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“Mīlēt dzimteni nozīmē darīt to, kas tev patīk,
darīt tā, lai acis mirdz”
Nannija Pētersone ir aktīva valdgalniece, kura pašreiz mācās Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžā par deju kolektīva vadītāju ar
specializāciju latviešu dejā. Gluži par rīdzinieci meitene nav kļuvusi, viņa turpina vadīt savu bērnu deju kolektīvu
„Ņiprīši” Valdgales pagastā un pati dejo
Talsu jauniešu deju kolektīvā „Delveri”.
Nannija saka: „Mana ikdiena paiet no
vienas pilsētas uz citu un no vienas deju
zāles uz citu.”
Nannija jūtas piederīga ne tikai Latvijai, bet
arī savam dzimtajam Valdgales pagastam.
Šo izjūtu viņā kultivē tieši deja, tā ir viena no
daļiņām, kas viņā veido latvietes izjūtu: košu
kā kastaņu brūno muguriņu zaigošanu rudens saulē, siltu kā mazu sveču liesmiņu mirdzēšanu novembra drēgnumā.
„Tā ir izjūta, ka tev ir par ko iedegties, ka
tev ir tauriņi vēderā un vēlme pacelties
mazliet augstāk. Bez dejas nevaru iedomāties savu dzīvi, un tā arī mani piesaista pie
Valdgales pagasta. Valdgales pagasta notikumos iesaistos regulāri, vadot bērnu deju
kolektīvu, kā arī piekrītot visām idejām, tā
cenšoties padarīt dzīvi un ikdienu mazliet
krāsaināku,” saka Nannija. Šajā gadā Valdgales pagasta pārvalde meitenei pasniegs
Talsu novada Goda balvu par ieguldījumu
kultūras dzīvē un pozitīva Valdgales pagasta tēla veidošanā.
Jauno cilvēku aizplūšanu no mazpilsētām un arī no Latvijas Nannija Pētersone
uztver mierīgi – vienmēr būs kāds, kurš aizbrauks no savas dzimtās vietas, vienmēr
būs kāds, kurš atradīs ceļu atpakaļ, vienmēr būs kāds, kurš izvēlēsies neatgriezties.
„Šajā globalizācijas laikā viss ir neparedzams un mainīgs. Arī pati biju apsvērusi
domu aizceļot un paskatīties, kāda ir dzīve
citos krastos, bet mainīju savas domas, jo
šeit, Latvijā, daudz kas ir jau uzbūvēts un
sasniegts. Man pavērās durvis ar iespējām
un jauniem mērķiem, un es izvēlējos palikt.
Nav konkrētu atbilžu par to, kas nepieciešams jauniešiem, lai viņi atgrieztos dzimtajās mājās. Domāju, šī apziņa un vēlme rodas katrā pašā. Mani noturēja jaunas
iespējas un jauni mērķi, bet kādam tas ir
kaut kas cits,” Nannija ir pārliecināta. Tāpat
viņa ir pārliecināta, ka patriots ir cilvēks,
kurš iededzas par savu zemi, iet cauri grūtībām un ērkšķiem, lai sasniegtu savus
mērķus, piekopj kaut daļu no latviešu tradīcijām.
„Mīlestība sākas katrā no mums, mūsos
pašos, un mēs izvēlamies, ko un kā mīlēt.
Mīlēt dzimteni nozīmē darīt to, kas tev pa-

tīk, darīt tā, lai acis mirdz, censties sasniegt
un pilnveidoties, lai savai dzimtenei dotu
vislabāko no sevis.”
Nannija uzskata, ka Latvijas simbols ir
deja un dziesma, tās ir vērtības, kas latviešus vērš unikālus un vienreizējus pasaules
plašajā kontekstā.

„Tipiskais latvietis ir cilvēks, kurš mīl savu
zemi, dzied un dejo, kurš būvē savu dzīvi šeit,
iztur dzīves pārbaudījumus un noturas šeit.
Tipiskais latvietis ir ar balsi un saviem uzskatiem,” nebaidās teikt jaunā valdgalniece.
Inita Fedko
Personīgā albuma foto
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Talsu Galvenās bibliotēkas
jaunā ēka pieņemta
ekspluatācijā

Mīlēt savu Latviju, rīkojoties pareizi un vislabāko nodomu
vadītiem: ievērot tradīcijas un paražas, sagrābt rudens lapas
un nededzināt kūlu, nobučot maizīti, kad tā zemē nokritusi,
zināt Latvijas himnai vārdus un nekautrēties tos izdziedāt, atvērt durvis sievietei, veltīt laiku ģimenei, izkārt valsts karogu,
cienīt citus un sevi.
It kā tik vienkārši tas ir – pasniegt roku nelaimē, nepagriezt
muguru, kad esi vajadzīgs, rīkoties krietni un godprātīgi, reizēm paklusēt, bet reizēm zināt, kad kāds stingrāks vārds ir pasakāms. Mūsu senčiem izvēles bija daudz sarežģītākas, reizēm
starp būt un nebūt, starp dzimtenes aicinājumu un paša dzīves garšu. Tomēr Brīvības cīņu dalībnieki savu izvēli izdarīja, un
par to arī viņus ik gadu godinām, dodoties Lāčplēša dienas
lāpu gājienā. Brīvības cīņas daudziem bija pēdējās, šie cilvēki
tā arī nebaudīja uzvaras augļus, neiepazina dzīvi Latvijā “pēc”,
viņiem šis “pēc” iestājās citādi un negaidīti.
Mūsu “Koklētājs” krāšņi uzmirdz 11. novembra vakarā, kad
līdz tam ved siltu gaismu un siltu domu virtene: tie mēs paši,
kas Talsu ezerā un lāpu spožumā spoguļojamies. Tās ir mūsu
izvēles, mūsu drosme un brīvības alkas, kas liek logos sveču
gaismiņas degt.
Arī 18. novembris 1918. gadā bija izvēles brīdis. Citiem viegli pieņemams un saprotams, citiem ilgi pārdomājams un izsverams. 18. novembris ir Latvijas dzimšanas diena, kas jāsvin ar
spēku un jaudu. Līdztekus senču devuma novērtēšanai mums
jāmāk arī priecāties par rezultātu: lai nav tā, ka “pēc” iestājas,
“tagad” nemaz neizbaudot.
18. novembrī Talsu pilsētas laukumā brīvdabas koncertā
skanēs zināmu mūziķu izpildītas spēka dziesmas Latvijai. Ne
tikai Latvijai, bet ikvienam no mums: vārdi, ko savā sirdī iekodēt, ko sameklēt tad, kad spēka, šķiet, vairs nav. 18. novembrī
mūsu iedzīvotājus priecēs arī SIA “Vika Wood” un Talsu novada
pašvaldības sarūpēta uguņošana, kas uzmirdzēs virs Talsu
pilskalna.
Latvija mums nav tikai vārds, septiņu burtu veidots, tā ir
mūsu zeme, kur dzīvojam savu vienīgo dzīvi un kur dzīvo arī
mūsu mīļie. Latvija ir mūsu ticība un tie esam mēs paši – tagad
un šeit. Lai arī kļūst dzestrāks un tumšāks, tomēr drūmiem
gan mums nav jākļūst. Par spīti visām nebūšanām ir paveikts
arī kas vēsturisks – 25. novembrī savas jaunās mājvietas durvis
ikvienam interesentam vērs Talsu Galvenā bibliotēka. Latvijas
101. gadadienā iegūsim brīnišķīgu kultūrtelpu, ko izbaudīt un
piedzīvot.
Šomēnes ikviena mūsu pilsēta, ikviens pagasts godinās un
sveiks savus cilvēkus, pasniedzot Talsu novada Goda balvas,
šomēnes pasniegsim arī Talsu novada Atzinības balvas un Talsu novada Izcilības balvas: tieši novembris, par spīti pelēkās
krāsas uzvaras gājienam, ir pateicībām piemērotākais mēnesis. Pateicoties saviem cilvēkiem, pateicamies arī savai Latvijai.
Dievs, svētī Latviju!
Dainis Karols,
Talsu novada domes
priekšsēdētājs

24. oktobrī Talsos ieradās Būvniecības valsts kontroles birojs, lai pārliecinātos par jaunās Talsu Galvenās bibliotēkas ēkas atbilstību prasībām un
pieņemtu to ekspluatācijā. Līdz ar šo
vizīti var teikt, ka vairāk nekā desmit
gadu ilgais sapnis par mūsdienīgu un
atbilstošu bibliotēkas ēku ir piepildījies. Pārvākšanās uz jauno mājvietu
jau rit pilnā sparā, un bibliotēka apmeklētājiem durvis vērs 25. novembrī.
Jaunajā mājvietā sadzīvos gan Talsu
Galvenā bibliotēka, gan Talsu bērnu bibliotēka, turpat blakus atrodas arī Talsu
novada Bērnu un jauniešu centrs, līdz ar
to iedzīvotājiem un jauniešiem būs radīta
vieta, kur kvalitatīvi un daudzpusīgi pavadīt brīvo laiku. Šobrīd Talsu Galvenā bibliotēka un Talsu bērnu bibliotēka apmeklētājiem ir slēgta, lai nodrošinātu ērtu un
ātru pārvākšanās procesu.
Talsu novada pašvaldības ceļš uz jauno
bibliotēku sācies jau tad, kad savulaik Talsu
novada domes pirmais sasaukums lēma
par ēkas daļas iegādi Brīvības ielā 17a, kur
perspektīvā izvietot bibliotēku. 2016. gada

29. septembrī ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides
investīciju fonds” pašvaldība noslēdza līgumu par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17a Talsos”
(Nr. EKII-2/11) īstenošanu. Savukārt būvdarbu līgumu Talsu novada pašvaldība un
pilnsabiedrība „Talsu statiskais spriegums”
noslēdza 2017. gada 10. maijā.
Šā projekta mērķis ir radīt prasībām atbilstošas un mūsdienīgas telpas Talsu Galvenās bibliotēkas vajadzībām, nodrošinot
energoefektīvus risinājumus. Ēkas atjaunošanas tehniskie risinājumi un izmantotie
būvmateriāli nodrošinās oglekļa dioksīda
emisiju samazināšanu, pārvēršot ēku par
zema enerģijas patēriņa ēku. Pēc projekta
īstenošanas Talsu Galvenās bibliotēkas ēka
samazinās CO2 izmešus par 103 356 kilogramiem gadā.
Projekta
kopējās
izmaksas
ir
3 012 632,64 eiro, no kurām Emisijas kvotu
izsoles
instrumenta
finansējums
ir
1 439 369,55 eiro.
Inita Fedko

Aicina uz SIA „Talsu ūdens”
izstrādātā ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu projekta
apspriešanu
8. novembrī 12.00 Talsu novada pašvaldības administratīvā centa lielajā
zālē (Kareivju ielā 7) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) aicina iedzīvotājus uz uzklausīšanas sanāksmi. Tajā tiks izskatīts SIA „Talsu
ūdens” iesniegtais ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu projekts.
Sanāksmes laikā SIA „Talsu ūdens” pārstāvji informēs par iesniegtā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta būtību
un iepazīstinās ar ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībnieki
varēs uzdot interesējošos jautājumus un
izteikt priekšlikumus un ieteikumus par uzņēmuma iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.
Jau informējām, ka šā brīža ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2015. gadā apstiprināja
Talsu
pilsētai.
Uzņēmums,
pārņemot savā pārziņā lielāko daļu novada
teritorijas, klāt pienākušajām teritorijām piemēroja Talsu pilsētā noteikto tarifu.
Esošais tarifs paredz 1,13 eiro kubikmetrā (ar
PVN) par ūdensapgādi un 1,42 eiro kubikmetrā
(ar PVN) par kanalizāciju. Līdz ar to SIA „Talsu
ūdens” pārņemtajās pilsētās un pagastos iedzīvotājiem pakalpojums kļuva lētāks, bet uzņēmumam – nerentablāks. Ja SIA „Talsu ūdens”
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kombinētais tarifs (ūdensapgādei un kanalizācijai kopā) ir 2,55 eiro par kubikmetru (ar PVN),
tad visās pārējās pārvalžu saimniecībās šis tarifs
pirms pārņemšanas pārsniedza 3 eiro apmēru.
Šobrīd SPRK iesniegtais tarifa projekts paredz ūdensapgādes pakalpojuma izmaksas
1,18 eiro par kubikmetru (bez PVN), bet kanalizācijas pakalpojuma izcenojumu – 1,90 eiro
par kubikmetru (bez PVN). Iesniegtais tarifa
projekts pēc apstiprināšanas attieksies uz
Talsu, Stendes, Valdemārpils, Sabiles pilsētas,
un Laidzes pagasta Zvirgzdu un Paugurciema, Lībagu, Laidzes, Ģibuļu, Lubes, Ārlavas,
Valdgales, Īves, Abavas, Laucienes, Balgales,
Ķūļciema, Strazdes un Virbu pagasta iedzīvotājiem. Jaunais tarifs varētu stāties spēkā nākamā gada februārī.
Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt
pa telefonu vai e-pastu līdz 7. novembrim
(kontaktpersona
Dace
Burtniece,
t. 67097271; dace.burtniece@sprk.gov.lv).
Iepazīties ar SIA „Talsu ūdens” iesniegtā
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu
projekta kopsavilkumu var Regulatora tīmekļvietnē http://www.sprk.gov.lv, sadaļā:
Aktuāli/Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes/Uzklausīšanas sanāksmes
2019. gadā.
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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Atjaunots Sabiles pilsētas laukums

Sabiles pilsētas laukuma atjaunošana ir viens no būtiskākajiem
Eiropas Savienības atbalstītajiem
objektiem. Par tā pārtapšanu
priecājas arī Sabiles pilsētas un
Abavas pagasta pārvaldes vadītājs Zigmunds Brunavs. Viņš atzīst, ka iedzīvotāju atsauksmes ir
dažādas, tomēr pāri jaušams
prieks par sakārtotu un mūsdienīgu pilsētas objektu.
Pilsētas laukums ir daļa no plānotā
Mūsdienu mākslas un kultūras tūrisma centra kompleksa, kas ietver arī
būtiskas Sabiles sinagogas pārvērtības. Sabiles sinagogā, kas atrodas
valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Sabiles pilsētas vēsturiskais
centrs” teritorijā, darbi drīzumā tiks
uzsākti, bet laukuma pārbūve jau ir
realizēta. Visa kompleksa realizēšana
nodrošinās kultūras mantojuma saturiskā piedāvājuma plašāku ietekmi un
tā daudzveidību.
Z. Brunavs atklāja, ka saņem dažādus un pat pretrunīgus iedzīvotāju
viedokļus par laukuma pārvērtībām,
tomēr šī nav pirmā reize, kad pilsētas
laukums vizuāli pārtop.

„Pilsētas laukums ir pulcēšanās
vieta, mūsu Sabiles sirds, ko apdzīvojam arī lielo pasākumu laikā, svinot
svētkus, organizējot tirdziņus, atklājot
lielo Ziemassvētku egli. Ikdienā tā ir
atpūtas zona un tūrisma objekts, kur
novērtēt ainavas skaistumu. Naktī šeit
fantastiski izskatās uzstādītais apgaismojums, kas ir ļoti ekonomisks,” sacīja
Z. Brunavs. Atjaunoto laukumu novērtē gan vietējie iedzīvotāji, gan viesi,
kas šeit ierodas apskatīt paveikto un
iemūžināt to fotogrāfijās.
Pārbūvētais laukums jau ir piedzīvojis spēcīgas lietusgāzes, tas bijis pamatīgs pārbaudījums, kas radījis iespēju vēl pirms darbu nodošanas
uzlabot dažus tehniskos risinājumus.
Paveikto apzaļumošanas jomā vislabāk varēs novērtēt pavasarī, arī rosība laukumā tikai pieaugs līdztekus
sinagogas atjaunošanai.
„Esam paredzējuši nākamajā gadā
te ierīkot strūklaku, kā centrā varētu
būt vīnogu ķekars. Šo ideju demonstrēsim iedzīvotājiem, jo pastāv viedoklis, ka nepieciešams izmantot vēsturiskās strūklakas akcentus: puisīti ar
zivi. Apspriedīsim šīs idejas, lai atrastu

vairumam pieņemamāko variantu,”
pastāstīja Z. Brunavs.
Projekta „Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti” (Nr. 5.5.1.0/17/I/008) īstenošanā
tika iesaistīts būvprojekta izstrādātājs
SIA „Livland Group”, arhitekts Mikus
Lejnieks nodrošināja autoruzraudzību, būvnieks SIA „Kandavas ceļi”,

būvuzraugs Pēteris Alksnis, arheoloģisko uzraudzību veica Andris Tomašūns. Objekts ir uzcelts par Talsu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem,
kopējās izmaksas ir 362 806,48 eiro.
Inita Fedko
Sandas Poriņas foto

Pie pagrieziena uz Talsiem uzstādīts reklāmas plakāts
Aizvadītā gada augustā Talsu
novada dome apstiprināja jaunu
Talsu novada zīmolu, iekļaujot dizaina studijas „Teika” izstrādātu
vizuālo identitāti. Šajā gadā uzsākta tā iedzīvināšana arī publiskajā ārtelpā. Septembrī vizuālās
identitātes iedzīvināšanas procesā uzstādīts reklāmas plakāts –
norādes zīme uz Talsiem ceļa posmā „Rīga–Ventspils”.
Talsu novada logotipa pamatā ir stilizēta etnogrāfiskā Talsu saulītes zīme uz
zaļa fona. Līdztekus novada logotipam
arī katrai pilsētai un pagastam ir sava
īpaša grafiska zīme un krāsu kodējums,
kas atvasināts no katrai teritorijai raksturīgā. Būtiska vizuālās identitātes sastāvdaļa ir arī piktogrammu raksts: dažādu nozaru un jomu grafisks
atveidojums, kas salīdzināms ar mūsdienīgu Talsu brunča rakstu. Piktogrammu lietojums kopējo vizuālo identitāti atsvaidzina un padara pieņemamu
arī jauniešu auditorijai.
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Ritas Blāzes foto
Ikviena zīmola pamatā ir definētas
vērtības. Talsu novada pamatvērtības
ir drosme, jēgpilnums un cilvēcība.
Drosme – spējā izvirzīt augstus mēr-

ķus un sadarboties to sasniegšanā,
jēgpilnums – funkcionālas dzīves un
pārvaldības organizācijā un pakalpojumos un cilvēcība – esot tuviem,

skaidriem un saprotamiem.
Reklāmas plakāta dizains izstrādāts,
balstoties Talsu novada vizuālajā stila
grāmatā (ar to iepazīties var www.talsi.
lv/pasvaldiba/Talsu novads/Par Talsu
novadu), tajā papildu iekļautas arī novada pamatvērtības, ko, uzklausot dažādas Talsu novada iedzīvotāju grupas,
definējusi komunikācijas stratēģe Liene
Kupča.
Veidojot reklāmas plakātu, tika iekļauts novada logo un četras piktogrammas: Talsu pilsētas piktogramma,
stilizētā Talsu novada saulīte, ozols kā
spēka un diženuma zīme un stilizēts
vainags kā pašvaldību atainojošs elements. Savukārt vēstījumā papildu uzrakstam „Talsi”, būtiski bija atklāt novada iedzīvotājiem un viesiem mūsu
pamatvērtības, ko Talsu novada pašvaldība ik dienas cenšas ievērot lēmumu
pieņemšanā un darbā.
Inita Fedko
2019. gada novembris
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Noslēgts jauns sadarbības līgums ar Sāremā novada
pašvaldību

Albuma foto
8. oktobrī Talsu novada domes
priekšsēdētājs Dainis Karols un
Kuresāres mērs Madis Kallas parakstīja jaunu sadarbības līgumu
starp Talsu un Sāremā novadu. Šis
bija pirmais Sāremā novada
oficiāli parakstītais līgums pēc
teritoriālās reformas.
Pirms līguma parakstīšanas notika
tikšanās ar Sāremā novada pašvaldības pārstāvjiem Kuresāres rātē, kur
Sāremā domes priekšsēdētāja Tija

Aro stāstīja par Sāremā novada struktūru, plānotajiem un iesāktajiem projektiem, kā arī galvenajām problēmām
kas skar viņu novadu, kā arī par abu
novadu uzņēmēju sadarbību un pieredzes apmaiņu.
Pēc līguma parakstīšanas bija vizīte
pie Kuresāres mēra, kurš stāstīja par
stabilitāti iedzīvotāju skaita ziņā, taču tāpat kā pie mums tur tiek veikta skolu
optimizācija lauku reģionos, jo vairāk
nekā puse Sāremā novada iedzīvotāju

dzīvo tieši novada centrā – Kuresārē.
Viesojāmies Kuresāres Dienas centrā
un Tallinas Universitātes kompetenču
centrā (Taltech Small Craft Competency
Centre), kā arī bija īsa ekskursija Kuresāres pilī, kas šobrīd tiek atjaunota, pateicoties ES fondu līdzekļiem.
Vizītes noslēgumā, 9. oktobrī, Talsu
novada pašvaldības delegācija apmeklēja Pārsama pansionātu (Pärsama Care Centre), kurā ir aptuveni 50
klientu. Pansionāta vadītāja un viņas

Kas ir cirkulācija un kāpēc par to tiek
aprēķināta maksa?
SIA „Talsu namsaimnieks” nereti saņem klientu jautājumus
par cirkulāciju: kas tā ir un kā aprēķina maksu par to?
Uzņēmums skaidro, ka siltuma daudzumu, ko saņēmusi māja, fiksē siltuma
skaitītājs siltuma mezglā. Šis siltums sadalās trīs daļās: apkurei patērētais; karstā ūdens uzsildīšanai patērētais; karstā
ūdens piegādei patērētais.
Karstā ūdens apgādes sistēma ir
daudzdzīvokļu mājas kopīpašuma
daļa, un cirkulācija uzskatāma par
daļu no mājas ekspluatācijas (kopīpašuma uzturēšanas) nodrošināšanas.
Cirkulācija bez pārtraukuma mājai tiek
nodrošināta kā apkures, tā arī vasaras
sezonā.
Kā nosaka dzīvokļa cirkulācijas
maksas lielumu (izdevumus par mājas
cirkulācijas sistēmas uzturēšanai patērēto siltumu)?
Ja mājas siltuma patēriņu uzskaita
MWh skaitītājs, tad:

1. Vasarā (periodā, kad nav apkures):
1.1. No kopējā mājā patērētā siltuma atņem ūdens uzsildīšanai patērēto siltumu*,
1.2. Atlikumu cirkulācijai sadala uz
dzīvokļu skaitu.
2. Ziemā (periodā, kad ir apkure):
2.1. No kopējā mājā patērētā siltuma atņem ūdens uzsildīšanai patērēto siltumu*,
2.2. No kopējā mājā patērētā siltuma atņem cirkulācijai patērēto siltumu**,
2.3. Atlikumu apkurei sadala uz dzīvokļu platībām.
*) 1 m³ ūdens uzsildīšanai patērē
0,075 MWh siltuma (konstante visu
gadu).
**) ziemā 1 dzīvokļa cirkulācijas
maksa = iepriekšējās vasaras vidējais
aritmētiskais (konstante tikai ziemā)
Cirkulācijas maksa veidojas, precīzi

nolasot mājas kopumā patērēto siltumenerģiju un no tās atņemot patērētā ūdens apjoma uzsildīšanai nepieciešamo siltumenerģiju. Šī starpība,
piemērojot siltumenerģijas tarifu, ir
cirkulācijas maksa, kas tiek vienādi izdalīta uz kopējo dzīvokļu skaitu. Ja iedzīvotāji vēlas cirkulācijas maksas dalījumu veikt atšķirīgi katram dzīvoklim,
tad par šiem kritērijiem un apmaksas
principu ir jāvienojas mājas iedzīvotājiem kopsapulcē.
Cirkulācijas maksas pieaugumu var
ietekmēt iedzīvotāju precizitāte nodotā patērētā ūdens daudzumā. Jo mazāks būs iedzīvotāju nodotais karstā
ūdens daudzums un jo vairāk nodotais daudzums atšķirsies no mājā faktiski patērētā daudzuma, jo lielāka
būs maksa par cirkulāciju. Ja ūdens
skaitītāju rādījumi tiek nodoti vienā
dienā, tad uzrādītā ūdens apjomu
precizitāte būs lielāka.
Inita Fedko

Asins donoru diena Talsos
11. novembrī no 10.00 līdz 14.00
Valsts asins donoru centrs rīko
asins donoru dienu Talsu novada
administratīvā centra Lielajā zālē,
Kareivju ielā 7.
Par asins donoru var būt personas
vecumā no 18 līdz 65 gadiem. Ķermeņa svaram jābūt virs 50 kg. Asins no2019. gada novembris

došana nav vēlama pēc nakts maiņas,
saspringta darba vai emocionāla pārdzīvojuma.
Kompensācija asins atjaunošanai
nākamajā dienā pēc asins ziedošanas
tiek ieskaitīta donora bankas kontā,
tādēļ lūgums ņemt līdzi savus bankas
konta numurus. Donori bez bankas

konta asinis ziedot nevarēs. Līdzi nepieciešams ņemt arī personu apliecinošu dokumentu - pasi vai ID karti
(autovadītāja apliecība kā personu apliecinošs dokuments šoreiz nederēs).
Vairāk informācijas pa bezmaksas
informatīvo tālruni 8000 0003 un mājaslapā www.donors.lv.

vietniece atbildēja uz dažādiem mums
interesējošiem jautājumiem par pansionāta darbību un kādi ir viņu iekšējās kārtības noteikumi. Tika apskatīti
klientu dzīves apstākļi, šogad iegādātās veļas mašīnas un jaunatklātais
pansionāta korpuss.
Sāremā un Talsu novada pašvaldības tikšanās laikā ne tikai parakstīts
jauns sadarbības līgums, bet gūta vērtīga pieredze vienam no otra.
Dana Vecmane

Ko pašvaldības
policija
padarījusi
deviņos
mēnešos?
Talsu novada pašvaldības policijā no iedzīvotājiem un juridiskām personām reģistrētas 134
sūdzības un uzsāktas 190 administratīvās lietvedības.
Talsu novada pašvaldības policija
par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem Talsu novadā šā gada deviņos mēnešos sastādījusi 207 administratīvo pārkāpumu protokolus. To
skaitā 11 personām par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, 3 nepilngadīgām personām par smēķēšanu,
savukārt par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē – 11 nepilngadīgām
personām. 79 personām sastādīts
administratīvā pārkāpuma protokols
par alkoholisko dzērienu lietošanu vai
atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī, bet par sīko huligānismu
– 16 personām. Dzīvnieku turēšanas,
labturības prasības pārkāpušas 28
personas, bet par citiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti
Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā, protokoli sastādīti 30 personām. Talsu novada saistošos noteikumus neievērojušas 20 personas.
Par stāvēšanas un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem sastādīti 167
administratīvo pārkāpuma protokoli,
elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrētas 1183 informācijas.
Rita Blāze
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Talsu autoosta – būtisku pārvērtību priekšā

Tā šobrīd izskatās Talsu autoostas iekštelpas.
A/s „Talsu autotransports” ir
liels spēlētājs Talsu novada uzņēmējdarbības vidē. Tā pamata nozare ir sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana, un viena no
šā darba sastāvdaļām ir arī autoostas uzturēšana Talsos. Jau
2014. gadā a/s „Talsu autotransports” uzlaboja autoostas ēkas ārpusi, atjaunojot fasādi, bruģējot
teritoriju, izvietojot nojumes un
elektroniskus tablo, bet nu ievērojamas pārmaiņas piedzīvos arī
ēkas 1. stāva iekštelpas.
Uzņēmuma valdes priekšsēdētāja
Jana Kalēja pastāstīja, ka autoostas
tehniskā stāvokļa uzlabošanai uzņēmums briedis gadus desmit. 2010.
gadā izstrādāts pamatīgs autoostas
pārbūves projekts. Lai to realizētu, a/s
„Talsu autotransports” plānojis piesaistīt kādu sadarbības partneri vai
pārrobežu projektu līdzekļus, tomēr
iecerētais nav izdevies.
„Tolaik priecājāmies, ka nomainījām
koka logus pret plastmasas logiem, kas
šodien liekas kļūdains lēmums. Nākotnes vēsturi mēs veidojam šodien, manuprāt, vakardiena ar šodienu ļoti labi
var sadzīvot,” sacīja J. Kalēja.

Iesākumā bija plānots
veikt vienkāršotu kosmētisko remontu, bet, sākot darbus, kļuva skaidrs, ka tā gan
nebūs. „Ēka ir pietiekami
sena, nepieciešama apkures sistēmas maiņa, jo līdz
šim tajā bija krāšņu apkure.
Vēlamies pieslēgties pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai. Par labāko
risinājumu atzinām apsildāmo grīdu ierīkošanu, jo
gada vēsākajos mēnešos
saskaramies ar mitruma radītajām sekām. Arī apgaismojums ir novecojis un nePašreiz biļetes var iegādāties pie ēkas novietotajā
atbilst
ugunsdrošības konteinerā.
prasībām, tāpat jāierīko atbilstoša ventilācijas sistēma, kas vei- apjomam, J. Kalēja precīzu laiku nodos lielākās būvdarbu izmaksas, bet saukt nevar. Viņa gan uzsver: centīsies
bez tās paveiktie darbi nebūtu ilgtspē- iesākto pabeigt pēc iespējas ātrāk, lai
jīgi. Demontējot krāsnis, skatam pavē- salt nenāktos ne pasažieriem, ne arī
rās skaista ķieģeļu siena. To esam pa- kasierei, kura biļešu tirdzniecību noredzējuši saglabāt, līdz ar to izmaksas drošina pie ēkas izvietotajā vagoniņā.
būs lielākas, nekā plānojām,” teica uzPēc remontdarbiem pasažierus auņēmuma valdes priekšsēdētāja. Iesā- toostā sagaidīs arī mazuļu pārtinamā
kumā, plānojot kosmētisko remontu, istabiņa, tiks nodrošināta piekļuve cildarbus bija paredzēts pabeigt divu vēkiem ar kustību traucējumiem, ikmēnešu laikā, tagad, pieaugot darbu viens arī varēs uzlādēt mobilās ierīces.

„Skatīsimies, kas mums iznāks! Ir patīkami darīt darbu, ja redzi, ka tas kādam ir
vajadzīgs un dod pozitīvas emocijas. Šobrīd neviena likumdošana nereglamentē
autoostu darbību, nav pat skaidrības, vai
ilgtermiņā tādas būs. Tehnoloģiju sniegtās iespējas attīstās ļoti ātri, biļešu iegādi
var veikt internetā, tāpēc pasažieri mazāk
izmanto autoostas biļešu iegādei, vairāk,
kā uzgaidāmo telpu. Samazinās iegādāto
biļešu skaits arī Talsu autoostā. Latvijā
esam pieraduši, ka autoostas ir, tā jau ir
iesakņojusies par tradīciju.
Nākamais gads solās būt stabils,
bet tā laikā būs jāvienojas par nākamā
perioda līgumu, kas noteikti būs spraigi. Par tālāko viss vēl ir neskaidrs, nezinām, vai šī autoosta, ko tagad remontējam, būs vajadzīga tālākajā periodā.
Lai arī kāds būtu autoostas liktenis,
mēs būsim lepni, ka mūsu pilsētā būs
par vienu sakārtotu ēku vairāk. Līdztekus biznesa domāšanai mums ir arī patriotisms. Esam šeit dzimuši un auguši,
tāpēc arī esam ieinteresēti, lai mūsu pilsētai, mūsu novadam būtu kas vairāk
un labāk. Tās ir vērtības, ko vienmēr vajag dzīvē paturēt prātā,” atzina J. Kalēja.
Inita Fedko
Albuma foto

Rudens lapu vākšanas akcija Talsu novada pilsētu un
pagastu pārvaldēs
No 25. oktobra līdz 15. novembrim Talsu novada pilsētu un pagastu pārvaldēs norisināsies rudens lapu vākšanas akcija, kuras
laikā fiziskas personas, kurām noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu ar SIA „AAS Piejūra” un daudzdzīvokļu māju
vecākie bez maksas varēs saņemt
marķētos maisus, kas paredzēti
bioloģiskajiem atkritumiem.
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— Kur saņemt maisus?
 Attiecīgajā pilsētas vai pagasta
pārvaldē;
— Kam tiks izdalīti maisi?
 Fiziskām personām, kurām noslēgti līgumi ar SIA „AAS Piejūra” par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
 Daudzdzīvokļu māju vecākajiem.
— Kā saņemt maisu?
 Pirms maisu saņemšanas jāuzrāda
noslēgtais līgums ar SIA „AAS Piejūra” par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

 Noslēgtie līgumi nav jāuzrāda
daudzdzīvokļu māju vecākajiem, kuru
mājas apsaimnieko SIA „Talsu namsaimnieks” un SIA „ADAX 2”.
— Cik liels ir maiss?
 Viena maisa tilpums ir 120 l.
— Ko drīkst likt maisā?
 Maisos drīkst likti TIKAI koku lapas, nedrīkst likt koku zarus, sadzīves
u. c. atkritumus.
— Kur likt pilnos maisus?
 Pilnos maisus paredzētajā sadzī-

ves atkritumu izvešanas dienā nolikt
blakus atkritumu konteineram.
*Maisu skaits ierobežots
Talsu novada domes saistošie noteikumi (https://likumi.lv/ta/id/291642-talsunovada-noteikumi) paredz, ka sadzīves
atkritumus dedzināt aizliegts, tajā skaitā
arī tad, ja atkritumi atrodas tvertnēs vai
urnās.
Madara Vanaga,
Vides pārvaldības speciāliste
2019. gada novembris

Der zināt!
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Apseko bērnu rotaļu laukumus, lai radītu impulsu to
sakārtošanā
Vasaras vidū Talsu novada Būvvalde apsekojusi visus novada
publiskos bērnu rotaļu laukumus.
Secinājumi nav glaimojoši, tomēr
speciālisti uzsver: ja rīkosimies
pēc konkrēta plāna, esošo situāciju var būtiski uzlabot. Nevaram
atļauties nedomāt par estētiku –
tā saka Talsu novada Būvvaldes
arhitektūras daļas vadītāja Nellija Dziedātāja.
Kāpēc nolēmāt apsekot Talsu
novada publiskos bērnu rotaļu laukumus?
Vēlējāmies konstatēt esošo situāciju
un piešķilt ideju impulsus pārvalžu vadītājiem, kā iespēju robežās sakārtot
bērnu rotaļu laukumus, lai tie būtu gan
droši, gan estētiski. Aktuāls ir jaunā novada zīmola standarts, kas katrai teritorijai paredz savu krāsu kodējumu, ir
iespējami jauni noformējuma elementi. Protams, svarīgs ir Preču un pakalpojumu drošuma likums un spēļu laukumu aprīkojuma un seguma drošības
standarta regulējums, kas atbildīgi jāievēro, lai bērniem būtu droša vide.
Preču un pakalpojumu drošuma likuma 5. panta 4. daļas 1. punkts nosaka, ka šo laukumu izveidē jāņem
vērā brīvprātīgais standarts: Latvija ir
pievienojusies Eiropas standartizācijas sistēmai „Spēļu laukuma aprīkojums un pārklājums”. Tur tiek definēti
nepieciešamie parametri. Lai gan
standarts ir brīvprātīgs, tomēr tas regulē prasības, kurām jāseko.
Kāda ir situācija šajos rotaļu laukumos?
Dažāda. Citviet iekārtas ir salīdzinoši
jaunas, bet citviet tās saglabājušās no
padomju laikiem. Protams, visas rotaļu
iekārtas laika gaitā tiek pārkrāsotas un
iespēju robežās atjaunotas, tomēr kopumā nepieciešama kompleksa pieeja.
Rotaļu laukumiem jābūt estētiskiem,
viegli atrodamiem, jānodrošina nepieciešamās norādes, lietošanas pamācības, drošības prasības. Bērnu rotaļu
laukumiem nav jābūt bezpersoniskiem,
tikai ražotāja piedāvātajās standarta
krāsās. Esam pieraduši domāt, ka bērniem paredzētajām iekārtām jābūt ļoti
košām, ietverot spilgti dzeltenus, sarkanus, zaļus un zilus toņus. Mēs audzinām jauno paaudzi, kam zemapziņā, vēl
bērna vecumā, iestrādājas gaumes izjūta. Šādi varam veidot arī piederību, pie-

mēram, bērni ar laiku atpazīs un sapratīs, ka ikvienai pilsētai un pagastam ir
sava pamata krāsa, kas iezīmē šo vietu.
Noteikto standartu ievērošana garantē bērnu rotaļu laukumu kvalitāti,
pareizus tehniskos risinājumus, arī tālāko uzturēšanu. Piemēram, pamatu
konstrukcijās, kas saskaras ar zemi,
priekšroka dodama metāla elementiem, ko mazāk skar vides ietekme un
kuri ir ilgtspējīgi.
Drošuma prasības nosaka arī seguma izvēli: vislabākais risinājums ir mīkstais sintētiskais segums, nedaudz sliktāka alternatīva ir mulča, bet smilts vai
grants ir nepiemērots risinājums, jo laik
apstākļu ietekmē tās paliek cietas.
Risinājumi jāiestrādā projektā, kur
paredzēts atbilstošs seguma veids, izmantojamās krāsas, kokmateriāla un
plastikāta elementu lietojums. Pamatā ir plānojums, kas nosaka drošības
zonas, piekļuvi, soliņus, atpūtas zonu.
Jābūt arī apsaimniekošanas plānam,
kuru neesamība šobrīd ir mūsu trūkums. Ja būtu apsaimniekošanas
plāns, tad būtu paredzams finansējums un vairāk iespēju, kā risināt neparedzamas situācijas. Pie šā jautājuma turpmāk ir jāstrādā.
Vai ir manāmas kopīgas tendences?
Tas noteikti ir padomju laika mantojums, citviet joprojām rotaļu laukuma elements ir krāsotas transporta līdzekļu riepas, novecojis, tehniski
neatbilstošs aprīkojums. Uz atsevišķām konstrukcijām bērniem pat nevajadzētu uzturēties, jo ir izdrupušas
koka detaļas, kuru lietošana var beigties bēdīgi.
Pozitīvi, ka novadā jūtama mērķtiecīga darbība rotaļu laukumu sakārtošanā. Esošā situācija ne vienmēr ir laba,
pietrūkst plānveidīgas uzturēšanas. Izvēloties ražotāju, jādod priekšroka
saimnieciski izdevīgākajiem piedāvājumiem, ne lētākajiem, jāizvērtē, vai ir noteikts atbilstošs garantijas laiks. Arī materiālu izvēlei apsaimniekošanā jābūt
atbilstošai, nevar tikai pavirši nokrāsot
un cerēt, ka krāsa turēsies.
Pilsētu un pagastu pārvaldēm ir jāvadās pēc noteikta plāna, izvēloties
labiekārtojuma zonas. Arī Patērētāju
tiesību aizsardzības centrs izstrādājis
vadlīnijas, tās pieejamas publiski.
Bērnu rotaļu laukumu tehniskais
stāvoklis ir finansiālas dabas jautā-

jums, jo noteikti katrs pārvaldes vadītājs gribētu modernu, drošu un skaistu bērnu rotaļu laukumu.
Droši vien. Iespējams, tam nav pievērsta vajadzīgā uzmanība, tagad situācija ir nedaudz novēlota. Jāmeklē
risinājumi, lai varētu izpildīt drošuma
prasības. Plānveidīgi strādājot, visu
var uzturēt labā kārtībā, turklāt neieguldot ļoti lielu finansējumu.
Ir jāizstrādā labiekārtojuma ieceres,
lai zinātu, kāds finansējums ir nepieciešams, tad mērķtiecīgi situācija ir jāuzlabo.
Rotaļu laukumi ģimenēm ar bērniem
ir aktuāli ikdienā, tāpēc to noformējums
ir laba platforma arī novada jaunajam
zīmolam. Efektu var panākt ar salīdzinoši nelielu finansējumu, izmantojot attiecīgās krāsas, piktogrammas.
Uzlabotu bērnu rotaļu laukumu
jau gadiem gaida Talsu pilsētas iedzīvotāji. Vai pie šā jautājuma tiek
strādāts?
Talsu pilsētas bērnu rotaļu laukums
Krievragkalna apkaimē ir patiešām
bēdīgā stāvoklī. Izstrādātā projekta ieviešanas etapi ir vairākkārt kavēti. Tajā
bija paredzēts pakāpeniski nomainīt
laukuma iekārtas, lai tās atbilstu drošuma prasībām, kā arī sakārtot piekļuves jautājumu. Tagad tiek strādāts pie
projekta izveides atbilstoša mīkstā seguma ieklāšanai. Jāsaprot, ka esošajā
vietā rotaļu laukumu nevar paplašināt, varam tikai uzlabot apstākļus, papildināt ar soliņiem un nomainīt nolietojušās konstrukcijas.
Pēc pašvaldības pasūtījuma ir uzsākta Vilkmuižas ezera apkārtnes teritorijas labiekārtojuma koncepcijas izstrāde, kur šis jautājums tiek skatīts
kompleksi. Esam nonākuši pie secinājuma, ka tur nepieciešama sportisko
aktivitāšu zona ar iedzīvotājiem pieejamiem dažādiem aktivitāšu veidiem
visām paaudzēm, bet tā, lai viena
funkcija netraucētu citai. Iespējams,
konceptu var papildināt vēl ar kādu
rotaļu zonu bērniem.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
pagalmos joprojām atrodami rotaļu laukumu elementi, kas noteikti
neatbilst drošuma prasībām. Kas
atbild par šīm konstrukcijām?
Ir publiskie laukumi un daudzdzīvokļu māju pagalmu teritorijās ierīkotie, par ko jārūpējas dzīvokļu īpašnie-

kiem un apsaimniekotājam. Šajos
pagalmos vēl uzskatāmāk redzam padomju laika mantojumu. Viens no labākajiem piemēriem pilsētā ir mājas
1905. gada ielas 1, Talsos, iekšpagalms – tā būtu jābūt visur.
Talsu novada pašvaldība organizē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
pagalmu labiekārtošanas konkursu. Tajā lielākoties šie iekšpagalmi
tiek bruģēti, sakārtojot un paplašinot transportlīdzekļu stāvvietu laukumu. Vai ilgtermiņā šāda pieeja
nenoplicina vidi?
Tā diemžēl ir. Būvnormatīvi paredz,
cik no kopējās teritorijas laukuma ir
jābūt zaļajai zonai, lielākoties pagalmi
iztur šos kritērijus. Mums pietrūkst
līdzsvara šajos jautājumos. Vide paliek
garlaicīga, turklāt, samazinoties zaļajai
zonai, arī skābekļa daudzums pilsētā
samazinās, ilgtermiņā tas apdraudēs
kvalitatīvu un veselīgu dzīves vidi.
Lai mēģinātu šo prioritāti mainīt,
nolikumā ir iekļauts lielāks pašvaldības finansējuma atbalsta procents
tieši bērnu rotaļu laukumiem (tam
pašvaldība var atvēlēt līdz 60% līdzfinansējuma), bet automašīnu stāvlaukumu izveidei šis atbalsts ir 40%. Cenšamies stimulēt cilvēkus, bet tāpat
viņu izvēle ir par labu automašīnu
stāvlaukumiem. Daudz kas atkarīgs
no mājas vecākā, iedzīvotāju kopības,
arī no iedzīvotāju sastāva: ja ir maz ģimeņu ar bērniem, tad šīs intereses
paliek mazākumā. Arī par estētisko
kvalitāti iedzīvotāji domā ļoti maz. Iespējams, to ietekmē arī mūsu dzīves
ritms: tikai skrienam un mājās vairs
nepavadām brīvo laiku.
Slikts dizains nogalina lēnām. Esam
sākuši sevi nonivelēt, uzsverot, ka
mums nav naudas, esam nabadzīgi.
Aizmirstam, ka labām un interesantām lietām nav jābūt ļoti dārgām. Tās
dod ļoti daudz pozitīvu emociju. Šādās kategorijās ir jāsāk domāt, jo katram ir vajadzīga laba māksla, mūzika,
teātris, arhitektūra, ko visi baudām un
novērtējam. Šos kritērijus nevaram
pamest malā, uzskatot, ka skaistums
ir dārgs. Kad tad? Paaudzes taču aug!
Bērni aug un negaida, katrā vecuma
posmā ir kādas attīstības iezīmes, ko
viņi tver. Mēs nevaram atļauties par to
nedomāt, estētikai jākļūst par mūsu
dzīves nepieciešamību.
Inita Fedko

Ierosina jaunu iniciatīvu – konkursu
„Ziemassvētku skatlogs Talsu novada pilsētās”
31. oktobrī (informatīvā izdevuma makets tipogrāfijai tika nodots
pirms domes sēdes – I. F.) Talsu novada domē skatīs jautājumu par
jauna konkursa iniciatīvu – „Ziemassvētku skatlogs Talsu novada
pilsētās”.
Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos Ziemassvētku noskaņas radīšanā Talsu, Valdemārpils,
Stendes un Sabiles pilsētā, vairojot
radošas un orģinālas izpausmes pil2019. gada novembris

sētvidē; aktivizēt uzņēmēju interesi un
vēlmi piesaistīt sabiedrības uzmanību
ar vizuālā mārketinga komunikācijas
formu – svētku noformējumu un celt
noformējuma māksliniecisko kvalitāti,
sabalansējot tradīcijas ar novitātēm.
Talsu novada domes deputāti Tautsaimniecības un Finanšu komitejā atbalstīja šāda konkursa nepieciešamību. Ja šī ideja atbalstu gūs arī domes
sēdē, tad ikviens, kas Talsu, Valdemārpils, Sabiles vai Stendes pilsētā ievēros veiksmīgi Ziemassvētkiem nofor-

mētu tirdzniecības vai pakalpojumu
iestādes skatlogu vai ieejas mezglu,
un tam piegulošo priekšlaukumu, līdz
16. decembrim varēs pieteikt objektu
dalībai konkursā.
Konkursa pieteikumu anketas pēc
nolikuma apstiprināšanas domē būs
pieejamas Talsu novada pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas centrā un
Talsu novada Būvvaldē (Kareivju ielā 7,
Talsos), kā arī Sabiles pilsētas un
Abavas pagasta, Valdemārpils pilsētas
un Ārlavas pagasta un Stendes pilsētas

pārvaldē un tīmekļvietnē www.talsi.lv.
Nolikumā paredzēts, ka objekts tiks
izvērtēts pēc vairākiem kritērijiem: vizuālā koptēla mākslinieciskā kvalitāte;
idejas, izpildījuma un pielietoto materiālu oriģinalitāte; noformējuma atbilstība uzņēmuma darbības veidam;
noformējuma saderība ar objekta arhitektonisko tēlu un pilsētas vidi.
Vērtēšanas komisijā darbosies Talsu novada Būvvaldes speciālisti un
četru pilsētu pārvalžu vadītāji.
Inita Fedko
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Izvēlies vietējo produkciju!
Septembra beigās Rīgā notika
konference „Liec pārtikas grozā
vietējo!”. To organizēja Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības
centrs (LLKC) sadarbībā ar virkni
organizāciju, lai mudinātu pašvaldības izmantot „zaļo” iepirkumu
priekšrocības un savās iestādēs par
pakalpojumu sniedzējiem izvēlēties vietējos ražotājus un lauksaimniekus. Kāda situācija ar „zaļajiem”
iepirkumiem ir Talsu novadā, stāsta Talsu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
Kristīne Riekstiņa-Sniedziņa.
Biroja papīrs, drukas iekārtas, datortehnika un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūra, pārtika
un ēdināšanas pakalpojumi, tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi, iekštelpu un ielu
apgaismojums un satiksmes signāli – šīs
ir preču un pakalpojumu grupas, kam
pēc Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 353 obligāti piemērojami zaļā publiskā iepirkuma nosacījumi.
K. Riekstiņa-Sniedziņa pastāstīja, ka
Talsu novadā „zaļā iepirkuma” prasības
tiek piemērotas tieši pārtikas un ēdināšanas pakalpojumu jomā, kas skar izglītības iestādes. Reizēm tās tiek piemērotas arī būvniecības procesos, kur iekļauti
apgaismojuma vai energoefektivitātes
paaugstināšanas risinājumi. Tomēr, norāda Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja, „zaļā iepirkuma” principus var piemērot arī citās jomās.
„„Zaļā iepirkuma” regulējums, ko
nosaka Ministru kabineta noteikumi,
ir salīdzinoši plašs: tas definē, kad šie
principi ir jāpiemēro obligāti un kad
tas ir rekomendējoši. Neizmantojam
šīs prasības tikai formāli, tās iekļaujam
jēgpilni un pārdomāti,” uzsvēra
K. Riekstiņa-Sniedziņa.
Lai arī „zaļā iepirkuma” prasības ir
obligāti piemērojamas pārtikas preču

un ēdināšanas pakalpojuma jomā, tomēr katrs var izvēlēties, kādas no tām
iekļaut, lai sasniegtu labāko rezultātu.
Piemēram, rūpējoties par pārtikas
produktu atbilstību, var noteikt pārtikas produktu kvalitāti, nosakot prasību pēc bioloģiski audzētiem produktiem, pieprasīt, lai piegādātais
produkts būtu bez ģenētiski modificētiem organismiem, lai tiktu ievērota
sezonalitāte un pat to, lai būtu videi
draudzīgs iepakojums un piegāde.
„Varam izvēlēties, kurus principus
piemērot. Jāsaprot, kāds ir vidusceļš
starp lētāku, bet ne tik kvalitatīvu un
dārgāku, bet kvalitatīvāku pārtiku. Cik
augstu pašvaldība drīkst uzlikt šo latiņu? Mēģinām darīt tā, lai klients iegūst
pietiekami kvalitatīvu rezultātu,” teica
K. Riekstiņa-Sniedziņa.
Kādas ir „zaļā iepirkuma” priekšrocības? Kristīne min vairākas: iegūts
kvalitatīvs produkts, dota iespēja vietējiem uzņēmējiem, ražotājiem un
lauksaimniekiem un vides aizsardzība.
„Šis ir veids, kā nodrošināt labāku rezultātu, vairāk tas ir izprotams pārtikas
iegādes un ēdināšanas pakalpojumu
nodrošināšanā. Varam sākt ar kvalitātes
kritērijiem, piemēram, nosakot bioloģiskās lauksaimniecības prasības, nacionālo pārtikas standartu ievērošanu, kas
paaugstina pārtikas preču kvalitāti. Tie
var būt piegādes un loģistikas nosacījumi: attālums no ražošanas vai audzēšanas vietas. Šis kritērijs dod zināmu
priekšrocību vietējiem uzņēmumiem
un zemnieku saimniecībām, tā vietējais
uzņēmums vai ražotājs var konkurēt ar
lielākiem ražotājiem. Vērtējam arī iepakojuma politiku – vai tiek savākta tara,
vai iepakojums ir ražots no videi draudzīgiem materiāliem. Visus faktorus ņemam vērā, lai starp cenu, kvalitāti un
piegādes nosacījumiem iegūtu labāko
rezultātu.”

Alfons Spēks, Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centra
Talsu biroja vadītājs, uzsver, ka
šāda veida semināru
organizēšana ir ļoti būtiska un
iesāktais tiks turpināts. Tā centrs
aktualizē vietējās produkcijas
izvēles nozīmīgumu ikviena
ikdienā, jo īpaši izglītības
iestādēs, kas rūpējas par mūsu
bērnu ēdināšanu. „Mums ir
jādomā, ko ceļam galdā mūsu
bērniem, šī izvēle nevar būt
vieglprātīga," uzskata A. Spēks,
norādot, ka iepirkumu sistēma
nereti ir sarežģīta un ne vienmēr
rada priekšnosacījumus vietējo
ražotāju un uzņēmēju atbalstam.
Lai dotu priekšroku vietējiem ražotājiem, Iepirkumu komisija mēdz iepirkumus dalīt daļās, piemēram, izdalot
atsevišķu pārtikas produktu grupu vai
produktu izcelsmes veidu.
„Esam izdalījuši piena produktus,
gaļu, dārzeņus. Dārzeņu kategoriju
dalām vēl sīkāk, nosakot, piemēram,
ābolu loti, jo zinām, ka šos augļus var
piedāvāt vietējie uzņēmēji,” bilda iepirkumu komisijas priekšsēdētāja.
Lai apzinātu Talsu novada ražotāju
un lauksaimnieku iespējas, Iepirkumu
komisija sadarbojas ar LLKC. Tādā veidā var saprast, kādas produktu grupas vietējām skolām un bērnudārziem varētu nodrošināt mūsu pašu
uzņēmēji un ražotāji.
Izpētot izglītības iestāžu iepirkumu
konkursu rezultātus, var redzēt tikai dažus no vietējiem ražotājiem. Vandzenes
pirmsskolas izglītības iestādē (PII) „Zīlīte”
pārtikas produktu piegādē no vietējiem
uzņēmumiem uzvarējušas a/s „Talsu
piensaimnieks” un SIA „Ice Berry”, savukārt Talsu PII „Zvaniņš” šo klāstu papildina vēl ZS „Indrāni” un SIA „Lubeco”.

„Meža dienas 2019” – pašvaldību darbi
parkos

Šajā rudenī tika apstiprināts
Latvijas Pašvaldību savienības
projekts „Pašvaldību darbi parkos”, un 18. septembrī tika uzsākta projekta īstenošana daudzās
Latvijas pašvaldībās. Latvijas pašvaldības „Meža dienās 2019” turpina tradīciju (2016-2019) – padarīt Latviju krāšņāku ar koku
stādījumiem un/vai mazo koka
arhitektūras objektu izvietošanu
parkos.
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šajā projektā iesniedza 3 pieteikumus. Darbi tika
plānoti
Talsu
dendroloģiskajā
parkā, Strazdes
muižas parkā un
Ceriņu parkā Valdemārpilī.
Talsu dendroloģiskajā parkā projekta ietvaros tika atjaunots viens no
koka tiltiem, kas paredzēti gājēju ērtībām un ir nozīmīgi parka labiekārtojuma elementi, lai ērti un droši izmantotu pilnvērtīgi visu parka teritoriju
pastaigām un atpūtai.
Strazdes muižas parkā tika izgatavots informācijas stends par Strazdes
muižas kompleksa vēsturi, parku, kā
arī izgatavoti un uzstādīti soliņi un at-

kritumu urnas parka teritorijā.
Ceriņu parks Valdemārpilī, līdzīgi kā
iepriekšminētie objekti, tiek atjaunots
gan par pašvaldības līdzekļiem, gan
arī izmantojot projekta finansējumu.
Līdz šim parkā ir veikti labiekārtošanas darbi – celiņu seguma atjaunošana, soliņu un atkritumu urnu uzstādīšana, apgaismojuma ierīkošana. Lai
panāktu vienotu vizuālo teritorijas izskatu, parks tika papildināts ar kokaugu stādījumiem, galvenokārt ceriņiem.
Lai arī finansējums kopumā nav ļoti
liels, taču projekta ietvaros veiktie pasākumi padarījuši mūsu novada teritorijas sakoptākas.
Jolanta Skujeniece,
Attīstības plānošanas un projektu
vadības nodaļas vadītāja

„Zaļais publiskais iepirkums” ir
process, kurā valsts iestādes
cenšas iepirkt preces,
pakalpojumus un būvdarbus,
kuru ietekme uz vidi visā to
dzīves ciklā būtu mazāka nekā
precēm, pakalpojumiem, kam
raksturīgas tādas pašas
primārās funkcijas, bet kas
būtu iegādāti, piemērojot
citādus iepirkuma principus.
„Ir būtiski saprast mūsu uzņēmēju
piedāvājumu klāstu, lai mēs varētu uzrakstīt precīzu tehnisko specifikāciju.
Izveidojusies ļoti laba sadarbība ar
zemnieku saimniecību „Indrāni”, kas
var piegādāt dažādus sezonas dārzeņus, piemēram, kartupeļus, burkānus,
bietes, kāpostus. Mums iztrūkst vietējo ražotāju, kas piedāvā gaļu un maizi,”
atklāja K. Riekstiņa-Sniedziņa.
Iespējams, vietējo un nelielo uzņēmēju aktivitāti piedalīties iepirkumu
konkursos samazina visa procesa noritēšana elektroniski. No 1. oktobra dokumentu aprite iepirkumos notiek tikai
elektroniskajā iepirkumu sistēmā. Mazajam uzņēmējam, saka K. RiekstiņaSniedziņa, tas prasa papildu resursus.
Pretendentam ir jābūt reģistrētam elektroniskajā iepirkumu sistēmā un jāspēj
aizpildīt dokumentāciju. „Gribam saprast, kādi ir kavējošie faktori, lai iepirkumu konkursos piedalītos vietējie uzņēmumi: vai tas ir produkcijas klāsts,
apjoms, nepieciešamie loģistikas risinājumi? Ja kādam ir interese apgūt darbošanos elektroniskajā iepirkumu sistēmā, esam gatavi parādīt, kā tas ir jāveic.
„Zaļais iepirkums” ir atbalsta iespēja vietējiem novada ražotājiem. Šis ir
vienīgais veids, kā to darīt,” uzsvēra
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja.
Inita Fedko

Iespēja bez
maksas
nodot
būvgružus
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” no 2019.
gada 1. novembra līdz 31. decembrim poligonā „Janvāri” (Laidzes
pagasts, Talsu novads) piedāvā iespēju bez maksas nodot tīrus būvgružus (bez piemaisījumiem).
Nodot var šādus būvgružu veidus:
gāzbetonu;
ķieģeļus;
asfalta betonu
Būtiski:
bez maksas tiks pieņemti tikai tīri
būvgruži (bez piemaisījumiem);
ja ievestajos būvgružos tiks konstatēts piemaisījums, par to tiks piemērota pilna nodošanas maksa –
71,44 EUR/t (bez PVN)
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, aicinām sazināties ar uzņēmumu
pa tālruni 63123306 vai epastu: info@
piejuraatkritumi.lv
2019. gada novembris

Lepojamies!
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Talsu novada pašvaldības apbalvojumi
Arī šogad Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajos svinīgajos pasākumos,
kas tiks organizēti Talsu novada pilsētās un
pagastos, tiks pasniegti Talsu novada pašvaldības apbalvojumi „Talsu novada Izcilības balva", „Talsu novada Atzinības balva" un „Talsu
novada Goda balva".
Apbalvojumi „Talsu novada Izcilības balva" un „Talsu novada Atzinības balva" tiks pasniegti svinīgajā Talsu novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšanas
ceremonijā 2019. gada 18. novembrī 17.00 Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra Lielajā zālē,
Kareivju ielā 7 (ieeja ar ielūgumiem).
Apbalvojumi "Talsu novada Goda balva" tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas dienai
veltītajos svinīgajos pasākumos Talsu novada pilsētās un pagastos.
Pamatojoties uz Talsu novada domes 2019.
gada 17. oktobra lēmumiem, Talsu novada
pašvaldības apbalvojumi ir piešķirti:

Talsu novada Izcilības balva
Maijai Laukmanei, ilggadējai kultūras darbiniecei, dzejniecei, literātei, par mūža ieguldījumu
Talsu novada kultūras dzīvē un izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem radošajā darbībā literatūras
jomā, nesot Talsu novada vārdu valstī un pasaulē;
Intaram Busulim, mūziķim, dziedātājam,
par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem radošajā darbībā mūzikas jomā, nesot Talsu novada vārdu valstī un pasaulē.

Talsu novada Atzinības balva
Mārim Ludvikam, Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājam, par ilggadēju un uzticīgu kalpošanu Talsu evaņģēliski luteriskajā draudzē un būtisku ieguldījumu garīgo vērtību
stiprināšanā, labdarības, kultūras un sadarbības
tradīciju veidošanā un uzturēšanā Talsu novadā;
Ivaram Ārgalam, ZS „Priednieki” īpašniekam, par būtiskiem nopelniem Talsu novada attīstībā lauksaimniecības jomā;
Pēterim Blesem, SIA „Talsu veselības
centrs” ārstam endoskopistam, ģimenes ārsta
prakses Lībagu pagastā īpašniekam, par būtiskiem nopelniem un ilggadēju ieguldījumu veselības aprūpes jomā Talsu novadā;
Talsu tautas nama audēju kopai
„Talse”, vadītāja Una Rozentāle, par būtiskiem

nopelniem un nozīmīgu ieguldījumu latviešu tradīciju un kultūras mantojuma saglabāšanā, lietišķās
mākslas popularizēšanā un pozitīva Talsu novada
tēla veidošanā;
Baibai Kalnai, Valdemārpils un Lubes kultūras nama kultūras pasākumu organizatorei,
māksliniecei grafiķei, par būtiskiem nopelniem
kultūras jomā, ievērojamiem sasniegumiem mākslas un radošajā darbībā un nozīmīgu ieguldījumu
pozitīva Talsu novada tēla veidošanā;
Ievai Indriksonei, biedrības „Kurzemes
atauga” valdes priekšsēdētājai, par būtisku ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā, dabas un kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā;
Krišjānim Suntažam, šķēpmetējam, par
augstiem sasniegumiem sportā un ieguldījumu
veselīga dzīvesveida popularizēšanā;
Ingunai Palejai, Talsu Valsts ģimnāzijas
matemātikas skolotājai, par būtiskiem nopelniem
izglītības jomā Talsu novadā un nozīmīgu ieguldījumu pilsoniskajā audzināšanā;
Evitai Afoņinai, ZS „Paegļi” īpašniecei, par
būtiskiem nopelniem Talsu novada attīstībā saimnieciskās darbības jomā un ieguldījumu pozitīva
Talsu novada tēla veidošanā;
Modrim Sapunam, gleznotājam, par būtiskiem nopelniem kultūras un mākslas jomā un nozīmīgu ieguldījumu Talsu novada popularizēšanā.
2019. gada novembris

Talsu novada Goda balva
Talsos
17. novembrī 15.00 Talsu tautas namā
Irēnai Sīpolai, E.Gulbja laboratorijas medicīnas māsai, par profesionālu un godprātīgu darbu
veselības aprūpes jomā Talsu novadā;
Gundaram Šmithenam, par brīvprātīgu darbu un pašaizliedzīgu ieguldījumu Talsu pilsētas
sporta infrastruktūras attīstībā;
Sarmītei Vjaterei, Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes Talsu nodaļas vadītājai, par ilggadēju, profesionālu un pašaizliedzīgu darbu un aktīvu
sabiedrisko darbību Talsu novadā;
Eduardam Grīnhofam, par radošu un brīvprātīgu ieguldījumu jauniešu radošās darba grupas
darbībā un kultūras pasākumu organizēšanā Talsu
novadā;
Atim Bērziņam, SIA „ADAX 2” energoauditoram, būvdarbu vadītājam un projektētājam, par
profesionālu un godprātīgu darbu ēku energoefektivitātes un ilgtspējas nodrošināšanā un nozīmīgu
ieguldījumu infrastruktūras atjaunošanā Talsu novadā;
Daigai Jansonei, Talsu pirmsskolas izglītības
iestādes „Sprīdītis” vadītāja vietniecei izglītības
jomā, par augsti profesionālu un godprātīgu darbu
Talsu pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis”;
Vinetai Ozolai, Talsu novada izglītības pārvaldes vadītāja vietniecei, galvenajai speciālistei pedagoģijā, par profesionālu, godprātīgu darbu un
mūža ieguldījumu izglītības jomā Talsu novadā;
Gundegai Krūmiņai, Talsu novada izglītības
pārvaldes galvenajai grāmatvedei, par profesionālu, godprātīgu darbu un mūža ieguldījumu izglītības jomā Talsu novadā.

Sabilē un Abavas pagastā
17. novembrī 18.00 Sabiles Mākslas un
mūzikas skolas zālē
Tatjanai Nolendorfai, ilggadējai pašvaldības darbiniecei Sabiles pilsētā un Abavas pagastā,
par ilggadēju, augsti profesionālu un godprātīgu
darbu Sabiles pilsētā un Abavas pagastā un nozīmīgu ieguldījumu pašvaldības darbā;
Mārcim Červoņikovam, Sabiles sporta centra vadītājam, Talsu novada sporta skolas futbola
trenerim, par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu
sporta jomā, veselīga dzīvesveida popularizēšanu
Sabiles pilsētā un Abavas pagastā un nozīmīgu ieguldījumu Sabiles mazo futbolistu trenēšanā un iedvesmošanā, sasniedzot augstus rezultātus.

Stendē
16. novembrī 18.00 Stendes tautas namā
Ģirtam Grīvam, VAS „Latvijas Pasts” Vērtszīmju
un filatēlijas departamenta projektu vadītājam, par
sasniegumiem radošajā darbībā un ieguldījumu Stendes pilsētas kultūras mantojuma papildināšanā;
Intai Osei, floristikas nodarbību pasniedzējai
un entuziastei, par radošiem sasniegumiem floristikā, ieguldījumu iedzīvotāju izglītošanā un Talsu novada vizuālā tēla veidošanā.

Laidzes pagastā
15. novembrī 19.00 Laidzes BLPC zālē
Diānai Bērziņai, novadpētniecei, par ieguldījumu Laidzes pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma
apzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā;
Solveigai Dāvidsonei, Laidzes pirmsskolas izglītības iestādes “Papardīte” vadītājai, par godprātīgu
un pašaizliedzīgu darbu Laidzes pagastā un nozīmīgu
ieguldījumu pozitīva Laidzes pagasta tēla veidošanā;
Mārītei Bolšteinei, par brīvprātīgu, pašaizliedzīgu un godprātīgu darbu Laidzes pagastā;
Raimondam Felšam, par pašaizliedzīgu un nozīmīgu ieguldījumu Laidzes pagasta kultūras dzīvē;
Antonijai Dreslerei, ilggadējai Laidzes tehnikuma pasniedzējai, par mūža ieguldījumu izglītības un kultūras jomā Laidzes pagastā.
Ģibuļu pagastā
15. novembrī 19.00 Pastendes kultūras namā
Aivaram Bergmanim, par brīvprātīgu darbu
vides objektu veidošanā Spāres muižas parkā un
ieguldījumu Ģibuļu pagasta vizuālā tēla veidošanā;
Ivaram Lubiņam, par brīvprātīgu darbu un
pašaizliedzīgu ieguldījumu Ģibuļu pagasta kapsētu
sakopšanā;
Oksanai un Jānim Spruģeviciem, par brīvprātīgu darbu Ģibuļu pagasta sporta dzīves atbalstīšanā;
Birutai Austrupai, biedrības „Tautas lietišķās
mākslas meistardarbnīca „Kurši”” valdes priekšsēdētājai, par brīvprātīgu darbu pozitīva Talsu novada tēla
veidošanā un latvisko tradīciju saglabāšanā;
Gintai Pāvilsonei, Spāres muižas dežurantei, par brīvprātīgu darbu un radošu ieguldījumu
Spāres muižas vizuālā tēla veidošanā;
Inesei Leišei, par ilggadēju brīvprātīgu darbu
apkārtējās vides sakopšanā un Ģibuļu pagasta vizuālā tēla veidošanā.

Valdemārpilī un Ārlavas pagastā
17. novembrī 17.00 Izstāžu zālē
Līgai Blauai, Valdemārpils pirmsskolas izglītības iestādes „Saulstariņš” vadītājai, par ilggadēju un
profesionālu darbu Valdemārpils pirmsskolas izglītības iestādē „Saulstariņš”;
Ivaram Bērziņam, par pašaizliedzīgu palīdzību un aktīvu darbību Valdemārpils senioru klubā
„Varavīksne”;
Mafaldai Petrovičai, Valdemārpils pasta
nodaļas pastniecei, par ilggadēju, apzinīgu un godprātīgu darbu Valdemārpils pasta nodaļā;
Viktoram Goldbergam, Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes remontstrādniekam, par apzinīgu un godprātīgu darbu Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldē.
Sigitai Līdakai, Valdemārpils un Lubes kultūras nama vadītājai, par godprātīgu darbu kultūras
jomā un ieguldījumu pozitīva Valdemārpils pilsētas
tēla veidošanā;

Lubes pagastā
17. novembrī 19.00 Lubes tautas namā
Atvaram Braunam, par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu lauksaimniecības jomā Lubes pagastā;
Strazdes pagastā
15. novembrī 17.00 Strazdes BLPC
Marikai Pavlovičai, ilggadējai Strazdes bērnu nama audzinātājai, par ilggadēju un godprātīgu
darbu Strazdes bērnunamā;
Mārai Zariņai, ilggadējai Strazdes bērnunama
saimniecības pārzinei un direktora pienākumu izpildītājai, par augsti profesionālu un godprātīgu darbu
Strazdes bērnu namā;
Jovitai Girginai, ilggadējai Strazdes bērnunama medicīnas māsai, par ilggadēju un godprātīgu
darbu Strazdes bērnunamā.
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Lepojamies!

Talsu novada pašvaldības apbalvojumi
Lībagu pagastā

Laucienes pagastā

Vandzenes pagastā

16. novembrī 17.00 Lībagu BLPC

17. novembrī 17.00 Laucienes kultūras namā

17. novembrī 14.00, Vandzenes tautas namā

Ivetai Niedrājai, Talsu novada sociālā dienesta darbiniecei, par augsti profesionālu un godprātīgu darbu sociālajā jomā;
Evitai un Andrim Gerķiem, par ieguldījumu
ģimenisko vērtību stiprināšanā sabiedrībā;
Aivai Tumovai, Dr.Pētera Bleses ģimenes ārsta prakses medicīnas māsai, par augsti profesionālu
un godprātīgu darbu veselības aprūpes jomā Lībagu pagastā;
Agritai un Uldim Vītoliem, par ieguldījumu
ģimenisko vērtību stiprināšanā un aktīvu sabiedrisko darbību Lībagu pagastā;
Ilzei Krūmiņai, Lībagu sākumskolas pirmsskolas izglītības skolotājai, par godprātīgu un radošu
darbu Lībagu sākumskolā un ieguldījumu pozitīva
Lībagu pagasta tēla veidošanā;
Modrim Lauvenšteinam, Lībagu pagasta
pārvaldes strādniekam, par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu Lībagu pagastā.

Rotai Tesļukai, par ilggadēju, godprātīgu un
pašaizliedzīgu darbu Laucienes pagastā un ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā un pozitīva Laucienes pagasta tēla veidošanā;
Agrim Fībigam, par ilggadēju, godprātīgu un
pašaizliedzīgu darbu Laucienes pagastā;
Zigrīdai Brālei, par ilggadēju, godprātīgu un
pašaizliedzīgu darbu Laucienes pagastā;
Valentīnam Martinovam, par ilggadēju, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu Laucienes pagastā;
Elēnai Lisjukai, par ilggadēju, godprātīgu un
pašaizliedzīgu darbu Laucienes pagastā;
Valdim Pūliņam, par augsti profesionālu, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu Laucienes pagastā un ieguldījumu pozitīva Laucienes pagasta tēla veidošanā.

Gitai Dravniecei, mājražotājai, par nozīmīgu ieguldījumu pozitīva Vandzenes pagasta tēla veidošanā;
Daigai Betei, Vandzenes pamatskolas pavārei,
par pašaizliedzīgu darbu Vandzenes pamatskolā un
aktīvu iesaistīšanos Vandzenes pagasta kultūras dzīvē;
Ligitai Mežakai, Upesgrīvas pamatskolas sociālajai pedagoģei, par ilggadēju un pašaizliedzīgu
darbu Upesgrīvas pamatskolā;
Skaidrītei Grasmanei, Vandzenes pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” skolotāja palīdzei, par
ilggadēju, godprātīgu un radošu darbu Vandzenes
pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”;
Zigrīdai Šteinbergai, senioru interešu kluba
„Kameja” vadītājai, par nozīmīgu ieguldījumu pozitīva Vandzenes pagasta tēla veidošanā;
Dacei Jankevicai, Vandzenes tautas nama vadītājai, par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Vandzenes tautas namā un nozīmīgu radošo ieguldījumu Vandzenes pagasta kultūras dzīvē.

Balgales pagastā
16. novembrī 20.00 Balgales SBLPC telpās
Edžum Zeļģim, par atbalstu Balgales pagastam sporta un kultūras jomā un nozīmīgu ieguldījumu pozitīva Balgales pagasta tēla veidošanā;
Sergejam Klimanskim, Lielzeltiņu observatorijas īpašniekam, par atbalstu Balgales pagastam
kultūras jomā un nozīmīgu ieguldījumu Talsu novada popularizēšanā.
Vinetai Plivnai, IK „VRP Horses” īpašniecei,
par veiksmīgu saimniecisko darbību un aktīvu iesaistīšanos Balgales pagasta sabiedriskajā dzīvē.
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Virbu pagastā
16. novembrī 19.00 Virbu kultūras namā
Lienītei Vidovskai, par godprātīgu un brīvprātīgu darbu Virbu pagastā;
Ingrīdai Haukai, par godprātīgu, brīvprātīgu
un radošu darbu Virbu pagastā.
Ķūļciema pagastā
16. novembrī 19.00 Ķūļciema BLPC
Megijai Upesjozupai, par aktīvu līdzdalību
Ķūļciema pagasta kultūras dzīvē un ieguldījumu pozitīva Talsu novada tēla veidošanā;
Jeļenai Ulmanei un Normundam Knopam, par ilggadēju atbalstu Ķūļciema pagasta kultūras pasākumu organizēšanā, atsaucīgu iesaistīšanos sporta dzīvē un ieguldījumu pozitīva Ķūļciema
pagasta tēla veidošanā.

Valdgales pagastā
16. novembrī 16.00 Valdgales tautas namā
Nannijai Pētersonei, par ieguldījumu Valdgales pagasta kultūras dzīvē un pozitīva Valdgales
pagasta tēla veidošanā;
Ligitai Lācei, Pūņu pamatskolas apkopējai,
par ilggadēju, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu
Pūņu pamatskolā;
Sandrai Eisakai, Pūņu pamatskolas skolotājai, par ilggadēju, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu Pūņu pamatskolā;
Ervīnam Pētersonam, lauksaimniekam, par
nozīmīgu ieguldījumu Valdgales pagasta attīstībā
lauksaimniecības nozarē.

2019. gada novembris

Der zināt!

TALSU NOVADA ZIŅAS

Domes sēdēs lemtais
26. septembra Talsu novada
domes sēdē deputāti lēma par 15
darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 29 „Grozījumi Talsu novada domes 2009. gada 9. jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 2 „Talsu novada pašvaldības nolikums””.
• Apstiprināt Talsu novada domes
noteikumus Nr. 6 „Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatiem SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA””.
• Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8886 002 0037
un 8886 004 0097 piekrīt Talsu novada pašvaldībai un ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz tās vārda; platība var
tikt precizēta, veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 30 „Grozījums Talsu novada domes
2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Sociālā atbalsta pakalpojumi Talsu novada pašvaldībā””.
• Atcelt Talsu novada pašvaldības
dienesta viesnīcas statusu Talsu novada pašvaldības dzīvokļiem Nr. 5, 11, 14,
21, 22 un 23 („Skolas Ausekļi”, Vandzenes skola, Vandzenes pagasts).
• Ar 2019. gada 31. decembri likvidēt Talsu novada pašvaldības iestādi
„Talsu novada pieaugušo izglītības
centrs”.
• Uzdot Talsu novada pašvaldības
Informācijas tehnoloģiju nodaļai sadarbībā ar Izglītības pārvaldi līdz
2019. gada 1. decembrim izvērtēt iespējas un nepieciešamos resursus, lai
nodrošinātu iespēju vecākiem elektroniski reģistrēt bērnus uzņemšanai
Talsu novada pirmsskolas izglītības
iestādēs un sniegt informāciju Talsu
novada domes Izglītības, kultūras un
sporta komitejā.
Finanšu jautājumi:
• Talsu novada pašvaldības 2020.
gada budžeta projektā paredzēt 36
000,00 EUR iespējamo rallija čempionāta sacensību Talsos organizēšanai
un norisei.
• 2019./2020. mācību gadā piedalīties SIA „RTU Inženierzinātņu vidusskola” līdzfinansēšanā, nosakot 12
mēnešu līdzfinansēšanas periodu.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 28 „Grozījumi Talsu novada domes 2018. gada 12. jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 26 „Kārtība, kādā tiek
segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Talsu novadā””.
• Ar 01.01.2020. Talsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai pievienot Talsu novada pašvaldības
Izglītības pārvaldes centralizēto grāmatvedību un uzdot nodrošināt vienotu centralizētās grāmatvedības uzskaiti.
• Nenoteikt Talsu novada domes
deputātam Ģirtam Kalnbirzem atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu ar 2019. gada 1. oktobri.
Attīstības plānošanas, projektu un iepirkumu jautājumi:
• Atbalstīt Talsu novada pašvaldības projektu „Grants ceļu pārbūve
Talsu novadā, 8. kārta” un piedalīties
2019. gada novembris

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības
programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātā projektu iesniegumu konkursā.
• Atbalstīt Talsu novada pašvaldības projektu “Grants ceļu pārbūve
Talsu novadā, 13.kārta” un piedalīties
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības
programmas 2014.-2020.gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātā projektu iesniegumu konkursā.
Citi jautājumi:
• Apstiprināt konkursa „Talsu novada uzņēmēju Gada balva” nolikumu.
17. oktobra Talsu novada domes sēdē deputāti lēma par 34
darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt Laucienes pamatskolas nolikumu.
• Apstiprināt Sabiles pirmsskolas izglītības iestādes „Vīnodziņa” nolikumu.
• Atjaunot Jozefīnai Laimdotai Kārkliņai īpašuma tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8813
005 0126, Blaumaņa ielā 72A, Sabilē,
Talsu novadā, 5179 m2 platībā.
• Noteikt Talsu novada pašvaldībai
piederošam labiekārtotam 3-istabu
dzīvoklim Raiņa ielā 14-2, Valdemārpilī, ar kopējo platību 71,9 m2, Valdemārpils vidusskolas dienesta viesnīcas statusu Valdemārpils vidusskolas
pedagogam ar 2020. gada 1. janvāri.
• Ievēlēt par Talsu novada vēlēšanu
komisijas locekli Ilvu Āboliņu.
Finanšu jautājumi:
• Piešķirt Talsu novada Sporta skolai
papildu finanšu līdzekļus 2019. gada
budžetā 10 120,00 EUR apmērā transporta pakalpojumu nodrošināšanai.
• Grozīt Talsu novada domes lēmuma Nr. 263 „Par Talsu novada Bērnu un
jauniešu centra īstenoto interešu izglītības pulciņu dalības maksu” 2. punktu.
• Nepiedalīties SIA „Izglītības un attīstības centrs Universum” finansēšanā.
• Apstiprināt Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības
nodaļas Tūrisma informācijas daļas
maksas pakalpojumu izcenojumus.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 31 “Par reklāmas, afišu un plakātu
izvietošanu publiskās vietās un skatlogu noformēšanas kārtību Talsu novadā”.
• Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Talsu ūdens” pamatkapitālu.
• Paredzēt 2020. gada budžeta
projektā finansējumu 73 957,15 EUR
apmērā projekta Nr. 19-08-A00702000024 „Grants ceļu pārbūve Talsu
novadā, 6. kārta” neattiecināmo izmaksu segšanai.
• Piešķirt finansējumu Īves pagasta
pārvaldei 1 056,42 EUR tai skaitā PVN,
logu nomaiņai pašvaldības dzīvokļa
īpašumā „Gaismas”- 3, Īves pagastā,
Talsu novadā.
• Noteikt Virbu pagasta pārvaldes
dzīvokļa īpašuma Madaru ielā 15-1,
Virbos, telpu nomas maksu, neieskai-

tot PVN, visām telpām par 1 m² – 1,06
EUR/mēnesī.
• Noteikt Laucienes pagasta pārvaldes nedzīvojamās ēkas “Ambulance”
Lauciene, Laucienes pagasts, telpu
nomas maksu, neieskaitot PVN, visām
telpām par 1 m² – 0,56 EUR/mēnesī.
• Iesniegt projekta „Veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Talsu
novadā” pieteikuma precizējumus līdz
2019. gada 25. oktobrim.
• Atbrīvot ģimenes ārsti Eviju Sporāni no telpu nomas maksas 100%
apmērā par telpām “Grantiņos”, Durs
upē, Balgales pagastā, 58,8m2 platībā, termiņā uz desmit gadiem ģimenes ārsta prakses nodrošināšanai.
• Atzīt par spēku zaudējušu Talsu
novada domes 25.04.2019. lēmumu
Nr. 298 „Par telpu nomas maksu ģimenes ārstam Pēterim Blesem”.
• Piešķirt līdzfinansējumu SIA „Talsu namsaimnieks” daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes
pasākumu veikšanai Darba ielā 23,
Talsos, būvprojekta izstrādei 1700,00
EUR, neieskaitot PVN, un energoaudita veikšanai 450,00 EUR, neieskaitot
PVN, no pašvaldības 2019. gada budžeta līdzekļiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 32 „Grozījumi Talsu novada domes 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Talsu novada
pašvaldības 2019. gada pamata budžets””.
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 33 „Grozījumi Talsu novada domes 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Talsu novada
pašvaldības 2019. gada speciālais budžets””.
• Neatbalstīt deputātes I. Gluzdas
08.10.2019. pieprasījumā Nr. 5 izteiktos priekšlikumus par grozījumiem
Talsu novada domes 12.12.2013. domes lēmumā Nr. 804 „Par Talsu novada domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja
vietnieku
mēnešalgas

apmēra noteikšanu”.
Citi jautājumi:
• Piešķirt Talsu novada pašvaldības
apbalvojumu „Talsu novada Izcilības
balva”, „Talsu novada Atzinības balva”
un „Talsu novada Goda balva".
• Izņēmuma kārtā nodrošināt iespēju deputātei Ingai Gluzdai iepazīties ar izsludinātā konkursa Personāla lietu pārzinis vakancei materiālu
atvasinājumiem - izrakstiem no protokoliem, kas attiecas uz I. Gluzdas
kandidatūru vakantajam amatam,
citu personu personas datus pseidonimizējot, t.i., aizklājot vai pārveidojot
tā, lai persona nebūtu identificējama.
• Pieņemt zināšanai deputātes Ingas Gluzdas 2019. gada 4. oktobra
pieprasījumu Nr. 2.
• Uzdot izpilddirektoram izdot rīkojumu par pašvaldības autotransporta
izmantošanu projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi Talsu
novadā” norišu nodrošināšanai.
• Uzdot Talsu novada pašvaldības
izpilddirektora vietniecei viena mēneša laikā izvērtēt iespēju vērsties pie
projekta autora un būvdarbu veicēja
par trūkumu novēršanu Tiņģeres estrādei garantijas laikā.
• Pildīt 2019. gada 15. augusta Talsu novada domes lēmumu Nr. 507
„Par SAM 6.5.2. projekta „Talsu pilsētas tirgus pārbūve” īstenošanas izbeigšanu” 4. punktu, uzdodot Juridiskās nodaļas vadītājai sagatavot divu
nedēļu laikā un sniegt domei juridisku
atzinumu par iespējamiem pārkāpumiem un zaudējumiem minētā projekta realizācijas gaitā, kā arī iespējamo tālāko rīcību.
Rita Blāze
Domes sēžu lēmumi un protokoli
pieejami www.talsi.lv sadaļā
Pašvaldība/ Domes sēdes/ Sēžu
protokoli

Deputātu pieņemšanas novembrī
5. novembris 12. novembris

Talsos

N. Tropiņš*

Ģ. Kalnbirze
O. Solovjovs
G. Zeberiņa

Ķūļciemā

S. Pētersone
G. Sebris

Lībagos

D. Feldmane

Vandzenē

D. Karols*

N. Tropiņš

Īvē

Strazdē

N. Tropiņš*

26. novembris

N. Tropiņš
E. Demiters

Sabilē

Lubē

19. novembris

I. Gluzda
D. Karols
T. Kalniņa
M. Krotovs
A. Spēks
I. Norenberga
L. Pīlēģis
E. Zelderis

Pieņemšanas notiek pilsētu un pagastu pārvaldēs 17.00 –18.00
* Talsu novada pašvaldībā priekšsēdētāja un vietnieku pieņemšanas :17.00 –19.00
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Talsu PII „Zvaniņš” Ekoskolai – Zaļais karogs!
Ceturtdien, 21. novembrī 10.30
Talsu PII „Zvaniņš” Ekoskola svinīgi pacels prestižo Ekoskolu Zaļo
karogu, kuru 16. septembrī saņēmām Ekoskolu apbalvošanas ceremonijā Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā. Esam gandarīti par
augsto darba novērtējumu un apbalvojumu Ekoskolu programmā.
Ekoskolu programma ir viens no
populārākajiem Vides izglītības modeļiem pasaulē, kas sniedz bērniem iespēju būt aktīviem un pieņemt lēmumus par Vides uzlabošanu gan skolā,
gan mājās. Pašlaik Ekoskolu programmā iesaistās vairāk nekā 51 000 skolu
visā pasaulē, no kurām Latvijā programmā piedalās gandrīz 200 izglītības
iestāžu.
Zaļais karogs ir Ekoskolu programmas simbols – tas tiek piešķirts skolām, kas parādījušas labāko sniegumu, ieviešot Ekoskolu programmas
prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides
kvalitātes zīme, ar kuru lepojas skolas
visā pasaulē. Varam būt gandarīti, ka
pie
mūsu
izglītības
iestādes
2019./2020. mācību gadā plīvos šis
karogs.
Ekoskolu programmā darbosimies
jau trešo mācību gadu. Apbalvojuma
iegūšanai nepieciešams darbietilpīgs
process visa gada garumā, un tas ir
jānopelna katru gadu no jauna. Skolas
izvēlētā tēmā par mācību gada darbu
tiek veidota atskaite Ekoskolu datu
bāzē. Pretendējot uz apbalvojumu,
skolas darbu vērtē kompetenta Vides
izglītības fonda žūrija pēc noteiktiem
kritērijiem.
Nolūkā veicināt bērniem izpratni

par videi draudzīgu rīcību, izvēloties
vides izglītības tēmu, tiek veidots rīcības plāns mācību gadam. Skolotāji
plānojot mācību procesa norisi pirmsskolā, Vides tēmas integrē mācību
jomu saturā. Ar bērniem bieži dodas
ārpus telpām, darbojoties ne tikai veselības un fiziskās aktivitātes jomā,
bet arī apgūstot dabaszinātnes, matemātiku, valodas, sociālo zinību un citas mācību jomas svaigā gaisā tuvākā
vai tālākā apkārtnē, kā arī pašu veidotajās āra klasītēs skolas teritorijā. Uzturoties dabā, bērniem veidojas viedoklis par vides izprašanu un vēlme
rīkoties atbildīgi. Darbojoties Ekoskolu
programmā, audzēkņi arvien biežāk
pievērš uzmanību vides piesārņojumam. Āra nodarbību laikā tiek vākti ne

tikai dabas materiāli, bet arī pacelti
bezatbildīgas rīcības rezultātā zemē
nomesti atkritumi. Mūsu Ekoskolas
bērni un skolotāji aktīvi piedalās „Zaļās jostas” un SIA „Piejūra” organizētajos konkursos, vāc baterijas un papīru,
piedalās Ekoskolu rīcības dienās, gatavojot videi draudzīgus iepirkuma
maisiņus un dāvinot tos Talsu pilsētas
iedzīvotājiem. Sakot: „Plastmasai –
nē!” un dodoties tālajās pastaigās un
ekskursijās, cenšamies līdzi ņemt veselīgas uzkodas kastītēs, dzeramo
ūdeni vai tēju daudzreiz lietojamās
pudelēs. Ekoskolas teritorijā bērni
paši audzē ķirbjus, iegūstot iespaidīgu
ražu, kas tiek izlietota bērnu uzturā.
Katrai grupiņai ir sava garšaugu un
dārzeņu dobīte, teritorijā kukaiņu dzī-

votnēm esam izveidojuši kukaiņu mājiņas, eko pļavas stūrīti, komposta,
zaru un akmeņu kaudzi. Pavasaros
zālienā plaukst pašu stādītas sīpolpuķes. Regulāri grupiņās audzējam skābekli, veidojot eko palodzes no pirmajiem pavasara zaļumiem un diedzētām
sēklām.
Šajā mācību gadā apgūsim Ekoskolas gada tēmu „Mežs”, kuru jau ļoti
veiksmīgi esam sākuši integrēt mācību programmas saturā, paredzot arvien vairāk nodarbību un tematisku
aktivitāšu svaigā gaisā, kā arī papildinot mācību jomu centrus grupiņās ar
daudzveidīgu dabas materiālu no
meža veltēm. Eksperimenti, pētniecība un dabas izzināšana ir Ekoskolas
bērnu ikdiena! Piecus un sešus gadus
veci bērni apgūs AS „Latvijas Valsts
meži” piedāvāto Vides izglītības programmu „Cūkmena detektīvi”, kas palīdzēs veidot izpratni par aktuālām vides piesārņojuma problēmām. Mazā
ekopadome veic Vides novērtējumu
bērniem, lai apzinātu problēmu gada
tēmā „Mežs”. Talsu pilsēta un novads
ir bagāts ar meža bagātībām, cerams,
ka pati daba un sabiedrība mums
nāks palīgā, lai šo svarīgo vides tēmu
mēs apgūtu godam. Ar mežu sirdī un
rūķīšu meža lūgšanu kabatā PII „Zvaniņš” Ekoskolas pedagogi un bērni ir
gatavi jaunam darba cēlienam, lai izglītotos un saglabātu Zaļā karoga apbalvojumu arī nākamajā mācību gadā.
Mārīte Derkevica,
Talsu PII „Zvaniņš”
Ekoskolu koordinatore
#Ekoskolas

Atbalsta energoaudita un
būvprojekta izstrādi
siltināšanai
Talsu novada dome atbalstījusi
Darba ielas 23 Talsos mājas iedzīvotāju lūgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumiem.
Talsu novada pašvaldība kopš
2017. gada nodrošina novada iedzīvotājiem iespēju pieteikties līdzfinansējumam energoaudita un būvprojekta izstrādei, lai tādējādi veicinātu
novada iedzīvotājus domāt par ēku
energoefektivitātes uzlabošanu.
SIA „Talsu namsaimnieks”, kas ir dzīvokļa mājas Darba ielā 23 apsaimnieko-

tājs, informēja, ka kopumā šīs ēkas
energoaudita veikšanai nepieciešami
740 eiro (bez PVN) un būvprojekta izstrādei vajadzīgi 5030 eiro (bez PVN).
Pēc Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem „Par Talsu novada
pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”, Darba
ielas 23 iedzīvotājiem tika piešķirti
2150 eiro. No tiem 450 eiro paredzēti
energoaudita veikšanai, bet 1700 eiro
– būvprojekta izstrādei.
Inita Fedko

Domes un komiteju sēdes novembrī
Datums

Sēdes nosaukums

Laiks

4. novembris
4. novembris
4. novembris

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
Tautsaimniecības komitejas sēde

10.00
13.00
15.00

7. novembris
14. novembris
19. novembris
19. novembris
19. novembris

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

13.00
13.00
10.00
13.00
15.00

21. novembris

Finanšu komitejas sēde

13.00

28. novembris

Domes sēde

13.00
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Veselības veicināšanas pasākumi

Zumba ― 19.00 Stendes tautas namā
Pilates ― 19.00 Virbu kultūras namā
Zumba senioriem ― 15.00 Talsu novada
pašvaldības Lielajā zālē
Zumba ― 18.00 Laucienes kultūras namā
Zumba ― 18.00 Valdemārpils izstāžu zālē
Hatha jogas nodarbības ― 18.00 Sabiles Sporta
centrā
Pilates ― 18.00 Pastendes kultūras namā
Fitness ― jogas nodarbības 18.00 Vandzenes
tautas namā
Hatha jogas nodarbības ― 18.00 Pūņu tautas namā
20. novembrī 10.00 - Veselības veicināšanas
diena senioriem Laucienes sporta centrā
21. novembrī 13.00 - lekcija senioriem
„Veselības saglabāšana ilgtermiņā”
(Talsu Dienas centrā, Lielajā ielā 27)
Visus veselības veicināšanas pasākumus (ieskaitot
slēgtos – skolu un PII audzēkņiem) skatīt mājas lapā
www.talsi.lv sadaļā ― iedzīvotājiem ― sabiedrības
līdzdalība ― veselības veicināšana.

aksas
Bezm umi
pasāk

2019. gada novembris
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Kinoteātrī „Auseklis”
Terminators: tumšais liktenis
Trilleris 2h01
1.11. 20.00		
7.11. 20.00
10.11. 19.00
2.11. 18.00		
9.11. 15.30
Filmas darbība notiek daudzus gadus pēc notikumiem
filmā „Terminators 2: Pastarā diena”. Sāra Konora ir pārvērtusies par terminatoru mednieci un viņas galvenais uzdevums ir iznīcināt no nākotnes sūtītos robotus-slepkavas.
Sāra kļūst par aizstāvi Denijai Ramosai, no kuras izdzīvošanas ir atkarīgs cilvēces liktenis.
Dvēseļu putenis
Vēsturiska drāma 2h03
8.11. 19.00		
14.11. 18.00
17.11. 16.00
9.11. 20.00		
16.11. 18.00		
10.11. 14.00 (tikšanās ar radošo grupu)
Vēsturiska kara drāma pēc A. Grīna romāna motīviem
ved 100 gadus senā pagātnē. Sešpadsmitgadīgais Artūrs
dodas strēlniekos un kopā ar draugiem cīnās par brīvību –
pat tad, kad neviens nezina, kurā pusē tā meklējama. Saviļņojošais stāsts ļauj skatītājam pieaugt kopā ar Artūru un
jaundibināto Latvijas valsti, vērojot dzīvi ierakumos zēna
acīm, pašaizliedzīgi stājoties pretī ienaidniekam, meklējot
īstu mīlestību un mācoties novērtēt brīvības cenu.

7. novembrī 19.00 Talsu Tautas namā

Dzīvesziņas
Dzimtsarakstu nodaļā no 2019. gada 25. septembra līdz 25. oktobrim
Reģistrēti 22 jaundzimušie – 8 zēni un 14 meitenes:
Lorenss Aksels Baumanis
Ieva Bērziņa
Aurēlija Ezeriņa
Estere Ivanāne
Ketija Krūkliņa
Evelīna Kurše
Estere Loķe
Olivers Loķis

Meleka Miķelšteine
Selvins Putniņš
Artūrs Raudziņš
Elza Vaļevko
Ralfs Gabriels
Māra Vizuma
Ričards Zorģis

Vecāki rakstiski apliecinājuši savu piekrišanu bērna vārda un uzvārda publicēšanai.

Laulību noslēguši 8 pāri.
Miruši 34 (atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai):
Talsi
Gunta Birkenšteina (1947)
Zigurds Cīcis (1957)
Aigars Freimanis (1964)
Alberts Gari-Jānis (1926)
Anatolijs Jefremovs (1934)
Māris Magurs (1951)
Imants Neilands (1928)
Teodors Saldenieks (1930)
Stende
Pēteris Muraška (1944)
Sabile
Agita Kamļeva (1965)
Abavas pagasts
Klaudija Tarasova (1929)
Guntis Ēriks Spriņģis (1944)
Agita Zeide (1955)
Balgales pagasts
Anna Ganiņa (1940)
Inta Talente (1948)
Īves pagasts
Dzidra Zelma Derkevica (1935)
Laucienes pagasts
Rūdolfs Bisenieks (1933)
Mārīte Nazaruka (1950)
13

Vladislavs Prolis (1939)
Pēteris Šņukuts (1936)
Laidzes pagasts
Anna Ārija Ermansone (1930)
Olga Emīlija Kozlova (1932)
Strazdes pagasts
Lilita Daugate (1948)
Vandzenes pagasts
Lia Jansone (1933)
Māris Jumis (1947)
Ilga Neifelde (1934)
Iveta Vīnerte (1962)
Valdgales pagasts
Ilga Pelda (1938)
Virbu pagasts
Maiga Feldmane (1948)
Ikšķiles novads
Andris Helmūts Henzels (1940)
Mērsraga novads
Ģirts Laukšteins (1977)
Anna Mihailova (1930)
Andrejs Nierliņš (1941)
Ventspils novads
Vodemārs Pudāns (1942)

Sāpes un Slava
Romantika, drāma 1h50
9.11. 18.00		
14.11. 20.15
10.11. 16.30		
16.11. 20.15
Nekad nezini, kādu lomu tavā liktenī spēlēs viens vai otrs
cilvēks, un kā tu pats izmainīsi kāda dzīvi. Sāpes un slava iet
blakus roku rokā, atstājot vienādas pēdas... Režisors Pedro
Almodovars pēc savas personīgās dzīves piemēra izseko
mūžīgās tēmas – mīlestību, attiecības starp vecākiem un
bērniem, draudzību, greizsirdību, uzticību, nodevību.
Projām
Animācijas filma 1h14
22.11. 18.00			
23.11. 18.00
Noslēpumainā salā, kur plešas meži, tuksneši un lagūnas, pārvarot fiziskus un metafiziskus šķēršļus, ar motociklu ceļo kāds puisis. Viņš un mazs putnēns cenšas aizmukt
no tumšā gara un atgriezties mājās. Mākslinieka Ginta Zilbaloža pilnmetrāžas debijas darbs animācijā ir tapis tikai
paša spēkiem trīsarpus gadu garumā. Režisors aizrāvies ar
kino jau no agras bērnības, līdz šim veidojis septiņas starptautisku atzinību guvušas īsfilmas un savā vizuālajā stāstniecībā spēcīgi uzrunā skatītāju, iztiekot bez dialogiem.
Lemāna-’66: Lielais izaicinājums
Biogrāfiska drāma 2h32
15.11. 19.00			
22.11. 19.30
17.11. 18.30			
24.11. 18.00
60. gados konstruktoru grupa, kuru vadīja Kerols Šelbijs, kopā ar britu sacīkšu braucēju Kenu Mailsu, uzbūvējot
vēl nebijušu „Ford" sporta automašīnu, meta izaicinājumu
Lemānas 24 stundu sacīkšu favorītam „Ferrari". Filmas pamatā ir patiesi notikumi.
Adamsu ģimene
Animācijas filma, dublēta latviešu valodā 1h27
23.11. 14.00 un 16.00		
24.11. 16.00
Tētis mīl garas pastaigas dranķīgos laikapstākļos. Mamma dod priekšroku tērpties melnā – tā esot pati krāšņākā
krāsa. Bērniem rotaļu laukums ir kapsētā. Ome pirms miega iedzer pāris pilienu nomierinošas indīgās tinktūras. Iepazīstieties – tā ir Adamsu ģimenīte. Jums šķiet, ka jūsu ģimene ir savāda? Padomājiet kārtīgi…
Zigfrīds Anna Meierovics
11.11. 19:00 bezmaksas

Dokumentālā filma 52 min

Filma vēsta par Latvijas valsts pirmo ārlietu ministru
Zigfrīdu Annu Meierovicu un sarežģīto laiku, kurā tika iecerēts un izveidots Latvijas valstiskums. Filmas inscenējumos
galvenās lomas atveido aktieri Andris Gindra, Agnese Cīrule, kā arī Ģirts Liuziniks, Toms Veličko, Leonarda Ķestere un
citi. Režisors - Tālivaldis Margēvičs.
Biļešu cenas:
pieaugušajiem — 3.00 EUR;
bērniem, skolēniem, studentiem —
2.00 EUR; senioriem — 1.50 EUR.
Ģimenei (viens vai divi pieaugušie un
viens vai vairāki bērni līdz 12 gadu
vecumam) — 1.50 EUR katram.

Biļešu iepriekšpārdošana
www.bilesuserviss.lv, kā arī Talsu
novada tūrisma informācijas centrā
un Talsu 1. pasta nodaļā (Lielajā ielā 20).
Kinoteātra kase atvērta 30 minūtes
pirms katra seansa sākuma.
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Sports novembrī

21.11.

19.00

22.11.

20.00

Laucienes kausa 2019/2020 3+1 5.
posms volejbolā
Latvijas čempionāta 2. līgas spēle
florbolā SK Lauciene – FK Jūrmala
„Pļavmuižas kauss 2020” 3. posms
galda tenisā
Laucienes kausa 2019/2020 2. posms
novusā
Jauniešu diena. Florbols 3x3, volejbols 4x4
SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ

SC Lauciene
SC Lauciene

Kad?

Cikos?

Pasākuma nosaukums
TALSOS

Norises vieta

23.11.24.11.

10.00

1.11.

19.00

Latvijas Basketbola līga 3 Talsi – Jaunpils

Talsu sporta nams

29.11.

10.00

2.11.

10.00

30.11.

11.00

2.11.

10.00

Talsu novada kausa izcīņas 2. posms
Talsu sporta nams
šaha ātrspēlē
Talsu SH Latvijas čempionāts
Talsu sporta halle
badmintonā
Latvijas čempionāts florbolā virslīgā
Talsu Valsts ģimnāzijas
Talsu NSS/Krauzers – Lekrings
sporta zāle
LBJČ hokejā Talsu NSS/THK U11 – HS
Talsu hokeja halle
Rīga 2010-2

5.11.

18.00
18.00

Sabiles kausa galda tenisā 3. posms
Sabiles kausa novusā 3. posms

Sabiles sporta centrs

7.11.
12.11.

18.00

Sabiles kausa galda tenisā 4. posms

Sabiles sporta centrs

14.11.

18.00

Sabiles sporta centrs

Senioru un invalīdu zolītes spēles

Talsu sporta nams

16.11.

11.00

Valdemārpils
vidusskola

19.11.

18.00

Sabiles kausa novusā 4. posms
Sabiles kausa telpu futbolā
2009.g.dz. 2. posms
Sabiles kausa galda tenisā 5. posms

21.11.

18.00

Sabiles kausa novusā 5. posms

Sabiles sporta centrs

23.11.

11.00

26.11.

18.00

Sabiles
kausa
telpu
futbolā
Sabiles sporta centrs
2011.g.dz. 2. posms
Sabiles kausa galda tenisā 6. posms Sabiles sporta centrs

28.11.

18.00

Sabiles kausa novusā 6. posms

3.11.

18.00

3.11.

12.00

6.11.

9.00

6.11.

9.30

9.11.

10.00

Talsu novada atklātā olimpiāde skolu
sportā veiklo stafetes
Talsu novada čempionāts un kausa
izcīņas 3. posms dambretē
Jura Dembovska piemiņas balvas
izcīņa galda tenisā 2. posms
LBJČ Hokejā U15 Talsu NSS/THK –
Mārupes HS

Talsu sporta nams

9.11.

10.00

Talsu sporta nams

10.11.

12.00

10.11.

11.00

Basketbols LJBL U14

Talsu sporta nams

12.11.

17.00

Basketbols LJBL U15

Talsu sporta nams

13.11.

9.00

Senioru un invalīdu zolītes spēles

Talsu hokeja halle

Talsu sporta nams
Talsu Valsts ģimnāzijas
sporta zāle

13.11.

17.00

Florbols TNSS BJČ U14

15.11.

10.00

Latvijas Basketbola līga 3 Talsi – Bauska

16.11.

10.00

16.11.

10.00

16.11.

18.00

16.11.

12.30

Basketbols LJBL U16, U19, U19/2

Talsu sporta nams

16.11.

11.00

Basketbols LJBL U14

Talsu sporta nams

16.11.17.11.

11.00

Volejbols LK U19 JAUNIETES

Talsu sporta halle

16.11.

11.00

Basketbols LJBL U14

Talsu sporta nams

17.11.

11.00

Latvijas gadadienas kausa izcīņa 100
lauciņa dambretē
Latvijas gadadienas balvas izcīņa
galda tenisā
Latvijas čempionāts florbolā virslīgā
Talsu NSS/Krauzers – Irlava/Avant

Basketbols LJBL U19
Latvijas Nacionālās līgas čempionāts
volejbolā vīriešiem SK Talsi – RTU
Talsu novada čempionāts novusā
dubultspēlēs

Talsu sporta nams

Talsu Valsts ģimnāzijas
sporta zāle

14.00

17.11.

10.00

20.11.

9.00

Senioru un invalīdu zolītes spēles

20.11.

20.00

Latvijas čempionāts florbolā 1. līga
Talsu Valsts ģimnāzijas
Talsu NSS/Zerorisk – Ķekavas Bulldogs
sporta zāle

22.11.

10.00

Latvijas Basketbola līga 3 Talsi – Dartija

Talsu sporta nams

22.11.

12.00

Talsu novada Sporta skolas atklātās
sacensības vieglatlētikā U 12 grupai

Talsu sporta halle

23.11.

11.00

Basketbols LJBL U19, U19/2

Talsu sporta nams

23.11.

10.00

23.11.

18.00

24.11.

10.00

24.11.

12.00

27.11.

9.00

30.11.

10.00

1.11.

20.00

7.11.

19.00

8.11.

19.00

8.11.

20.00

10.11.

10.00

15.11.

20.00

18.11.

10.00

19.11.

20.00

20.11.

10.00

Talsu sporta nams
Talsu sporta nams
Talsu sporta nams

Talsu Sporta nama kausa izcīņa
Talsu sporta nams
dambretē
Latvijas čempionāts florbolā virslīgā
Talsu Valsts ģimnāzijas
Talsu NSS/Krauzers – Kurši/Ekovalis
sporta zāle
Talsu novada kausa izcīņas 3. posms
Talsu sporta nams
novusā vienspēlēs
LBJČ Hokejā: Talsu NSS/THK U11 Talsu hokeja halle
DLSS 2010
Talsu novada atklātā olimpiāde skolu
Talsu sporta halle
sportā, volejbols
Talsu novada čempionāts dambretē
Talsu sporta nams
sievietēm
LAUCIENES PAGASTĀ
„Pļavmuižas kauss 2020” 2. posms
Pļavmuižas saieta
namā
galda tenisā
„Laucienes kausa 2019/2020" 3+1
SC Lauciene
4. posms volejbolā
„Laucienes kausa 2019/2020" 3+1
SC Lauciene
3. posms zolītē
Latvijas čempionāta 2. līgas spēle
SC Lauciene
florbolā, SK Lauciene - NND
„Laucienes
kauss
2019/2020"
2. posms, tā ietvaros „Lāčplēša kauss
SC Lauciene
2019” novusā
Latvijas čempionāta 2. līgas spēle
SC Lauciene
florbolā SK Lauciene – SK Coyote
„Pļavmuižas kauss 2020” 2. posms
Pļavmuižas saieta
galda spēlē „Katanas ieceļotāji”
nams
Engures novada atklātā čempionāta
SC Lauciene
spēle volejbolā SK Lauciene - Sloka
Veselības veicināšanas diena senioriem

2019. gada novembris

2.11.

9.00

10.11.

9.00

24.11.

9.00

SC Lauciene

Sabiles sporta centrs

Sabiles sporta centrs
Sabiles sporta centrs

Sabiles sporta centrs

1.11.

19.00

Ģibuļu pagasta kauss spiningošanā

Spāre Gulbju ezers

Ģibuļu pagasta kausa izcīņas rudens
zoles spēlē 4. posms
Ģibuļu pagasta kausa izcīņas rudens
zoles spēlē 5. posms

Pastendes sporta
centrs

Pastendes sporta
centrs
VALDEMĀRPILS PILSĒTĀ UN ĀRLAVAS PAGASTĀ

Valdemārpils kausa izcīņa volejbolā
1. posms

Valdemārpils BLPC

STENDĒ
30.11.

10.00

Stendes SC nakts turnīrs volejbolā

19.00

Sacensības basketbolā 4:4 (komandu
izloze uz vietas)

Stendes sporta centrs

VIRBU PAGASTĀ
8.11.

Virbu pamatskolas
sporta zāle

BALGALES PAGASTĀ
10.00

Lāčplēša sporta spēles

1.11.

19.00

ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
Zolītes turnīrs – rudens posms
(noslēgums)
VANDZENES PAGASTĀ

18.11.

10.00

20.11.

12.00

9.11.

Talsu sporta nams

17.11.

SC Lauciene

ĢIBUĻU PAGASTĀ

Talsu sporta nams
Talsu sporta nams

Pļavmuižas saieta
namā

Balgales SBLPC
Ķūļciema BLPC

„Vandzenes kausa zolītē un novusā”
viesnīca „Rezidence"
2. posms
„Gandrīz sportiskās aktivitātes
Vandzenes jauniešu
senioriem”.
centra telpa
Sagatavoja: Aivars Pekmans

Svecīšu vakari:
3. novembrī
Laucienes pagasta
kapsētās:
15.00 Garlenes kapsēta
15.30 Klopenes kapsēta
16.15 Pūckalna kapsēta

24. novembrī
Ķūļciema pagasta kapsētās:
13.00 mirušo piemiņas dienas
dievkalpojums Dzedru
baznīcā
16.00 Ķūļciema kapsētās

24. novembrī
Vandzenes pagasta kapsētās:
13.00 Kalniņu kapsēta
13.30 Odriņu kapsēta
14.00 Klānu kapsēta
14.30 Dižkuģnieku kapsēta
15.00 Stebuļu kapsēta
13.00 Upesgrīvas kapsēta
13.30 Uguņciema kapsēta
14.30 Tīļkalnu kapsēta
15.00 Dārtes kapsēta
15.30 Krauju kapsēta
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TALSU NOVADA ZIŅAS

Ieplāno!

Kultūras pasākumi novembrī
Kad?
2.11.

3.11.

4.11.

Cikos?
17.00

16.00

19.00

7.11.

18.00

8.11.

19.00

11.11.

17.15
18.00
13.00

Kas?
TALSOS
Vokālās studijas „Tonis” 20 gadu jubilejas
koncerts „Daudz baltu dieniņu”
Koncertprogramma „Starp sapņu
miljoniem”. Piedalās Ieva Sutugova,
Kaspars Markševics, Kristīne Šomase,
Ainars Bumbieris, Sabīne Berezina un
Gundars Silakaktiņš.
Ieeja:12; 15; 18 EUR. Biļetes Talsu Tautas
nama un “Biļešu paradīze” kasēs
Mārtiņdienai veltīts pasākums „Ieraudzīju
Mārtenīti pār deviņi pakalniņ” ar folkloras
kopu „Talsi” un tautas muzikantiem „Tals’
trimiš”
Lindas Kļaviņas jubilejas izstādes „Mirklis
ziedēšanai” atklāšana
Armanda Birkena, Lorijas Cinkuss (Vudas)
un Ievas Akurateres koncerts „Manai
tautai”
Ieeja: 15; 18 EUR. Biļetes Talsu Tautas nama
un “Biļešu paradīze” kasēs
Lāčplēša dienai veltīts gājiens „Gaismas
ceļš” un piemiņas brīdis pie pieminekļa
„Koklētājs”

Kur?
16.11.
Talsu tautas namā

Talsu tautas namā

10.00

Ziemeļvalstu lasījums „Svētki Ziemeļos”

29.11.

19.04

2.11.

12.00

10.11.

17.00

11.11.

17.00

14.11.

12.50

16.11.

15.00

15

Viļņa Bumbiera autorvakars - krodziņš
„Pie Viļņa”
STENDĒ
Izrāde visai ģimenei „Nemo un draugi no
Madagaskaras"
Jauktā kora „Eglaine" un „Ugāles drāmas"
koncerts „Māra Zālīte dzejā un mūzikā".
Pēc koncerta svecīšu iedegšana Karoga
laukumā
Ziemeļvalstu lasījums „Krēslas stunda
zviedru gaumē"

18.00

Lāčplēšu dienas lāpu gājiens

No bibliotēkas

17.11.

17.00

Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai veltīts koncerts „Latvija - Tu,
zeme mana”

Valdemārpils
izstāžu zālē

Talsu sporta
nams - piemineklis
„Koklētājs”

Talsu novada muzejā
• No 5.11. „Mediķi 1. Pasaules karā
un Latvijas Brīvības cīņās”
• No 5.11. „Neatkarības kara varoņi”
• Līdz 18.11.
Baltkrievu mākslinieka Mihasa Cibuļska izstāde „Iespaidu fragmenti”
• Līdz 18.11.
Izstāde „Talsu skolu
pedagogi - mākslinieki”
• No 23.11.
„Talsu mākslinieku –
novadnieku izstādei 90”
• Visu mēnesi. Ceturkšņa priekšmets – Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera un aizsarga Friča Bērtulsona
frencis
• Visu mēnesi. Talsu novada muzeja krājuma izstāde „Galdniecība
Talsu apriņķī”
• Visu mēnesi. Ceļojošā
izstāde
„Vilkmuižas ezera senkapi”
• Visu mēnesi Ekspozīcijas „Ceļojums senatnē”, „Ar vakardienas
sauli”, „Saimes istabā”, „Dabas
daudzveidība Talsu novadā
Talsu tautas namā un Radošajā
sētā
• No 1.11. Aivja Šmuldera fotoizstāde „Līdzenums” Radošajā sētā
• No 7.11. Talsu tautas nama
• „Ceturtdienas mākslas mīļu kopas”
dalībnieces Lindas Kļaviņas jubilejas izstāde „Mirklis ziedēšanai”
Talsu tautas namā
Kinoteātrī "Auseklis"
• 17.10.-25.11. Ildzes Oses personāl
izstāde „Kalniem pāri"
Laidzes bibliotēkā
• Visu mēnesi. Rakstniekam Kārlim
Skalbem -140
• Visu mēnesi. CD un DVD diski
bibliotēkas krājumā
• Talsu Mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde
• Bibliotēkas pasākumi fotogrāfijās
„Te mēs – bibliotēkas ritmi"
• Laidze literatūras avotos
Laidzes brīvā laika pavadīšanas
centrā
• Līdz 30.11.
Lietišķās
mākslas
kolektīva „Dzīpars” un Laidzes rokdarbnieču adīto zeķu izstāde
Laucienes bibliotēkā
• Visu mēnesi. Silvijas
Paipalas
darbi krustdūrienā „Dejo diegs ar
adatiņu“
Lībagu bibliotēkā
• Līdz 14.11. Antras Jaunskalžes radošo darbu izstāde „Visas lietas,
kas ir skaistas”
Lībagu brīvā laika pavadīšanas
centrā
• 11.-30.11. Lībagu sākumskolas audzēkņu radošo darbu izstāde „Manas Latvijas rudens”
• 28.10.-30.11. Gleznotāja un pedagoga Mārtiņa Brāzmas piemiņas
izstāde „Mārtiņam Brāzmam 90”
Pastendes bibliotēkā
• 1.-15.11. Veltas Kociņas gleznu
izstāde „...nāk rudens apgleznot
Latviju”
• 18.-30.11. Antras Jaunskalžes ra-

Abavas bibliotēkā
Sabiles bērnu
bibliotēkā
Sabiles kultūras
namā
Stendes tautas
namā
Stendes bibliotēkā
Stendes bibliotēkā

Stendes bibliotēkas
bērnu nodaļā
Jaundzimušo godināšana „Esmu dzimis
Stendes tautas
stendenieks"
namā
Ziemeļvalstu lasījums „Svētki Ziemeļos"

11.11.

Izstādes novembrī

No Talsu Pilskalna
Svētku uguņošana
Talsu Tautas nama Jauktā kora „Uz augšu”
21.11. 19.00
Talsu tautas namā
25 jubilejas koncerts „Sudraba ābele”
Pasākums bērniem „Mazo zinātnieku
23.11. 11.00. konference” ar Dr. Haštagu
Talsu tautas namā
Ieeja: 4.50 EUR, biļetes www.bezrindas.lv
Riharda Čerkovska stāvizrāde „Rūgtais
pārītis”
23.11. 17.00
Talsu tautas namā
Ieeja: 4.50 EUR
Biļetes www.bezrindas.lv
Talsu Tautas nama K. Valdemāra Talsu
teātra izrāde „Pavisam parasts vakars”
28.11. 19.00
Talsu tautas namā
Ieeja: 3 EUR
Biļetes Talsu Tautas namā
29.11. 18.00 IV Latvijas orķestru asociācijas festivāls
Talsu tautas namā
Teatrāls koncerts „Čigānu Karaliene”.
Piedalās Аnna Dribass, Jānis Krūmiņš,
„Roman” dejotāji
30.11. 18.00
Talsu tautas namā
Ieeja: 10;12 EUR
Biļetes Talsu Tautas nama un
„Biļešu paradīzes” kasēs
16.00 Ziemassvētku tirdziņš un Rūķu pasts
Pilsētas laukumā
1.12.
17.00 Lielās egles iedegšana
Radošajā sētā
SABILES PILSĒTĀ UN ABAVAS PAGASTĀ
Vides mākslas objekta „Sabiles gredzens” Briņķu kalna pakāje
11.11. 17.00
(ieeja no Lāčplēša ielas)
atklāšana. Aicināti līdzi ņemt svecītes
Latvijas Republikas proklamēšanas
Sabiles Mākslas un
17.11. 18.00 gadadienai veltīts pasākums un apbalvojumu
mūzikas
skolas zālē
pasniegšana „Lielumā augt”

21.11.

13.00

Talsu tautas namā

21.00

Ziemeļu lasījums krēslas stundā

20.11.

Talsu tautas namā

14.30

16.00

Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai veltīts koncerts „Kam Tava
Stendes tautas
sirds, ja tā nav Latvijai..."
namā
Tautas balle ar grupu „ReStarts”
Galdiņu rezervācija: 26380121
Bibliotēkas pēcpusdiena „Ojāra Vācieša Stendes bibliotēkas
dzeja bērniem"
bērnu nodaļā
VALDEMĀRPILĪ

Turpinājums 16. lappusē.

Izglītības iestāžu prāta spēles „ES I' GUDRS"

20.11.

22.00

Talsu tautas namā

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
Talsu tautas namā
konkursa „MANA ROTA" laureātu
godināšana
Svinīgs pasākums un Talsu novada
goda balvu pasniegšana Talsu pilsētas
17.11. 15.00
Talsu tautas namā
iedzīvotājiem „Divu roku siltumā”. Piedalās
Gundars Silakaktiņš, Zane Dombrovska
18.11.
11:00-15:00 Talsu novada muzejs atvērts apmeklētājiem bez maksas
20.00 Talsu novada domes priekšsēdētāja
Talsu Pilsētas
apsveikums svētkos. Brīvdabas koncerts
laukumā
„Spēka dziesmas Latvijai”. Piedalās Ieva
Akurātere, Aija Andrējeva, Alex, Olga
18.11.
Dreģe, Rēzija Kalniņa, Lilita Ozoliņa, Jāņa
Miltiņa instrumentālā grupa
12.11.

18.00

došo darbu izstāde „Visas lietas,
kas ir skaistas”
Pļavmuižas saieta namā
• Visu mēnesi. Ģibuļu mākslas studijas pieaugušajiem izstāde „Strazde bildēs
Sabiles bibliotēkā
• Visu mēnesi. Sabiles Mūzikas un
mākslas skolas bērnu darbi izstāde
„Mana Latvija”
Sabiles bērnu bibliotēkā
• Visu mēnesi. Māris Leja ar minidiorāmas izstādi „Sadzīves un kara
ainas modelismā”
Stendes tautas namā
• 4.-30.11. Modra Sapuna gleznu izstāde „Pirmā jubileja”
• 25.-30.11. Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacijas ābolu un
bumbieru izstāde „100 garšas un
smaržas”
Stendes bibliotēkā
• Visu mēnesi. Maijai Tabakai - 80
• Visu mēnesi. „Latvijas neatkarības krāsas”
• 11.-30.11.
Ziemeļvalstu jaunākā literatūra
Stendes bibliotēkas bērnu nodaļā
• 4.-22.11. „Mana Latvija”
• 11.-29.11. Ojāram Vācietim - 85
Strazdes bibliotēkā
• Visu mēnesi „Strazdes atmiņu kamoliņš”
Strazdes brīvā laika pavadīšanas
centrā
• 4.-29.11.
Agneses Bērziņas
fotogrāfiju izstāde „Es fotografēju
jūru”
Spāres bibliotēkā
• Līdz 11.11. Ingrīdas Vegneres izstāde „Gleznotprieks”
• No 13.11. „Mazspāres ciems”
• Visu mēnesi „Piebaldzēna dzīves
dzirnas”
Spāres muižā
• Visu mēnesi. Tautas
daiļamata
meistares Mirdzas Strazdiņas piemiņas izstāde „Manas dzīves ziedošais lauks”
Uguņu bibliotēkā
• Talsu novada muzeja ceļojošā izstāde „Sendienu šiks"
Tiņģeres pils izstāžu zālē
• Visu mēnesi. Ligitas Caunes gleznu izstāde „Mana zeme - Latvija”
Valdemārpils izstāžu zālē
• Visu mēnesi Talsu mākslinieku darbu izstāde
Virbu kultūras namā
• 10.11 Virbu kultūras nama gleznošanas studijas darbu izstāde
• 15.11. Miervaldis Zibens metāla
kalumu - svečturu izstāde „Kad iedegas gaisma”
Valdgales bibliotēkā
• Visu mēnesi. Kārlim Skalbem -140
• Visu mēnesi. Sofijas
Maureres
adījumu izstāde „Pūņu skola laikmeta griežos”
Sagatavoja: Sanita Arciševska
2019. gada novembris
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Kultūras pasākumi novembrī
Kad?

Cikos?

Kas?

Kur?

BALGALES PAGASTĀ
9.11.

19.00

11.11.

19.00

16.11.

20.00
22.00

8.11.

16.30

9.11.

18.00

14.11. 18.00
12.11.17.11.

21.11. 16.00
30.11. 14.00
1.12.

17.00

8.11.

18.00

10.11. 15.00
20.00
21.00

30.11. 12.00

11.11. 16.30

16.11.

19.00

21.00
24.11. 13.00
24.11. 16.00
1.12.

3.11.

17.00

10.00

5.11.

19.00

8.11.

19.00

9.11.

18.00

10.11. 13.00
11.11. 18.00
15.11. 20.00

17.11. 10.00

17.11.

Balgales BLPC

Lāčplēšu dienas lāpu gājiens un spēka
dziesmas
Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai veltīts koncerts „Latvija, tu
zeme svētā, tevi sargāt mūsu gods"
Svētku balle, muzicē „Nav problēmu”
Ieeja: 3 EUR
ĢIBUĻU PAGASTĀ

Pie „Rītu" un
„Lazdu" mājām

Lāpu gājiens „Lāčplēša dienu gaidot”
VPDK „Dzalksti” jubilejas koncerts
„5 krāsaini gadalaiki”
Latvijas
Republikas
proklamēšanas
gadadienai veltīts pasākums „Ik puķe tās
vārdu man zvana, šo zemi par Latviju sauc”.
Mazspāres māju stāsti un Gunāra Meijera
koncertprogramma „Manai tautai”
Ziemeļvalstu lasījums „Ziemeļvalstu svētki"

15.11. 19.00

16.11.

Jauniešu vakars un latviešu kino

17.00
22.00

Balgales BLPC

No PII “Ķipars” uz
Radošo terasi
Pastendes kultūras
namā

Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai veltīts svinīgs pasākums
Tautas balle
Kristīnes Veinbergas radošā darbnīca
„Ziemassvētku egles un galda rotāšana
muižas kungu mājā 19. gs.”
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
Svecīšu nolikšana Latvijas kartes kontūrā

Spāres muižā
Pastendes
bibliotēkā

Tiņģeres pilī
Tiņģeres pilī

23.11. 12.00
30.11. 13.00
6.11.

9.00

6.11.

11.00

9.11.

13.00

16.11. 17.00
9.11.
15.11.

12.00
19.00
22.00

27.11. 11.00

17.11.

19.00
21.00

6.11.
15.11.

13.00
17.00
18.00

Tiņģeres pilī
Pie pagasta
pārvaldes

Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai veltīts koncerts un
apbalvojumu pasniegšana ar „Dziesmu
Ķūļciema BLPC
skolas” ansambli
Tautas balle ar Juri no Laidzes
Mirušo piemiņas dievkalpojums
Dzedru baznīcā
Svecīšu vakars
Ķūļciema kapsētās
Lielās egles iedegšana un piparkūku
Ķūļciema BLPC
darbnīca
LAUCIENES PAGASTĀ
Ojāra Stalta seminārs „Ceļš pie sevis”
„Elpošanas tehnikas un metodes”
Laucienes BLPC
Dalības maksa: 20 EUR
Informācija un pieteikšanās: 22483266
Mārtiņdienai veltīts pasākums ar folkloras
kopu „Trejteka” „Es atvēru nama durvis,
Laucienes estrādē
Mārtiņbērnu gaidīdama”
Pļavmuižas saieta
Mārtiņa vakara jampadracis
namā
Rojas amatierteātra izrāde komēdija „Ak,
Laucienes kultūras
šī jaukā lauku dzīve"
namā
Ieeja: 1 EUR
Laucienes pagasta iedzīvotāju liktenī
Laucienes kultūras
pieredzētais „Likteņstāsti”
namā
Dziesmotais Lāčplēša dienas lāpu gājiens
Pulcēšanās pie
ar jaukto kori „Lauciene”.
Pagastmājas
Aicināti līdzi ņemt lāpu/svecīti!
Spēlfilma „Jelgava 94”
Pļavmuižas
Ieeja: 3 EUR
saieta namā
Ojāra Stalta seminārs „Ceļš pie sevis”
„Enerģētiskās elpošanas un masāžas
tehnikas”
Laucienes BLPC
Dalības maksa: 20 EUR
Informācija un pieteikšanās: 22483266
Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai veltīts koncerts un
apbalvojumu pasniegšana ar muzikālo
Laucienes kultūras
apvienību „La”
namā
Tautas balle ar Juri Pavlovu
Galdiņa rezervācija: 29216480

2019. gada novembris

23.11. 12.00

11.11. 13.40

Latvijas Republikas proklamēšanas
Pastendes kultūras
gadadienai veltīts pasākums „Latvijai un
namā
Mīlestībai” un apbalvojumu pasniegšana
Maritas Kohas lekcija „21. gadsimta
Pastendes
uzturs un veselības problēmu risinājums
bibliotēkā
ilgtermiņā”
Senioru vokālo ansambļu 17. koncertfestivāls Pastendes kultūras
„…laime vienkārši ir BŪT”
namā
1. Advents „Ceļā uz Gaismu”
Spāres muižā
ĪVES PAGASTĀ
Tikšanās ar meistari Dārtu Loginu „Dāmu
Tiņģeres pilī
sarunas”
Mārtiņdienas tirdziņš un masku darbnīca

21.11. 18.00

Iepazīšanās nodarbība „Ar mākslas
terapiju-tuvāk sev”
Laucienes BLPC
Pieteikšanās: 22483266
Īru deju studijas „Ceili Rue” meistarklase Laucienes kultūras
„Vēstule no Īrijas”
namā
Spēlfilma „Dvēseļu putenis”
Pļavmuižas
Ieeja: 3 EUR
saieta namā
Senioru apvienības „Madaras” rudens Laucienes kultūras
balle
namā
LĪBAGU PAGASTĀ
Grāmatu draugu tikšanās “Ziemeļvalstu
Lībagu skolā
lasījums”
Kaspara Rogas dokumentālā filma
„Meklējot Mr. Kauliņu"
Lībagu tautas namā
Ieeja: 1 EUR
Senioru atpūtas pasākums „Krāsains
rudens pieskāriens"
Lībagu BLPC
Ieeja: 2 EUR
Radošā darbnīca „Svinam svētkus"
Lībagu bibliotēkā
Latvijas Republikas gadadienai veltīts
svinīgs pasākums un apbalvojumu
Lībagu BLPC
pasniegšana
LAIDZES PAGASTĀ
Vēsturiska filma „Rīgas sargi”
Laidzes bibliotēkā
Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai veltīts koncerts un
Laidzes BLPC zālē
apbalvojumu pasniegšana
Balle ar Juri Širmani no Laidzes
Ziemeļvalstu lasījumi „Pepija Garzeķe svin
dzimšanas dienu!”
LUBES PAGASTĀ
Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai veltīts koncerts „Latvija, Tu
zeme mana”
Tautas balle
STRAZDES PAGASTĀ
Senioru tikšanās ar sociālā dienesta
darbiniekiem „Ko nozīmē - aktīva novecošana?”
Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai veltīts svinīgais pasākums „101”
un Gunara Meijera koncerts
„Es dziedu jums un jūtos laimīgs”
VALDGALES PAGASTĀ

10.11. 11.00

Mārtiņdienas tirgus

11.11. 18.00

Piemiņas pasākums „Dedzi gaišu uguntiņu”.
Aicināti līdzi ņemt svecītes!

12.11. 10.00
13.11. 10.00
16.11.
19.11.
20.11.

7.11.

11.11.
17.11.
21.11.
14.11.
9.11.

16.11.

Laidzes bibliotēkā

Lubes kultūras
namā

Strazdes muižā
Strazdes muižā

Valdgales tautas
namā
Pie Valdgales
tautas nama
Cīruļos, „Alejas ”
pagalmā Lielsalās

Ziemeļvalstu lasījumi „Svētki Ziemeļvalstīs” Valdgales bibliotēkā

Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai veltīts pasākums „Par mani,
Valdgales tautas
par tevi, par Latviju”
namā
20.00 Tautas balle
10.00 Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai veltīts pasākums skolēniem
Valdgales bibliotēkā
10.00. „Mana Latvija-zināmā un nezināmā”
VANDZENES PAGASTĀ
Izrāde bērniem „Nemo un draugi no
Madagaskaras”
Vandzenes tautas
18.00
Ieeja: bērniem 3 EUR,
namā
pieaugušajiem 4.50 EUR
Vandzenes tautas
Piemiņas brīdis un gaismas ceļš Latvijas
16.00
nams - pagasta
brīvības cīņā kritušajiem
pārvalde
Latvijas Republikas proklamēšanas
Vandzenes tautas
14.00 gadadienai veltīts koncerts un apbalvojumu
namā
pasniegšana ar mūziķi Kārli Kazāku
Muzikāla izrāde bērniem „Mežā"
Vandzenes tautas
9.30
Ieeja: 2 EUR
namā
VIRBU PAGASTĀ
11.00 Ziemeļvalstu lasījumi „Rīta stundā”
Virbu bibliotēkā
Tukuma senioru amatierteātris „Piena diena”
Virbu kultūras
17.00 un „Mūsu stāsti Latvijai”
namā
Ieeja: 1 EUR
Latvijas
proklamēšanas
gadadienas
pasākums „Sveiciens Tev, Latvija” un
19.00 apbalvojumu pasniegšana ar deju kolektīvu
„Teika” un instrumentālo grupu
Virbu kultūras
namā
Svētku balle ar grupu „Stāvkrasts" no
21.30 Jūrkalnes
Ieeja: 2 EUR
16.00

Sagatavoja: Sanita Arciševska
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