam Virbu kutūras
namā, pa tālr. 27801760, vai ruta.cubare@talsi.lv

13. jūlijā
10.00 MDF mediķu sveiciens un aicinājums pārbaudīt veselību mobilajā veselības busiņā
10.10 Zumbas nodarbība
11.10 Lekcija par ēterisko eļļu un aromterapijas iedarbību ikdienas kvalitātes uzlabošanā
13.10 Nūjošanas aktivitāte Nākotnes dārzā
14.00 Smieklu joga
15.00 Bērnu zīmējumu konkursa apbalvošana
15.10 Ielu vingrotāju paraugdemonstrējumi
Darbosies piepūšamās atrakcijas, radošās darbnīcas
19.00 Jaundzimušo sveikšana, svētku koncerts kopā ar dziedošo Igauņu ģimeni no Gaigalavas
20.30 Kopīgas vakariņas, svētku zupa
22.00 Svētku zaļumballe kopā ar grupu
„Divi profiņi” no Mārupes, ieeja 2 EUR

Kinoteātris „Auseklis” skatītājiem būs
slēgts līdz 8. augustam.
2019. gada jūlijs
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