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Uz mēness tiekas labākie kultūrā un sportā
7. februārī svinīgā apbalvošanas ceremonijā
„MĒneSs” tika godināti aizgājušā gada labākie
kultūras un sporta jomā. 18 nominācijās bija ieteikti 96 pretendenti, nomināciju „Gada kultūras pasākums” un „Gada notikums sportā” uzvarētājus noteica iedzīvotāju balsojums.
„Ieguldījums kultūrā un sportā vienmēr ir ieguldījums mūsu tautas ilgtspējā. Lai no mazas zīles mēs
par vareniem ozoliem kļūtu, ir jānodrošina asnu un
sakņu dzīšanai labvēlīgi apstākļi. To neatņemama
sastāvdaļa ir garīgā un fiziskā veselība, ko mūsos
rada kultūras un sporta kvalitātes.
Abas jomas – kultūra un sports – ir ļoti prasošas.
Tās prasa entuziasmu, nesavtību, neatlaidību. Tomēr tās ir arī ļoti dodošas, aplaimojot mūs ar vērtību izpratni, tradīciju apzināšanos, fizisko noturību
un mērķtiecības trenēšanu.
Jau otro gadu Talsu novada pašvaldība rīko kopīgu apbalvošanas pasākumu kultūras un sporta jomas profesionāļiem. 2019. gads bijis daudzveidīgs
un krāšņs, ar mūsu cilvēku panākumiem un veiksmēm piepildīts. Ir bijuši iespaidīgi un pārsteidzoši
svētki un spilgti un ievērojami sportiskie sasniegumi Latvijā un pasaulē,” tā, sveicot klātesošos, sacīja
Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols.
Iesniegtos pretendentus kultūrā vērtēja Normunds Tropiņš, Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks, Egita Murauska, Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja,
Mirdza Jonele, Talsu novada muzeja direktore, Vija
Nagle, Talsu Galvenās bibliotēkas direktore, Sanita
Liepiņa, SIA „Talsu televīzija” valdes locekle. Savukārt laureātus sportā – Normunds Tropiņš, Talsu
novada domes priekšsēdētāja vietnieks, Aivars Pekmans, Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta
attīstības nodaļas Sporta daļas vadītājs, Kaspars
Sakniņš, Talsu novada Sporta skolas direktors, Almants Kalniņš, Talsu novada Sporta komisijas
priekšsēdētājs, un Gints Lūsis, individuālo sporta
veidu pārstāvis.
Par „Gada notikumu kultūrā 2019” atzīta Talsu Galvenās bibliotēkas ēkas atklāšana, kā arī iestādes nodrošinātie mūsdienīgie, kvalitatīvie un daudzpusīgie
bibliotekārie pakalpojumi (direktore Vija Nagle).
Uzvarētāja nominācijā „Gada kultūras cilvēks 2019”
ir Talsu tautas nama direktore Dace Obodovska. Viņa
ir apliecinājusi aktīvu un radošu darbu kultūras jomā,
nodrošinot kvalitatīvu kultūras piedāvājumu Talsu pil-
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sētā un popularizējot Talsu novadu valsts mērogā.
Par „Gada kultūras lepnumu 2019” atzīts sieviešu
koris „Balgale” (diriģente Dina Bičule, kormeistare/
koncertmeistare Gunita Pauliņa). Tieši šis kolektīvs
mājās no IV Eiropas koru olimpiādes Gēteborgā
pārveda sudraba medaļu un parādīja, ko nozīmē
kvalitatīvs mākslinieciskais sniegums.
„Gada bibliotekārs 2019” ir Sabiles bērnu bibliotēkas vadītāja Rudīte Matisone. Bibliotēkā var strādāt radoši un aktīvi, un vienmēr ir ko darīt, lai popularizētu bibliotekāros pakalpojumus Talsu novadā.
Nominācijā „Gada muzeja darbinieks 2019” bal-

vu saņēma Talsu novada muzeja direktores vietniece Zanda Konošonoka. Viņas virsuzraudzībā tapis
novadpētniecības krājums „Raksti III”, tā palīdzot izpētīt mūsu novada vēsturi.
Par titula „Gada kultūras pasākums 2019” piešķiršanu lēma iedzīvotāji. Ar balsu vairākumu, tas ir 169
balsīm, šajā nominācijā slavas laurus plūca Talsu pilsētas svētki, kļūstot par Talsu novadam nozīmīgu, kreatīvu un kvalitatīvu kultūras pasākumu (organizators –
Talsu tautas nams, direktore Dace Obodovska).
(Turpinājumā 4. lappusē.)

Uz nākamo pilnvaru termiņu apstiprina
SIA „Talsu ūdens" valdes locekli
Līdzšinējam SIA „Talsu ūdens” valdes loceklim Igoram Kudem 20. februārī beidzās pilnvaru termiņš. Pēc izvērtēšanas nolemts I. Kudi
amatā apstiprināt arī uz nākamo pilnvaru termiņu līdz 2025. gada 20. februārim.
Darba grupa, kā sastāvā bija Normunds Tropiņš,
Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks, Ilze
Lagzdiņa, Talsu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja, Arvis Lagzdiņš, Talsu
novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs,
Juris Upmalis, Talsu novada pašvaldības Laucienes,
Balgales un Ķūļciema pagasta pārvalžu vadītājs, Evita Veide, Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības konsultante, izvērtēja SIA „Talsu

ūdens” valdes locekļa pilnvaru termiņā paveikto.
I. Kude informēja, ka divu gadu laikā uzņēmums
ir pārņēmis savā pārraudzībā visu ūdenssaimniecību Talsu novadā, lai nodrošinātu vienotu pakalpojumu sniegšanu. Tas atstāja negatīvu iespaidu uz uzņēmuma naudas plūsmu, rentabilitātes rādītājiem
un pelnītspēju, tāpēc 2019. gadā izstrādāti jauni
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi, kas stājās
spēkā 1. martā.
Nākamā perioda prioritātes ir vairākas. Būtisks
jautājums ir dūņu utilizēšanas iespējas, kas uzkrājas
Pastendes notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs. Būs nepieciešams izveidot decentralizētās kanalizācijas
reģistrācijas un uzskaites automātisko sistēmu, ap-

zināt situāciju uzņēmuma apkalpotajās iestādēs ar
tauku ķērājiem un veiksmīgi noslēgt Stendes ūdenssaimniecības projekta 2. kārtu.
Komisija, izvērtējot sabiedrības valdes locekļa iepriekšējā periodā paveikto, konstatēja, ka I. Kudem
ir nepieciešamās profesionālās zināšanas un iemaņas SIA „Talsu ūdens” valdes locekļa amata pildīšanai un profesionāls redzējums par uzņēmuma turpmāko attīstību.
Kapitāldaļu turētājs, pamatojoties uz izvērtējumu, I. Kudi apstiprināja SIA „Talsu ūdens” valdes locekļa amatā vēl uz pieciem gadiem.
Inita Fedko
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Amatā apstiprina
pansionāta „Lauciene”
direktoru

Būt gataviem – to no mums pieprasa pasaule, ierastā lietu kārtība.
Būt gataviem vienmēr un visur pārmaiņām, ātrai rīcībai problēmsituācijās, negaidītiem notikumu pavērsieniem.
Administratīvi teritoriālās reformas komisijā noslēgušās diskusijas
pirms 2. lasījuma Saeimā par izmaiņām Latvijas kartē jau nākamgad.
Komisija apstiprinājusi iecerētās reformas plānu, kur Talsu novadu veidos arī Rojas, Dundagas un Mērsraga teritorija. Aizvien vairāk plānotā
reforma atgādina politiski caurvītu
pašmērķi, nevis konstruktīvu un
vienmērīgu ekonomiskās izaugsmes
nodrošināšanu. Sākotnēji jaunajā
kartē tika iezīmēti 35 novadi, nu to
skaits ir palielinājies līdz 41.
Saeima par jauno novadu karti
sāks lemt jau 5. martā, ar apņēmību
līdz maijam apstiprināt nepieciešamos likumus reformas īstenošanai.
Ikvienam novadam svarīgi ir saprast,
kādu finansējumu nesīs līdzi politiķu
turpinātā spēlēšanās ar mūsu teritorijas robežām. Aizgūtnēm esam
runājuši par nepieciešamību daudz
lielāku finansējumu ieguldīt ceļu infrastruktūrā. Tās ir mūsu „zelta stīgas”, kas svarīgas ikvienam, arī uzņēmējiem, kuri tieši varētu veicināt
mūsu novadu ekonomisko izaugsmi. Svarīgs ir ne tikai vienreizējs finansējums reformas īstenošanai,
bet arī plānveidīgs un izsvērts atbalsts ilgtermiņā.
Jaunā novada vadībai priekšā būs
grūti lēmumi: kā nodrošināt visiem
vienādas sociālās aizsardzības iespējas, kā salāgot atalgojuma apmērus, kā nodrošināt, ka solītās ekonomiskās izaugsmes vietā iedzīvotāji
nekļūst par zaudētājiem.
Tūlīt saskarsimies ar valdības
vēlmi mainīt pastāvošo nodokļu
politiku, tā kārtējo reizi apliecinot,
ka mūsu valstī reti kas ir pastāvīgs
un stabils. Ikviens pārmaiņu rosi-

nātājs ir pārliecināts, ka tieši viņa
piedāvātais darbības veids būs iedzīvotājiem labākais, tomēr nereti
aizmirst par adekvātu pārmaiņu
vadību un secīgu nepieciešamo
soļu speršanu.
Arī aizsardzības ministrija, veicot
grozījumus Nacionālās drošības likumā, prasa būt gataviem. Tūlītēja
militārā mobilizācija valsts apdraudējuma situācijā līdz 72 stundām –
tas ir veids, kā nodrošināt NBS vienību
kaujas
štata
operatīvu
aizpildīšanu, sniedzot papildu instrumentus sākotnējai apdraudējuma pārvarēšanai.
Būt gataviem gan pasaules apdraudējumiem, gan arī satricinājumiem mūsu valstī. Jau pēc diviem
mēnešiem arī tiem talseniekiem,
kas kļuvuši par rīdziniekiem, nāksies izdarīt izvēli Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās. Nebijusi situācija, bez kā mūsu Latvijas vēsture
varēja arī iztikt, ja vien galvaspilsēta nebūtu ierauta mūžīgajā politiskajā cīņā. Cīņā, kur īstu uzvarētāju
vēl līdz šim nav.
Nākamajā gadā izvēle būs jāizdara arī Talsu novada pašvaldību vēlēšanās. Pirms tam jāizvērtē, jāizanalizē, jāizspriež, kādu vēlamies redzēt
mūsu novadu un kam to uzticēt.
Redziet, cik daudz dažādiem izaicinājumiem mums jābūt gataviem!
Tomēr šī nemitīgā gatavības izjūta
cilvēkā gribot negribot iesēj arī
trauksmes signālu. Drošības izjūta
jārod ne tikai mūžīgajos rezerves
plānos, bet arī sevī. Reizēm jau tas ir
grūtākais: saprast, ka arī miers, ko
katrs no mums iegūst citādā veidā,
nodrošina spēju būt gataviem dzīves izaicinājumiem.

Dainis Karols,
Talsu novada domes
priekšsēdētājs
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10. februārī Talsu novada
domes deputātu vairākums
apstiprināja amatā jaunu pansionāta „Lauciene” direktoru.
Ilgonis
Leišavnieks
vadījis
valsts sociālo aprūpes centru
„Zemgale”, kur iepazinis sociālo pakalpojumu nodrošināšanas sistēmu, kā arī guvis pieredzi 450 cilvēku liela kolektīva
vadīšanā.
6. janvārī tika izdots Talsu novada pašvaldības rīkojums par atklāta konkursa organizēšanu uz pansionāta
„Lauciene”
direktora
amata vietu. Līdz 20. janvārim pieteikumus bija iesnieguši pieci pretendenti. Vērtēšanas komisija, kas
sastāvēja no Talsu novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu
izpildītājas Ingunas Kaļinkas, izpilddirektora vietnieces Ievas Krēķes
un Sociālā dienesta vadītājas Daces Zeļģes, izvērtējot iesniegto dokumentāciju, nolēma uz interviju
aicināt trīs pretendentus. Divi kandidāti nebija iesnieguši visu norādīto dokumentāciju.

Komisija, iepazīstoties ar iesniegtajiem dokumentiem un izvērtējot intervijā sniegto informāciju, par piemērotāko kandidātu
pansionāta „Lauciene” direktora
amata vietai izvirzīja I. Leišavnieku.
I. Leišavnieks ieguvis sociālo pakalpojumu iestādes vadītāja pieredzi, vadījis 450 cilvēku lielu kolektīvu, guvis izpratni par sociālo
pakalpojumu sniegšanas sistēmu
un arī pārzina šīs jomas galvenos
problēmjautājumus.
I. Leišavnieks uzskata, ka pansionātam „Lauciene” ir labas nākotnes perspektīvas, ko apliecina
arī pašvaldības sniegtais finansiālais atbalsts un paredzētā piecu
gadu investīciju programma. Viņaprāt, svarīga ir pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, bet, lai to nodrošinātu, ir jānovērtē darbinieku
sniegums un jāspēj radīt patīkamu
un motivējošu darba vidi.
I. Leišavnieks amata pienākumu
izpildi sāka 13. februārī.
Inita Fedko

Skatē „Gada labākā
būve Latvijā 2019” Talsu
novada pašvaldības
objekti izvirzīti 2. kārtai
Latvijas Būvnieku asociācija
un Latvijas Būvinženieru savienība, sadarbojoties ar vairākām ministrijām, augstskolām
un 15 būvniecības nozares sabiedriskajām
organizācijām
rīko skati „Gada labākā būve
Latvijā 2019”. Arī Talsu novada
pašvaldība gan skatei, gan
konkursam izvirzīja trīs pretendentus vērtēšanai, ko 11.
februārī vērtēšanas žūrija apskatīja klātienē.
Skates „Gada labākā būve Latvijā 2019” mērķis ir veicināt būvniecības procesa kvalitāti, nosakot un
popularizējot labākās būves un labās prakses piemērus būvniecības
procesā Latvijā un ārzemēs 2019.
gadā, veicināt profesionālo izaugsmi un darba kvalitāti nozarē, izteikt
atzinību un motivēt nozares pārstāvjus profesionāliem izaicinājumiem akcentējot būvniecības procesa gala rezultātu – būvi.
Skatei varēja izvirzīt būves Latvijā,

kā arī Latvijas būvuzņēmēju būvētās
ēkas ārzemēs, kas nodotas ekspluatācijā 2019. gadā astoņās nominācijās: „Dzīvojamā jaunbūve”, „Publiskā
jaunbūve”, „Pārbūve “,„Restaurācija”,
„Inženierbūve”, „Ainava”, „Koka
būve”, „BIM objekts”. Žūrijas kompetencē ir izvirzīt vienu būvi ārpus nominācijām, ar žūrijas balsojumu piešķirot tai „Gada labākās būves
Latvijā” lielo balvu.
Talsu novada pašvaldība nominācijā „Pārbūve” izvirzīja Talsu Galvenās bibliotēkas ēku, Firksu-Pedvāles muižas ēku un nominācijā
„Ainava” – Sabiles pilsētas laukumu. Visi objekti izvirzīti skates otrajai kārtai, un 11. februārī Talsu novadā ieradās vērtēšanas žūrija, lai
objektus
novērtētu
klātienē.
Trešajā kārtā iekļuvušās būves
būvnieks vai pasūtītājs būs aicināts prezentēt publiski, bet skates
uzvarētāji tiks paziņoti martā.
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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Kultūras ministra pirmā reģionālā vizīte –
Talsu novadā
14. februārī Talsu novadu savā
pirmajā reģionālajā vizītē apmeklēja Latvijas Republikas kultūras
ministrs Nauris Puntulis. Viņš ieradās kopā ar valsts sekretāri
Daci Vilsoni un Saeimas deputāti
Ilzi Indriksoni, lai pārrunātu kultūras jomas aktualitātes un iepazītu Talsu novada daudzveidību.
Ar N. Puntuli, D. Vilsoni un I. Indriksoni tikko atjaunotajā Firksu – Pedvāles muižas ēkā pie mākslinieka Ojāra
Arvīda Feldberga tikās Talsu novada
kultūras, muzeju un bibliotēkas jomu
pārstāvji. Galvenā sarunas tēma bija
ministrijas piedāvātais kultūras centru likums, kas akceptēts 1. lasījumā.
D. Vilsone atklāja, ka likums izraisījis
plašas diskusijas, domājot par to, kas
tajā ir jānosaka un kas tomēr ne, lai
saglabātu atbilstošu kultūrvidi un arī
valsts finansējumu. Talsu novada kultūras cilvēkus uztrauca, vai likuma apstiprināšana neradīs draudus mazo
kultūrtelpu pastāvēšanai. „Likums netiek radīts, lai ko samazinātu vai likvidētu, tieši otrādi, tas nepieciešams, lai
palīdzētu. Vispirms, lai nodrošinātu

Daiņa Kārkluvalka foto
metodisko vadību,” sacīja N. Puntulis,
uzsverot, ka kultūras centru likuma
būtība ir radīt drošības un stabilitātes
izjūtu kultūras jomā. Savs likums ir
gan bibliotēkām, gan arī muzejiem,
kas atsevišķos brīžos ir liels palīgs pozīciju noturēšanā.
Ministrijas pārstāvji tika iepazīstinā-

ti ar izstrādātajiem kultūras centru
klasifikācijas noteikumiem Talsu novadā. Tie ieviesuši zināmu skaidrību kultūras centru dalījumā, atsevišķi izdalot muižas un nosakot tām arī tūrisma
funkciju. N. Puntulis piebilda, ka, tā kā
ir skaidri klasifikācijas noteikumi, arī
no kultūras centru likuma Talsu nova-

dam nav pamata baidīties: pamata
principi šeit tiek ievēroti jau bez tā.
Kopīgās diskusijās tika secināts, ka,
jo mazāka teritorija, jo lielāka nozīme
kultūras centriem. To funkcijas ir ļoti
plašas, sākot no izklaides un atpūtas
nodrošināšanas līdz pat izglītošanas
un socializēšanās nodrošināšanai.
Tika pārspriesta arī finansējuma ieguve Valsts kultūrkapitāla fonda projektos un programmas „Skolas soma”
īstenošanas pievienotā vērtība.
Savukārt ar Talsu Mūzikas skolas direktoru Raiti Rērihu tika apspriestas iecerētās izmaiņas mūzikas skolu jomā.
R. Rērihs N. Puntuli iepazīstināja ar savu
redzējumu mūzikas skolu darba organizēšanā, kur mūzikas apguve varētu
būt sadalīta trīs līmeņos un tik strikti
nenosakot audzēkņa vecumu.
Reģionālās vizītes laikā viesi apmeklēja arī Talsu Galveno bibliotēku
un Talsu tautas namu, tā iepazīstot
Talsu novadam tik nozīmīgās kultūrtelpas.
Inita Fedko

Sporta centros atjaunots un papildināts inventārs
Lai novada iedzīvotājiem piedāvātu daudzveidīgas iespējas ne tikai nodarboties ar sportu, bet arī
dotu iespēju kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku un piekopt veselīgu dzīvesveidu, 2019. gadā Talsu novada pašvaldība piešķīra 15 000 eiro sporta
inventāra iegādei.
No paveiktajiem darbiem nozīmīgākie ir zāles grīdas seguma atjaunošana (grīdas lakošana) Laucienes sporta
centrā un trenažieru zāles atjaunošana Mundigciemā. Trenažieru zālei iegādāts papildu aprīkojums: gumijotu
hanteļu komplekts, svaru bumbas,
sols svaru stieņa spiešanai guļus, hanteļu statīvs, svaru disku komplekts un

velotrenažieris. Talsu sporta namā šogad uzstādīts jauns tablo. Jau 29. janvārī tas aizvadīja pirmo „darba dienu”
Nacionālās līgas spēlē volejbolā, kur
sacentās Talsu un Rīgas volejbola skolas komanda. Šim tablo, salīdzinot ar
iepriekšējo, ir daudz vairāk iespēju detalizēti atspoguļot spēļu rezultātus un
pašu spēles norisi, piemēram, pārtraukumus spēles laikā u. c. Tāpat uz
tablo iespējams parādīt komandu nosaukumus. Līdz šim Talsu sporta
namā zem tablo bija izveidoti lodziņi,
kur ievietoja ar roku rakstītus komandu nosaukumus. Iepriekšējais tablo
tika uzstādīts pagājušā gadsimta 80.
gadu beigās, tas bija gan morāli, gan

fiziski novecojis un savu laiku, vairāk
nekā 30 gadu, nokalpojis godam.
Lai novada iedzīvotājiem piedāvātu
daudzveidīgas iespējas ne tikai nodarboties ar sportu, bet dotu iespēju kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku un piekopt
veselīgu dzīvesveidu, Stendes, Laucienes, Sabiles un Pastendes sporta centrā, Talsu pilsētas sporta zālēs, Tiņģerē, Vandzenē, Valdgalē un Valdemārpilī
papildināts sporta inventārs: florbola,
futbola, basketbola volejbola bumbas,
futbola un florbola vārtu tīkli, novusa
galdi, basketbola groza stīpas, vingrošanas soli, vingrošanas paklāji, pludmales volejbola komplekti, svaru stieņi, stepa soliņi, bumbu rati, hokeja

Piesakies līdzfinansējumam daudzdzīvokļu
māju pagalmu labiekārtošanai
Talsu novada pašvaldība aicina
pieteikties projektu konkursā, lai
saņemtu līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai. Tā pašvaldība atbalsta ne tikai publiski
pieejamās vides sakārtošanu, bet
arī veicina tuvējo namu sadarbību, pagalmu attīstības koncepcijas izstrādē un tās realizēšanā.
Līdzfinansējuma saņemšanai var
pieteikties gan vienas mājas dzīvokļu
īpašnieki, gan vairāku namu pārstāvji.
Piesakoties individuāli, maksimālais
atbalsta apmērs ir 4000 eiro, savukārt, apvienojoties divām vai vairākām
mājām, iespējams saņemt līdz pat
8000 eiro lielu finansējumu. Kopā
daudzdzīvokļu māju labiekārtošanai
pašvaldības šā gada budžetā pare3

dzēti 24 000 eiro.
Līdzfinansējums pieejams šādām
aktivitātēm:
 daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma ierīkošanai vai atjaunošanai, soliņu un atkritumu urnu uzstādīšanai, atkritumu
konteineru laukumu, zālienu un apstādījumu, sporta laukumu, veļas žāvētavu, velosipēdu novietņu jaunbūvei, atjaunošanai vai pārbūvei) – 60%
apmērā;
 auto stāvlaukuma jaunbūvei, atjaunošanai vai pārbūvei un būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta
izstrādei un autoruzraudzībai, būvuzraudzības veikšanai – 40% apmērā.
Lai pieteiktos, jāaizpilda iesnieguma anketa un jāiesniedz ieceres skice.

Saņemot pozitīvu atbildi, divu mēnešu
laikā izvērtēšanai Talsu novada Būvvaldē būs jāiesniedz būvniecības ieceres dokumentācija. Visi projekti jāīsteno līdz 30. novembrim.
Sīkāka informācija par līdzfinansējuma saņemšanu, pieteikšanās kārtību un prasībām pretendentiem atrodama nolikumā „Par daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanu Talsu novadā” (pašvaldības tīmekļvietnē www.talsi.lv). Ar jautājumiem var vērsties arī Talsu novada
pašvaldības Attīstības plānošanas un
projektu vadības nodaļā pie Aivas Dimantes
(tālrunis
26418019;
e-pasts: aiva.dimante@talsi.lv).
Dana Vecmane

vārtu komplekts un eliptiskais trenažieris.
Talsu novada Kultūras un sporta attīstības nodaļas Sporta daļas vadītājs
Aivars Pekmans uzskata, ka Talsu novadā esošās sporta bāzes šobrīd ir
apgādātas ar ļoti daudzveidīgu un
kvalitatīvu sporta inventāru, un, ja vien
ir vēlme, katrs interesents var atrast
sev piemērotāko sportošanas vai aktīvās atpūtas veidu. Noteikti arī šogad
tiks uzklausīti novada sporta organizatoru priekšlikumi un vajadzības, lai
turpinātu papildināt sporta inventāru
novada sporta bāzēs.
Aivars Pekmans,
Dana Vecmane

24. martā 17.30

Talsu novada pašvaldība

Aicina uz
informatīvu
tikšanos
ar Talsu novada domes
priekšsēdētāju

Daini Karolu

administratīvajā centrā
Kareivju ielā 7 Talsos.
  
Tikšanās laikā tiks
pārrunāti iepriekšējā
gadā paveiktie darbi un
sniegta informācija par
2020. gada budžetu un
tā plānoto izlietojumu.
2020. gada marts
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Uz mēness tiekas labākie kultūrā un sportā

SIA „RRB būvserviss” finansiālais atbalsts 2019. gadā
Bez entuziasma neiztikt - to apliecina arī
novada sportistiem ir bijis ļoti svarīgs
trenere Natālija Joničenko

Florbola komanda „Talsu NSS/Krauzers” zina, ka labus rezultātus var
sasniegt, strādājot kopā
(Sākums 1. lappusē.)
Balva „Par mūža ieguldījumu kultūrā” tika pasniegta Talsu Galvenās bibliotēkas direktora vietniecei bibliotekārajā darbā Birutai Lorencei.
Talsu novada Pateicība piešķirta fotogrāfam Uldim Balgam. Viņa devums
fotomākslas attīstībā un popularizēšanā Talsu novadā ir nenovērtējams,
turklāt līdztekus savai kaislībai viņš arī
iesaistās daudzveidīga kultūras piedāvājuma veidošanā Talsu pilsētā.
Talsu novada Pateicība piešķirta
Talsu bērnu bibliotēkas vadītājai Ilzei
Jaunbērziņai. Viņas mūžs ir bijis veltīts
bibliotekārajam darbam, tā iestādes
sniegtos pakalpojumus popularizējot
Talsu novadā.
Nominācijā „Labākais sportists
2019” par uzvarētāju atzīts Roberts
Akmens. Viņš izcīnīja 1. vietu pasaules
U–23 čempionātā smaiļošanā 2019.
gada 3. augustā Rumānijā 200 metru
distancē.
„Labākā sportiste 2019” ir Hermīne
Bajāre, kura ieguva 3. vietu lodes grūšanā un diska mešanā Eiropas veterānu čempionātā 2019. gada 5. augustā Itālijā.
Titulu „Labākais sportists tehniskajos sporta veidos 2019” ieguvis Artis Vicinskis par izcīnīto 1. vietu autosprintā
„Rīgas kauss 2018/2019” gada sezonā
SAILUN 4WD klasē kopvērtējumā, 2.
vietu 4WD klasē ieskaites grupā, 2. vietu 4WD open ieskaites grupā, par „333
Ziemas kauss 2018/2019” 3. vietu
4WDpro ieskaites grupā.
„Labākās komandas 2019” gods
pienākas florbola komandai „Talsu
NSS/Krauzers” par izcīnīto 4. vietu
Latvijas Virslīgas čempionātā florbolā.
(Turpinājums 5. lappusē.)
2020. gada marts

Artis Vicinskis zina, ko ikdienā
prasa sasniegumi tehniskajos sporta veidos

Biruta Lorence savu mūžu ir veltījusi Talsu Galvenajai bibliotēkai un bibliotēkzinātnes izkopšanai
novadā			
Kaspara Poriņa foto

Bez izciliem sporta skolotājiem
nebūtu izcilu sportistu! Andris Šņoriņš ir iemantojis skolēnu uzticību

Rudīte Matisone ik dienu spriņģo
Sabiles bērnu bibliotēkā, un viņu
novērtē gan kolēģi, gan iestādes apmeklētāji

Brigita Foršū savu mūžu veltījusi
sportam un aktīvam dzīvesveidam

Ilze Jaunbērziņa daudzus gadus ir
vairojusi Talsu bērnu bibliotēkas nozīmību jaunajai paaudzei

Mārcis Štrobinders trenera lomā daudziem audzēkņiem ir bijis iedvesmotājs un paraugs

Zanda Konošonoka ikdienu pavada muzejā, viņas
kaislība ir novadpētniecība un vēsturisko liecību fiksēšana
4
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Roberta Akmens vārds smaiļošanas profesionāļiem jau ir labi zināms
(Sākums 1. lapppusē.)
Nominācijā „Labākais treneris
2019” uzvaru guvis Mārcis Štrobinders. Viņa ieguldītais darbs palīdzējis
sagatavot Talsu novada sporta skolas
vieglatlētu Krišjāni Suntažu dalībai
Latvijas čempionātā, kur iegūta 1. vieta, un Eiropas čempionātā U–20 grupā, kur iegūta 2. vieta.
Jānis Ragovskis izcīnījis 5.vietu pasaules čempionātā florbolā U–19 vecuma grupā, ieguvis Latvijas čempionu godalgas dažādās vecuma grupās
un piedalījies Latvijas pieaugušo izlases sastāvā. Par šiem panākumiem
Jānis atzīts par „Cerību sportā 2019”.
Natālija Joničenko ir Talsu novada
Sporta skolas florbola un vispārējās
fiziskās sagatavotības trenere. Viņa ar
savu entuziasmu uztur sporta dzīvi
Stendē un tās apkārtnē, rīkojot dažādas sacensības, kā arī sporta pasākumus gan bērniem, gan viņu vecākiem.
Tieši tāpēc Natālijai piešķirts tituls „Entuziasts sportā 2019”.
Brigita Foršū savus darba gadus
veltījusi sportam. Ilgus gadus bijusi
Pastendes pamatskolas sporta skolotāja (1970. gads–2009. gads). No
1970. gada Foršū kundze pārstāv Talsu novadu valsts sporta spēlēs vieglatlētikā, galda tenisā un slēpošanā. No
1993. gada piedalījusies veterānu
spartakiādēs, izcīnot godalgotās vietas gan Latvijas, gan pasaules veterānu čempionātos. Jau 15 gadus viņa
organizē Talsu novada veterānu komandas sastāvu dalībai Latvijas veterānu čempionātos; par ieguldījumu
aktīva dzīvesveida popularizēšanā viņai piešķirts apbalvojums „Mūža ieguldījums sportā”.
Par „Labāko sporta skolotāju 2019”
atzīts Andris Šņoriņš, kurš pašaizliedzīgi strādā Talsu Valsts ģimnāzijā.
Andris dara ne tikai ikdienā nepieciešamo, bet labprāt arī organizē daudzveidīgas un interesantas sporta stundas, parādot, ka var arī citādi, un
dažādus sporta pasākumus.
Sportā bez citu atbalsta neiztikt,
viens no Talsu novada labdariem ir
SIA „RRB būvserviss”, kam piešķirts
apbalvojums
„Sporta
atbalstītājs
2019”. Šis uzņēmums atbalsta Talsu
novada Sporta skolas rīcībā esošā autotransporta uzturēšanu, palīdzējis
Sporta skolas biatlonistiem iegādāties
sporta formas, apbalvojumus un allaž
palīdz labākajiem sportistiem piedalīties nometnēs.
Pasākumam „Latvijas orientēšanās
nakts Talsos” piešķirts apbalvojums
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Fotogrāfs Uldis Balga savu dzīvi
tver caur fotokameras objektīvu un
daudz ieguldījis fotojomas attīstībā

Sieviešu koris „Balgale” atzīts ne tikai Talsos, bet tā sniegums novērtēts
Eiropā							
Kaspara Poriņa foto

Dace Obodovska, vadot Talsu tautas namu,
Talsu Galvenās bibliotēkas atklāšana bija nozīmīgākais kulgodam nopelnījusi aizvadītā gada kultūras cilvētūras
notikums 2019. gadā
ka nomināciju

Aivars Vārna ir orientēšanās profesionālis, kurš šo sacensību prieku
radījis arī mūsu novadā

Spilgti un emocionāli, iedzīvotājiem interesanti bijuši 2019. gada Talsu
pilsētas svētki. Arī to organizatoru komanda plaša: viss Talsu tautas nama
kolektīvs

Hermīne Bajāre apliecina: kustības ir nepieciešamas ikvienam un
vienmēr!
„Gada notikums sportā Talsu novadā
2019” (organizators Latvijas Orientēšanās savienība un orientēšanās klubs
„Ziemeļkurzeme”). Tas ieguvis 168
balsis un arī vērtēšanas komisijas atbalstu.
Inita Fedko

Par pasākuma scenogrāfiju gādāja SIA „Artistic” un I/K „Ideju tilts”
2020. gada marts

Sociālā aizsardzība

TALSU NOVADA ZIŅAS

Par atbalsta pakām trūcīgām un krīzes situācijā
nonākušām personām
No 2019. gada 1. janvāra spēkā
stājušies grozījumi 2014. gada 25.
novembra Ministru kabineta noteikumos Nr.727 „Darbības programmas „Pārtikas un pamata
materiālās palīdzības sniegšana
vistrūcīgākajām personām 2014.–
2020. gada plānošanas periodā””
īstenošanas noteikumi.
Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem piedāvā pārtikas pakas un higiēnas preču
komplektus.
Palīdzības pakās ir ikdienā cilvēka
pamatvajadzībām
nepieciešamais:
pārtika (piena pulveris, makaroni, milti, dažādi putraimi, eļļa, cukurs, gaļas
konservi), saimniecības un higiēnas
preces (ziepes, šampūns, zobu pasta,
zobu birste, veļas mazgājamais līdzeklis, trauku mazgājamais līdzeklis),
mācību piederumi (klades, burtnīcas,
krāsas u. c.).
Kas var saņemt ES atbalsta
paku?
Persona vai ģimene, kas saņēmusi
pašvaldības Sociālā dienesta izdotu
izziņu:
 par atbilstību trūcīgas personas
statusam;
 kas apliecina, ka persona (ģimene) nonākusi krīzes situācijā;
 kas apliecina, ka persona vai ģimene atzīta par maznodrošinātu (tās
vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz
242 EUR) ar Talsu novada Sociālā dienesta izdoto izziņu par atbilstību fonda saņemšanas nosacījumiem.
 ģimenēm, kurās aug bērni vecumā līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt pārtikas un higiēnas preču komplektus maziem bērniem.

Ko darīt, ja personai ir maznodrošinātās personas statuss, bet ienākumi ir lielāki par 242,00 eiro
un nevar saņemt ES atbalsta paku?
Personai, kurai ir maznodrošinātas personas statuss, ir iespēja saņemt citus atbalsta veidus:

Maznodrošināta persona ir tiesīga saņemt:
Dzīvokļa pabalstu
pabalsta apmēru
komunālajiem pakalpojumiem
un kurināmā iegādei aprēķina
atbilstoši dzīvokļa pabalsta
normatīvajiem izdevumiem

Pabalstu mācību līdzekļu
iegādei
22 eiro vienam bērnam

Veselības aprūpes
pabalstu
60 eiro vienai personai gadā

Pabalstu dūmvadu
apsekošanai/pārbaudei,
dūmvadu un dūmkanālu
tīrīšanai 30 eiro apmērā

Pabalstu bērnu
ēdināšanas izdevumu
atmaksai
vienam bērnam dienā

Pabalstu stacionāra
pakalpojumu apmaksai
vienai personai gadā ne
vairāk kā 60 eiro

Pabalstu ūdens patēriņa
skaitītāju uzstādīšanas un
ūdens patēriņa skaitītāju
nomaiņas pakalpojumiem
40 eiro

pabalsts transporta
izdevumu segšanai
bērniem ar īpašām
vajadzībām - bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem
nepārsniedzot 100 eiro
mēnesī vienam bērnam

pašvaldības palīdzību
dzīvokļa jautājuma
risināšanā
(atbilstoši likumam „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā)

nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu 90% no nekustamā
īpašuma nodokļu summas

Katru mēnesi 30%
atvieglojumu īres maksu
par komunālajiem
pakalojumiem sociālajos
dzīvokļos
valsts nodrošināto juridisko
palīdzību
AS „Latvenergo" katru mēnesi
var saņemt atbalstu
pirmajām simts
patērētajām
kilovatstundām

Maznodrošinātai personai/ģimenei, kuras ienākumi ir lielāki par 242,00 eiro, kura nevar saņemt ES atbalsta paku,
tiek nodrošināti augstāk minētie atbalsta veidi, kā arī Sociālais dienests pēc personas sociālās situācijas un izvērtēšanas piesaista citus pieejamos resursus – sociālos pakalpojumus vai materiālo palīdzību, lai nodrošinātu pamatvajadzībām nepieciešamo personai, kura nonākusi grūtībās un saviem spēkiem krīzes situāciju nespēj atrisināt.

Par nodibinājuma „Talsu novada Krīžu centrs”
likvidēšanu
Talsu novada domes Sociālo un
veselības jautājumu komitejā 17.
februārī Talsu novada domes deputāti skatīja jautājumu par nodibinājuma „Talsu novada Krīžu
centrs” turpmāko darbību.
Nodibinājuma padome, ko pārstāvēja visi trīs Talsu novada Krīžu centra
dibinātāji – nodibinājuma „Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs”, Latvijas
Bērnu fonda un Talsu novada pašvaldības pārstāvji –, lēmusi par Talsu novada Krīžu centra likvidēšanu. Jau
kopš 2018. gada Talsu novada pašvaldība ir mēģinājusi situāciju risināt, lai
centrs netiktu likvidēts un lai šis pakalpojums iedzīvotājiem tiktu nodrošināts tepat Talsu novadā.
2018. gada rudenī Talsu novada Krīžu centrs informēja dibinātājus, tajā
skaitā arī Talsu novada pašvaldību, par
esošo situāciju: būtisku klientu skaita
samazinājumu un tādēļ radušos problēmu sniegt pakalpojumus iepriekš saņemtā finansējuma apjomā, ko bija piešķīris Latvijas Bērnu fonds.
Talsu novada Krīžu centra dibinātāji
situāciju pārrunāja un krīžu centra vadībai uzdeva izvērtēt situāciju Kurzemes
2020. gada marts

reģionā, apzinot sociālos dienestus un
bāriņtiesas, tā saprotot tālāko situācijas
attīstību. Tika saņemta informācija, ka
centra nodrošinātie pakalpojumi nepieciešami aizvien mazāk personām.
Talsu novada Krīžu centrs, saskaroties ar klientu skaita samazinājumu un
izvērtējot finansiālās iespējas, izvēlējās
pakalpojumu sniegt vienā no ēkas stāviem. Esošās telpas Saules ielā 7 Talsos
centra darbībai pēc prognozēm šķita
pārāk lielas un to izmaksas, salīdzinot ar
noslogojumu, pārāk augstas.
Krīžu centra izmantotās telpas Saules ielā ir Talsu evaņģēliski luteriskās
baznīcas īpašums, par kuru izmantošanu noslēgts nomas līgums. Laikā no
2018. gada, kad radās neskaidrība par
Krīžu centra tālāko darbību, nomas līguma termiņš beidzās, bet tas vairākkārt pagarināts par sešiem mēnešiem.
2019. gada pavasarī Talsu novada Krīžu centrs prognozēja klientu skaita palielināšanos, kas nozīmētu, ka viens stāvs
pakalpojumu sniegšanai būtu par mazu.
Talsu novada Krīžu centrs izteica vēlmi pašvaldībai pēc citām telpām, kas
būtu aptuveni 350 līdz 400 kvadrātmetrus lielas. Talsu novada pašvaldība ir

piedāvājusi vairākas iespējamās telpas:
līdzšinējo Strazdes bērnunama ēku, Virbu pamatskolas ēku, viesnīcas ēku „Rezidence” Vandzenē. Neviens no piedāvājumiem nav guvis atbalstu. Pēc
Latvijas Bērnu fonda lūguma tika piedāvāti trīs iespējamie pašvaldībai piederošie zemesgabali Talsos, kur būtu iespējams uzbūvēt atbilstoša lieluma ēku
Krīžu centra mājvietai. Tomēr arī šie
piedāvājumi atbalstu nesaņēma.
2019. gada 5. septembrī padomes
sēdē dibinātāji vēlreiz pārrunāja jautājumu, kas saistīti ar telpu piedāvājumu Krīžu centra darbības nodrošināšanai. Pašvaldības pārstāvis piedāvāja
vēlreiz apsekot iepriekš apskatītās telpas. Tas kopā ar Krīžu centra pārstāvjiem arī tika izdarīts, bet līdztekus tam
Talsu novada pašvaldība saņēma neoficiālu informāciju par to, ka Krīžu
centra darbība Talsos varētu tikt izbeigta. Talsu novada pašvaldība ir piedāvājusi tās savā īpašumā esošās telpas, kas varētu atbilst Krīžu centra
darbības nodrošināšanai.
Risinājumu meklēšanas periodā
Talsu novada pašvaldība saņēmusi
pretrunīgu informāciju par Krīžu cen-

tra iespējamo jauno atrašanās vietu
citos novados.
2020. gada 6. februārī notika nodibinājuma padomes sēde, kurā pēc
Latvijas Bērnu fonda, kā viena no Talsu novada Krīžu centra dibinātājiem,
priekšlikuma tika izskatīts jautājums
par Talsu novada Krīžu centra likvidēšanu. Par to nobalsoja visi padomes
pārstāvji. Latvijas Bērnu fonds pauda,
ka šis lēmums ir nemaināms, jo ir rasta iespēja Krīžu centra darbību nodrošināt citā novadā.
Krīžu centra pakalpojumi pēc tā likvidēšanas vajadzības gadījumā tiks
nodrošināti tuvāk esošajos centros
Zantē un Ventspilī.
Talsu novada pašvaldība kā viens no
Krīžu centra dibinātājiem kopš 2018.
gada ir centusies iesaistīties problēmas
risināšanā, meklējot un piedāvājot dažādus iespējamos variantus, kur centram
turpināt darbību, diemžēl risinājums nav
rasts. Talsu novada pašvaldība vienmēr ir
novērtējusi Krīžu centra darbu un sniegtos pakalpojumus un nekad nav atteikusies no iespējamās sadarbības.
Inita Fedko
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Kultūrvēsture

Aleksandra Pelēča literārajai prēmijai apzinātas un
izvirzītas desmit grāmatas
15. aprīlī, atzīmējot Aleksandra Pelēča
(1920. gada 10. aprīlis – 1995. gada 12. oktobris) simto dzimšanas dienu, grāmatu un novada vēstures mīļotāji atkal tiksies, lai izceltu, suminātu un cildinātu Talsu pusei veltītas
grāmatas un uzzinātu kārtējo Aleksandra
Pelēča literārās prēmijas laureātu. Šobrīd
apzināti un prēmijai tiek izvirzīti 2019. gadā
izdoti darbi, kas ir cieši saistīti ar Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada kultūrvēsturisko dzīvi.
Ikviens tiek aicināts līdz 10. martam rakstiski ieteikt
un iesniegt tos literāros darbus, kuri atbilst prēmijas
nolikumam un kurus vēl nav izvirzījusi Talsu Galvenā
bibliotēka, elektroniski iesūtot pieteikuma anketu uz
Talsu Galvenās bibliotēkas e-pastu biblioteka@talsi.lv
vai iesniedzot pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas
centrā (Kareivju ielā 7, Talsos).
Prēmijas nolikums un pieteikuma anketa pieejama bibliotēkas mājaslapā www.talsubiblioteka.lv/
aleksandra-peleca-literara-premija/
Lasītāji par Aleksandra Pelēča literārajai prēmijai
izvirzītajiem darbiem un saviem favorītiem varēs
balsot no 12. marta līdz 12. aprīlim bibliotēkas mājaslapā www.talsubiblioteka.lv un www.talsi.lv, kā arī
katrā Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novada
bibliotēkā uz vietas.
Talsu Galvenā bibliotēka Aleksandra Pelēča
literārajai prēmijai izvirzījusi grāmatas, kuras
izdotas 2019. gadā:
Elga
Kristapsone
„Mana pagasta aizmirstie vietu vārdi”, izdevējs
„Aleksandra Pelēča lasītava”, 2019.
Karš, kolhozi, cilvēku
izsūtīšanas, lauku kolektivizācija ar viensētu nojaukšanu, svētvietu, upju
un ceļu izpostīšana. Šie
notikumi atstājuši pēdas
vietvārdu
mantojuma
saglabāšanā
nākamo
paaudžu ģimenēs. Pienākot 1996. gadam, Elga Kristapsone 59 gadu vecumā atkārtoja Kārļa Draviņa izstaigāto maršrutu
pa vecā Stendes pagasta robežām, lai pierakstītu
saglabājušos vietvārdus. Šoreiz tas nebija tikai
viens Stendes pagasts, bet Lībagu un Ģibuļu pagasts, jo laikmeti mainījuši senās robežas.
„Vietvārdu vietējā (apvidus tāmiskais variants) izloksne pierakstā saglabāta pamīšus ar literāro, jo
teicēji tā arī runāja… Es savukārt centos viņas savāktos materiālus apkopot ne tā kā prasa „literārais likums” – alfabēta kārtībā, bet tā, kā un ko
katrs mājas iedzīvotājs (vārds, uzvārds, meitas uzvārds, kad dzimis, kur dzimis un pašreizējā dzīves
vieta) atceras no savas ģimenes, kaimiņa vai citu
cilvēku stāstītā.”
  
Eduards
Bidzāns
„Manas dzīves atmiņas”,
autorizdevums;
„Aleksandra Pelēča lasītava”, 2018/2019.
Katra cilvēka dzīve ir
grāmatas un stāstīšanas
vērta. Eduarda Bidzāna
dzīves atmiņu stāsta ceļš
virknējas no vissenākajām bērnības atmiņām
Latgalē, skolas un darba
gadiem Tukuma pusē,
dzīves līkločiem padomju
laikos, kas aizceļo līdz Mērsragam un Talsiem – padomju vietējās varas kuluāri, saimnieciskā dzīve, sadzīve un, protams, savas dzimtas vēsture.

7

Andris
Grūbe
„Voi man šes!”, izdevējs „Aleksandra Pelēča lasītava”, 2019.
Laika ritējums un
dzīves līkloči bijušo
Talsu valstsvīru Andri
Grūbi aizveduši uz
Alūksni, vecāku dzimtas īpašumu. Savukārt Talsos pavadīts laiks no 1944. gada līdz 1977. gadam. No 1973.
gada bijis Talsu pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs. Lasītājam piedāvāti gan komiski, gan traģikomiski
stāstiņi, kas ļauj neierasti palūkoties uz stereotipu pārņemto dzīvi padomju varas laikā.
  
„Laiku nospiedumi.
Ilgoņa Bērsona dzīve
dienasgrāmatās, vēstulēs, atmiņās un attēlos”,
sast. Madara Eversone,
izdevējs „Zinātne”, 2019.
Ilgonis Bērsons ir
viens no ievērojamākajiem latviešu literatūrzinātniekiem, kurš ar latviešu literārā mantojuma
saglabāšanu un pētniecību aktīvi nodarbojas vairāk nekā 60 gadu un ir uzkrājis bagātu personisko
dokumentālo arhīvu. Biogrāfiski dokumentālā grāmata par Ilgoņa Bērsona profesionālo un radošā
darba dzīvi aptver laiku no pamatskolas beigšanas
1947. gadā līdz 1990. gadam. Dokumentāli biogrāfiskā grāmata ir mēģinājums atklāt sarežģītā padomju literārā procesa aizkulises un pretrunīgumu,
vienlaikus caur viena cilvēka dokumentālu dzīvesstāstu iezīmēts arī latviešu tautas kolektīvais liktenis. Grāmatas saturu veido Ilgoņa Bērsona privātā
arhīva dokumenti, Rakstnieku savienības valdes
sēžu protokoli un citi dokumenti, žurnāla „Karogs”
arhīvs, lekciju konspekti, privātas un oficiālas vēstules, Ilgoņa Bērsona dienasgrāmatas un piezīmes,
fotogrāfijas.
  
Aldis Denčiks „Nariņciema stāsti”, izdevējs „Aleksandra Pelēča
lasītava”, 2019.
Novadpētnieka Alda
Denčika pirmajā grāmatā apkopotie stāsti ir veltījums dzimtajam ciemam,
kur
autors
pavadījis savas dzīves
brīnišķīgāko laiku – bērnību. Makss un Morics,
Lennenbergas
Emīls?
Nē, „Nariņciema stāsti” – tie ir mazā Nariņciema
„bosika” piedzīvojumi plašajā pasaulē. Ilustrācijas
zīmējusi Talsu māksliniece Inese Mīlberga.
  
Aīda Krūze „Cauri
gadsimtiem. Rērihu un
Mierkalnu
dzimtas”,
autorizdevums, 2019.
Grāmatā apkopota Rērihu un Mierkalnu dzimtas
vēsture no 19. gadsimta
sākuma līdz mūsdienām.
Abu dzimtu saknes meklējamas Ziemeļkurzemē.
Dzimtas vēsture atklāj jūrnieku, mūziķu, pedagogu
un citu profesiju pārstāvju
dzīvesdarbību un atmiņu
stāstus.

Antons
Kivlenieks
„Mana mūža grāmata”, izdevējs „Aleksandra
Pelēča lasītava”, 2019.
Antons Kivlenieks –
Talsu BJSS treneris un
direktors, pēc tam Talsu
1. vidusskolas direktors.
Aktīvs Talsu pilsētas
pensionāru apvienības
vadītājs, 1996. gadā Talsu pilsētas pensionāru
sociālā fonda dibinātājs
un fonda priekšsēdētājs.
Grāmata ir atmiņu stāsts, kas atklāj visā cilvēka
mūžā pieredzēto krāšņumu un ikdienas sūrumu.
  
Gunārs
Anševics
„Zagļciemnieku stāsti”,
„Domu pērles”, 2019.
Grāmata tapusi no dienasgrāmatu un piezīmju
fragmentiem, kur stāstīts
par laikiem, sākot no
1955. gada, kad autora
ģimene ieradās Pitragā.
Stāsti ir par laivām, tīkliem, dzīves vētrās rūdītiem zvejas vīriem, viņu
grūto, smago nodarbošanos, ko vēl grūtāku padarīja krievu laiku nesaudzīgais, uzraugošais režīms.
  
Krājums „100 stāstu/100 stories”, izdevējs „Aleksandra Pelēča
lasītava”, 2019.
Krājumā
apkopota
Talsu Kristīgās vidusskolas dāvana Latvijai simtgadē, tie ir skolēnu, skolotāju, darbinieku stāsti
par savas dzimtas cilvēkiem – cilvēkiem, kuru
dzīve un izvēle palīdzēja
Latviju izsapņot, dibināt,
noturēt un atjaunot!
  
„Talsu novada muzeja raksti III”, sast.
Zanda Konošonoka, izdevējs „Talsu novada
muzejs”, 2019.
Muzeja speciālistu un
pieaicināto autoru pētījumi apskata daudzpusīgu
tēmu loku. Izdevums atspoguļo norises Talsu un
kaimiņu novados no 19.
gadsimta līdz pat mūsdienām, īpaši akcentējot Talsu novada vēsturi un kultūras mantojumu. Izdevums iznāk ik pēc trīs gadiem.
  
Aleksandra Pelēča literārā prēmija tiek piešķirta vienam novadu autoram par izcilu literāru darbību, kas ir
dziļi saistīts ar sava laikmeta un sava novada norisēm
un kurš ieguvis Prēmijas pretendentu izvērtēšanas komisijas augstāko vērtējumu. Vērtējumam tiek atlasītas
pagājušajā gadā iznākušās grāmatas.
Talsu novada dome par godu Aleksandra Pelēča
(1920–1995) 80 gadu jubilejai 2000. gadā iedibināja
tradīciju piešķirt literāro prēmiju literāro darbu autoriem par ieguldījumu A. Pelēča daiļrades pētniecībā
un popularizēšanā, mākslinieciski augstvērtīgiem darbiem prozā, dzejā, publicistikā, literatūrzinātnē, kas
veltīti Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadam.
Andžejs Beļēvičs,
Talsu Galvenās bibliotēkas
sociālo mediju speciālists
2020. gada marts
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Individuālais stikla iepakojuma
savākšanas pakalpojums arī
Talsu pilsētā
2019. gadā mūsu uzņēmums uzsāka pilotprojektu – stikla iepakojuma savākšana, kurā aicinājām iesaistīties Tukuma pilsētas privātmāju iedzīvotājus.
Aicinājām mūsu klientus aizpildīt aptaujas anketu,
lai saprastu, vai un cik daudz iedzīvotājus interesētu
šāda pakalpojuma izmantošana. Apkopojot anketās
sniegtās atbildes, uzņēmuma darbinieki sazinājās ar
iedzīvotājiem, kuri bija norādījuši, ka viņus interesētu
individuālais stikla iepakojuma savākšanas pakalpojums. 2019. gada septembrī tika uzstādīti 156 konteineri, kas paredzēti stikla iepakojumam – tīrām
stikla pudelēm un burkām. 22. oktobrī, pirmajā konteineru tukšošanas reizē, kopumā savāktais stikla
iepakojuma apjoms bija 3,164 tonnas.
Tā kā projekts veiksmīgi tika uzsākts Tukuma
pilsētā, 2020. gadā to paplašinām, pakalpojumu
piedāvājot arī Talsu pilsētas privātmāju iedzīvotājiem. Līdz 3. februārim aicinājām iedzīvotājus
aizpildīt aptaujas anketas. Šobrīd anketas ir apkopotas un mūsu darbinieki sazinās ar iedzīvotājiem, kuri izrādīja interesi par pakalpojuma

saņemšanu. Konteineru uzstādīšana ir plānota
martā. Katrs klients savlaicīgi tiks informēts par
piegādes dienu un laiku. Piegādājot konteineru,
klientam tiks izsniegti konteinera lietošanas noteikumi (ko tajā drīkst ievietot, ko nedrīkst, tukšošanas kārtība u. tml.) un izvešanas grafika kalendārs. Kalendārā būs atzīmēti datumi, kuros
konteineram neatkarīgi no tā piepildījuma plkst.
8.00 jāatrodas piebraucamā ceļa vai ielas malā,
ārpus nožogotām teritorijām, kur tas netraucē
gājēju un transportlīdzekļu kustību.
Individuālajam dalīto atkritumu savākšanas pakalpojumam var pieteikties mūsu uzņēmuma esošie klienti (iedzīvotāji, kuri ir noslēguši līgumu par
nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu),
kuri dzīvo privātmājā, Tukuma vai Talsu pilsētā.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām
ar mums sazināties pa e-pastu: info@piejuraatkritumi.lv, tālr. 63123306
Justīne Ilmane,
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība
„Piejūra”” sabiedrisko attiecību speciāliste

Stājas spēkā jaunie
ūdensapgādes un
kanalizācijas
pakalpojumu tarifi
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
(SPRK) janvārī apstiprināja SIA „Talsu ūdens” vienotus
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus visā uzņēmuma darbības zonā. Tie stājās spēkā no 1. marta.
SIA „Talsu ūdens” klientiem par ūdensapgādes pakalpojumiem turpmāk būs jāmaksā 1,18 EUR/m³ (bez PVN), savukārt par kanalizācijas pakalpojumiem – 1,89 EUR/m³
(bez PVN).
Kopējais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs no
marta ir 3,07 EUR/m³ (bez PVN) apmērā. Tas attiecas uz
visu SIA „Talsu ūdens” apkalpes teritoriju – Talsiem, Stendi,
Sabili, Valdemārpili un Lībagu, Laidzes, Lubes, Ārlavas,
Valdgales, Īves, Abavas, Strazdes, Virbu, Balgales, Ķūļciema, Laucienes un Ģibuļu pagastu.
SPRK, izvērtējot tarifu projektu un to veidojošo izmaksu
pamatojumu, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tā, lai segtu SIA „Talsu ūdens” ūdenssaimniecības
pakalpojumu izmaksas.
Inita Fedko

Traktortehnikas un tās piekabju
tehniskās apskates 2020. gadā
Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūra atgādina – lai piedalītos
ceļu satiksmē, tai skaitā arī pirms
pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai teh-

Pagasts/
Apdzīvota
vieta
Abava

niskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi
derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas
reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Par Valsts tehniskās

uzraudzības aģentūras sniegtajiem
pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI
ar bezskaidras naudas maksājumu.
Tālrunis
uzziņām:
29341374;
26139989 vai www.vtua.gov.lv.

Datums

Laiks

Datums

Laiks

06.04.

10.30

18.05.

10.30

Valgales centrs, pirms angāra „Vecvalgale 1".

Abava

06.04.

11.30

18.05.

11.30

Endoli 1, Abavas pag („Baltija", bijušās darbnīcas)

Abava

06.04.

13.00

18.05.

13.00

Centra mehāniskās darbnīcas, Abavas pag.

Balgale

17.04.

10.30

27.05.

10.30

Zvankalni, Balgales pag.

Balgale

17.04.

12.00

-------

-------

Salas, Balgales pag.

Balgale

-------

-------

27.05.

12.00

Rozītes, Balgales pag. (Balgales centrs)

Balgale

-------

-------

27.05.

13.00

Āres, Dursupe, Balgales pag.

Pastende

08.04.

10.30

01.06.

10.30

Sia „Kalnnieki" teritorijā, Darba iela 2, Pastende

Ģibuļi

08.04.

12.00

01.06.

12.00

Stiķi, Kraujas, Ģibuļu pag.

Uzvara

15.04.

11.00

03.06.

10.30

„Uzvaras", darbnīcas, Ģibuļu pag.

Spāre

15.04.

10.30

03.06.

12.00

„Spāres mehāniskās darbnīcas", Spāre, Ģibuļu pag.

Īve

27.04.

13.00

25.05.

13.00

Mazstrīķi, Tiņģere, Īves pag., (Tiņģeres bijušās katlumājas
teritorijā)

Ķūļciems

03.04.

10.30

12.06.

10.30

Pienotava, Ķūļciems, Ķūļciema pag.

Laidze

23.04.

10.30

14.05.

10.30

Katlumāja, Laidze, Laidzes pag.

Lauciene

22.04.

10.30

15.05.

10.30

Centra katlumāja, Lauciene, Laucienes pag.

Lībagi

02.04.

10.30

13.05.

10.30

Dižzemes, Dižstende, Lībagu pag.

Lube

27.04.

10.30

25.05.

10.30

Annužu tehnikas serviss, Anuži, Lubes pag.

Virbi

-------

-------

13.05.

13.00

Pie Virbu pagasta pārvaldes, Lielā iela-15.

Valdgale

30.04.

10.30

22.05.

10.30

„Pūņu krogs", Pūņas, Valdgales pag.

Vandzene

01.04.

10.30

11.05.

10.30

„Dispečerdienests", Vandzene, Vandzenes pag.

Vandzene

01.04.

12.00

---------

----------

Strazde

-------

-------

29.05.

10.30

Darbnīcas, Strazde, Strazdes pag.

Valdemārpils

29.04.

10.30

05.06.

10.30

Raiņa iela 8c, Valdemārpils

Lubezere

29.04.

11.00

05.06.

11.00

Centra aleja 17, Lubezere

Nogale

29.04.

12.00

05.06.

12.00

Sakarnieki, Nogale, Ārlavas pag.,Nogales darbnīcas

Stende

-------

-------

26.06.

10.30

Kasparu iela 8., Stende

2020. gada marts

Vieta

Uguņciema dzirnavas, Uguņciems, Vandzenes pag.

Pašvaldības
policijas
darbs
aizvadītajā
gadā
Talsu novada pašvaldības policijā no iedzīvotājiem un juridiskām personām reģistrētas 211
sūdzības, uzsāktas 280 administratīvās lietvedības, savukārt par
izdarītiem administratīviem pārkāpumiem pašvaldības policija
sastādījusi 286 administratīvo
pārkāpumu protokolus.
Par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu administratīvā pārkāpuma
protokols sastādīts 12 personām, par
smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais - 8 personām. Par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās
vietās
reibuma
stāvoklī
administratīvā pārkāpuma protokols
sastādīts 97 personām, bet par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos
alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais – 12 personām.
23 personām sastādīts protokols par
sīko huligānismi, savukārt 37 personas
pārkāpušas dzīvnieku turēšanas un
labturības prasības. Par citiem administratīviem pārkāpumiem, kas paredzēti
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, administratīvā pārkāpuma protokols sastādīts 56 personām, par Talsu novada saistošo noteikumu
neievērošanu – 41 personai.
Sastādīti 302 administratīvo pārkāpumu protokoli par stāvēšanas un
apstāšanās noteikumu pārkāpumiem.
Elektroniskajā Notikumu žurnālā
reģistrētas 1637 informācijas.
Talsu novada pašvaldības policijas
priekšnieka vietniece
Sigita Amstere
8

TALSU NOVADA ZIŅAS

Der zināt!

Paziņojums par
lokālplānojuma
publisko
apspriešanu

Talsu PII „Sprīdītis"
Talsu PII „Saulīte"
Talsu PII „Zvaniņš"
Talsu PII „Pīlādzītis"

24.08.2020.-31.08.2020.

17.08.2020.-23.08.2020.

10.08.2020.-16.08.2020.

03.08.2020.-09.08.2020.

29.07.2020.-02.08.2020.

20.07.2020.-28.07.2020.

13.07.2020.-19.07.2020.

06.07.2020.-12.07.2020.

29.06.2020.-05.07.2020.

25.06.2020.-28.06.2020.

15.06.2020.-24.06.2020.

08.06.2020.-14.06.2020.

Datumi pa nedēļām

01.06.2020.-07.06.2020.

Talsu novada pirmsskolas izglītības
iestāžu 2020. gada vasaras periodu
darba grafiks

slēgts no 29.07. līdz 31.08.2020. (iesk.)
slēgts no 29.07. līdz 31.08.2020. (iesk.)

slēgts no 25.06. līdz 28.07.2020. (iesk.)
slēgts no 25.06. līdz 28.07.2020. (iesk.)

Talsu PII „Kastanītis"
Pastendes PII „Ķipars"

slēgts no 25.06. līdz 28.07.2020. (iesk.)

Valdemārpils PII „Saulstariņš"
Stendes pamatskolas PII „Saulīte"
Sabiles PII „Vīnodziņa"
Laucienes PII „Bitīte"

slēgts no 25.06. līdz 28.07.2020. (iesk.)

Pūņu pamatskolas PII „Kamenīte"

slēgts no 25.06. līdz 28.07.2020. (iesk.)

Laidzes PII „Papardīte"

slēgts no 25.06. līdz 28.07.2020. (iesk.)

Vandzenes PII „Zīlīte"
Virbu pamatskola

slēgts no 25.06. līdz 28.07.2020. (iesk.)

Laucienes p-s Dursupes

slēgts no 25.06. līdz 28.07.2020. (iesk.)

Lībagu sākumskola

slēgts no 25.06. līdz 28.07.2020. (iesk.)

izglītības iestāde ir atvērta (dežūrgrupas)

izglītības iestāde ir slēgta

Biznesa inkubatorā uzņēmumi var gūt
atbalstu izmaksām biznesa attīstībai
No 1. līdz 20. martam jaunie uzņēmumi (SIA vai IK) ir aicināti pieteikties inkubācijas programmai
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras (LIAA) Talsu biznesa inkubatorā.
Inkubācijai aicināti pieteikties uzņēmumi no Talsu, Dundagas, Rojas vai
Mērsraga novada, kuri nav reģistrēti
ilgāk par trim gadiem.
Inkubācijā uzņēmums var saņemt
50% līdzfinansējumu dažādu sava biznesa attīstībai nepieciešamo izmaksu
segšanai. Tās var būt tādas izmaksas,
kā, piemēram, ražošanas iekārtu iegāde, izejvielu vai izejmateriālu iegāde,
grāmatvedība, telpu noma, dizaina
pakalpojumi, mārketinga pakalpojumi
(piem., izkārtnes, norādes, uzlīmes,
bukleti, fotosesijas, video rullīši, reklāmas kampaņas, izstādes, facebook
maksas reklāmas, sociālo tīklu uzturēšana utt.), mājaslapu izstrāde, tehnoloģiskās konsultācijas, prototipu izstrāde, vizualizācijas, sertificēšana,
laboratoriju izmaksas u. c. Līdzfinansējuma saņemšana ir vienkārša un
ātra, jo tā notiek inkubācijas līguma
ietvaros. Līdzfinansējums ir grants jeb
dāvinājums, tas nav jāatmaksā.
Pieteikumus par dalību inkubācijā
var iesniegt klātienē LIAA Talsu biznesa inkubatorā Talsos, Kalna ielā 4, kā
arī elektroniski, nosūtot elektroniski
parakstītu pieteikumu uz liaa@liaa.
gov.lv līdz 2020. gada 20. marta plkst.
23.59. Pieteikuma formu var atrast:
9

http://www.liaa.gov.lv/lv/inkubatori.
6. martā LIAA Talsu biznesa inkubatorā notiek Info diena, kurā visiem interesentiem stāstīsim par inkubatorā
pieejamo atbalstu, kā arī par uzņemšanas kārtību inkubatorā.
Informācija par visiem LIAA Talsu biznesa inkubatoru semināriem un pasākumiem pieejama https://www.facebook.
com/LIAATalsi. Visi interesenti gan par
programmu, gan inkubatora pasākumiem, ir laipni aicināti sazināties ar inkubatoru pa tel. 28659444 vai e-pastu
talsi@liaa.gov.lv.
Pašlaik LIAA biznesa inkubatoros
visā Latvijā ir vairāk nekā 600 dalībnieku inkubācijā un vairāk nekā 1300 –
pirmsinkubācijā. LIAA Talsu biznesa
inkubatorā šobrīd ir 29 uzņēmumi inkubācijas programmā, un pirmsinkubācijas programmu 3 gadu laikā izgājuši jau 84 biznesa ideju autori. Talsu
biznesa inkubatora dalībnieki ir, piemēram, SIA „Kuršu krogs”, SIA „Eleomar” un Ingas Ezergales kāzu kleitas,
IK „Smuk’ dāvan”’ garšvielas un čatniji,
Sasmakas ezera kempingi „Ezermala”
un „Dunduriņi”, palešu ražotne SIA „JJ
koks” Dundagā, koka grīdu un apdares dēļu ražotājs SIA „Latsketch” Kaltenē, SIA „Loza un Loza” darba drošības pakalpojumi, SIA „Ceļojošais
franču makarūns” cepumi, divi autoservisi un citi. Līdzfinansējam saviem
dalībniekiem telpu nomas izmaksas,
vienota vizuālā tēla izstrādi, grāmatvedības izmaksas, iekārtu un aprīkoju-

ma iegādi, izejvielu un iepakojuma iegādi un citas izmaksas, tādējādi
dalībniekiem ietaupītos 50% no šīm izmaksām, ko var ieguldīt tālākā attīstībā.
Pirmsinkubācijas programma norit
paralēli inkubācijas programmai, un
tā ir veidota fiziskām personām, kuras
vēlas izvērtēt savas biznesa idejas dzīvotspēju. Sešu mēnešu garumā
pirmsinkubācijas programmas dalībniekiem nodrošinām seminārus, apmācības un konsultācijas par sava uzņēmuma izveidošanu un attīstīšanu,
aprīkotas darba telpas, kā arī vērtīgus
kontaktus un dalību lielākajā jauno
uzņēmēju kopienā Latvijā. Uzņemšana pirmsinkubācijā notiek nepārtraukti bez termiņu ierobežojumiem
un tai nav kārtu. Interesentam nepieciešams vien aizpildīt pieteikumu, kas
atrodams http://www.liaa.gov.lv/lv/inkubatori, un iesniegt to LIAA Talsu biznesa inkubatorā vai nosūtīt elektroniski uz talsi@liaa.gov.lv.
LIAA biznesa inkubatoru mērķis ir
atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību Latvijas reģionos. LIAA Biznesa
inkubatori ir finansēti ERAF projekta
„Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.
Papildu informācija:
LIAA Talsu biznesa inkubatora vadītāja
Dagmāra Dreiškena
Tālrunis: +371 28659444
dagmara.dreiskena@liaa.gov.lv
Inkubatori.magneticlatvia.lv

Notiks publiskā apspriešana
par lokālplānojuma grozījumiem
nekustamajam īpašumam „Krokusiņi” Vandzenes pagastā. Lokālplānojuma risinājumi paredz
grozīt Talsu novada teritorijas
plānojumu un mainīt funkcionālo
zonējumu robežas, paredzot tajā
izglītības un zinātnes iestāžu apbūves veidošanu.
Publiskā apspriešanas sanāksme
notiks 3. martā plkst. 17.00 „Rezidencē”, Vandzenē, Vandzenes pagastā,
Talsu novadā.
Ar lokālplānojuma 1. redakciju var
iepazīties Talsu novada pašvaldības
Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā Kareivju ielā 7, 401. kabinetā, 1. korpusā Talsos darba laikā
un Vandzenes pagasta pārvaldē „Pagastmāja”, Vandzenē darba laikā, kā
arī interneta vietnē www.talsi.lv un
valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv.
Priekšlikumi līdz 23.03.2020. iesniedzami (vai nosūtāmi pa pastu) Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7,
Talsos, Talsu novadā, LV-3201 vai arī
sūtāmi elektroniski – pasts@talsi.lv.
Jautājumu vai apmeklētāju pieņemšanas laika saskaņošanas gadījumā sazināties ar lokālplānojuma izstrādes
vadītāju Lauri Laicānu, e-pasts: lauris.
laicans@talsi.lv, tel. 22018236.

Arī šajā gadā
būs Asins
donoru
dienas Talsos
Arī šogad Talsu novada iedzīvotājiem būs iespēja kļūt par asinsdonoriem, turklāt tepat uz vietas
– Talsos. Valsts asinsdonoru
centrs šajā gadā Talsos plāno četrus izbraukumus.
Šogad pirmā asins donoru diena
Talsos notiks 11. martā no 10.00 līdz
14.00 Talsu novada pašvaldības administratīvā centra lielajā zālē, Kareivju ielā 7.
Asins donoru dienas plānotas arī 27.
maijā, 19. augustā un 25. novembrī.
Par asins donoru var būt personas
vecumā no 18 līdz 65 gadiem. Ķermeņa svaram jābūt virs 50 kg. Asins nodošana nav vēlama pēc nakts maiņas,
saspringta darba vai emocionāla pārdzīvojuma. Kompensācija asins apjoma atjaunošanai nākamajā dienā
pēc asins ziedošanas tiek ieskaitīta
donora bankas kontā, tādēļ lūgums
ņemt līdzi savu bankas konta numuru. Donori bez bankas konta asinis
ziedot nevarēs. Līdzi ir nepieciešams ņemt arī personu apliecinošu
dokumentu – pasi vai ID karti (autovadītāja apliecība kā personu apliecinošs dokuments šoreiz nederēs).
Vairāk informācijas pa bezmaksas
informatīvo tālruni 8000 0003 un
mājaslapā www.donors.lv.
2020. gada marts

Der zināt!

TALSU NOVADA ZIŅAS

Domes sēdēs lemtais
3. janvāra domes sēdē deputāti
lēma par 48 darba kārtības jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Piekrist pildīt Rojas, Dundagas un
Mērsraga novada pašvaldību autonomās funkcijas izglītības jomā.
• Apstiprināt grozījumus Stendes
pamatskolas nolikumā.
• Apstiprināt Valdemārpils Mūzikas
un mākslas skolas nolikumu.
• Apstiprināt grozījumus Talsu pamatskolas nolikumā.
• Apstiprināt grozījumus Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas nolikumā.
• Apstiprināt grozījumus Sabiles
Mūzikas un mākslas skolas nolikumā.
Apstiprināt grozījumus Talsu sākumskolas nolikumā.
• Apstiprināt grozījumus Talsu 2. vidusskolas nolikumā.
• Apstiprināt grozījumus Sabiles
pamatskolas nolikumā.
• Apstiprināt grozījumus Pūņu pamatskolas nolikumā.
• Apstiprināt grozījumus Vandzenes pamatskolas nolikumā.
• Apstiprināt grozījumus Laidzes
pirmsskolas izglītības iestādes „Papardīte” nolikumā.
• Apstiprināt grozījumus Pastendes
pirmsskolas izglītības iestādes „Ķipars” nolikumā.
• Apstiprināt grozījumus Sabiles
pirmsskolas izglītības iestādes „Vīn
odziņa” nolikumā.
• Apstiprināt grozījumus Talsu
pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” nolikumā.
• Apstiprināt Laucienes pirmsskolas
izglītības iestādes „Bitīte” nolikumu.
• Apstiprināt Talsu pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” nolikumu.
• Apstiprināt Talsu pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” nolikumu.
• Apstiprināt Talsu pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” nolikumu.
• Apstiprināt Vandzenes pirmsskolas
izglītības iestādes „Zīlīte” nolikumu.
• Apstiprināt grozījumus Talsu
pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” nolikumā.
• Apstiprināt
grozījumus Talsu
Valsts ģimnāzijas nolikumā.
• Apstiprināt grozījumus Valdemārpils vidusskolas nolikumā.
• Apstiprināt grozījumus Upesgrīvas pamatskolas nolikumā.
• Apstiprināt grozījumus Talsu Mūzikas skolas nolikumā.

• Atcelt Talsu novada domes
26.01.2012. lēmumu Nr. 30 „Par Virbu pagasta pārvaldes iepirkuma komisiju”.
• Izteikt Talsu novada domes 17. 08.
2017. lēmuma Nr. 345 „Par Talsu novada pašvaldības objektu privatizācijas un
īpašuma atsavināšanas komisiju” 1.2.
punktu izteikt jaunā redakcijā.
• Atzīt par spēku zaudējušu Talsu
novada domes 2018. gada 15. novembra lēmuma Nr. 478 „Par Talsu
novada domes un pašvaldības Ētikas
komisijām” 1. punktu.
Finanšu jautājumi:
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 2 „Talsu novada pašvaldības 2020.
gada pamatbudžets”.
• Apstiprināt biļešu cenu Talsu novada Bērnu un jauniešu centra organizētajā Jauniešu dienā 20. martā vienai
personai 3.00 EUR;
apstiprināt
dalības maksu Talsu novada Bērnu un
jauniešu centra organizētajā Jauniešu
dienā 20. martā vienai komandai (ne
vairāk kā 8 personām) 8.00 EUR; atbrīvot no Jauniešu dienas dalības maksas
6 labākās Talsu, Dundagas, Rojas un
Mērsraga novada komandas, kuras
piedalās konkursā „Labākā jauniešu organizācija”; apstiprināt dalības maksu
Talsu novada Bērnu un jauniešu centra
organizētajā radošajā vasaras nometnē „Raibā nedēļa” vienai personai par 5
darba dienām 60.00 EUR.
• Samazināt 70% apmērā biedrībai
„Elfas” telpu nomas maksu Aerobikas
zālei Talsu sporta hallē K. Mīlenbaha
ielā 32a, no 01.02.2020 līdz
31.12.2020., ceturtdienās no plkst.
14.30 līdz 18.15.
• Piešķirt finansējumu 442,43 EUR,
tai skaitā PVN, Pastendes pamatskolai
jumta remontam pēc vētras radītajiem bojājumiem.
• Piešķirt finansējumu 2710,98 EUR
tai skaitā PVN, Stendes pamatskolai
apkures sistēmas remontam pēc avārijas situācijas rašanās ēkai Brīvības
ielā 15, Stendē.
Nekustamais īpašums:
• Noteikt, ka nekustamā īpašuma
„Priežu iela 21”, Sabilē, kadastra numurs 8813 001 0075, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 8813 001
0075 platība ir 2,5964 ha.
• Noteikt, ka nekustamā īpašuma
Rožu ielā 4, Sabilē, kadastra numurs
8813 004 0084, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8813 004 0084

Domes un komiteju sēdes martā
Datums

Sēdes nosaukums

Laiks

2. marts
2. marts
2. marts

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

10.00
13.00
15.00

5. marts
12. marts
16. marts
16. marts
16. marts

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

19. marts

Finanšu komitejas sēde

13.00

26. marts

Domes sēde

13.00

2020. gada marts

platība ir 0,5756 ha.
• Noteikt, ka nekustamā īpašuma
Rožu ielā 14, Sabilē, kadastra numurs
8813 004 0061, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8813 004 0061
platība ir 1,2140 ha.
• Noteikt, ka nekustamā īpašuma
,,Jaunapši”, Ķūļciema pagasts, kadastra
Nr. 8864 003 0063, zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 8864 003 0063
un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8864 003 0075, rezerves zemes
fonda un īpašuma tiesību atjaunošanā
neizmantotās zemes vienības, piekrīt
Talsu novada pašvaldībai un ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz tās vārda.
• Atzīt par nenotikušu 06.12.2019.
nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.1,
„Mālnieki”, Valgalē, Abavas pagastā,
(kad. Nr. 8842 900 0184), izsoli. Rīkot
atkārtotu izsoli. Noteikt nekustamā
īpašuma sākumcenu – 2056,00 EUR,
samaksu veicot 5 gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
• Atzīt par nenotikušu 06.12.2019.
nekustamā īpašuma Ezera ielā 17,
Valdemārpilī, (kad. Nr. 8817 003
0090), izsoli. Rīkot atkārtotu izsoli. Noteikt nekustamās mantas nosacīto
cenu – 8070,00 EUR, samaksu veicot
5 gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
• Atzīt par nenotikušu 15.10.2018.
nekustamā īpašuma „Krejotava”, Ārlavas pagastā, (kad. Nr. 8837 001 0076),
izsoli. Rīkot atkārtotu izsoli. Noteikt
nekustamās mantas nosacīto cenu –
6680,00 EUR, samaksu veicot 5 gadu
laikā no pirkuma līguma noslēgšanas
dienas.
• Atzīt par nenotikušu 06.12.2019.
nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.1,
Centra alejā 4, Lubezerē, Ārlavas pagastā (kad. Nr. 8837 900 0116), izsoli.
Rīkot atkārtotu izsoli. Noteikt nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 1, Centra
alejā 4, Lubezerē, Ārlavas pagastā,
nosacīto cenu – 510,00 EUR, samaksu
veicot 5 gadu laikā no pirkuma līguma
noslēgšanas dienas.
• Nodot atsavināšanai Talsu novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Mālkalni”, Īves pagastā (kadastra Nr. 8858 003 0112) - zemes
vienība ar kopējo platību 3,12 ha (kad.
apz. 8858 003 0112), kūts ar kopējo
platību 1593,90 m2 (kad. apz. 8858
003 0112 002) un kūts ar kopējo platību 2290,90 m2 (kad apz. 8858 003
0112 003). Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. Noteikt nekustamā īpašuma brīvo cenu – 3250,00
EUR, samaksu veicot 5 gadu laikā no
pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
• Nepārņemt Talsu novada pašvaldības īpašumā 3/10 domājamās daļas no valsts nekustamā īpašuma
„Valdgales stacija”, Valdgalē (kadastra
Nr. 8892 012 0078).
Citi jautājumi:
• Piešķirt īpašo titulu „Par mūža ieguldījumu kultūrā” Talsu Galvenās bibliotēkas direktora vietniecei bibliotekārajā darbā Birutai Lorencei, piešķirt
Goda nosaukumu „Gada kultūras pasākums 2019” – pasākumam „Talsu pilsētas svētki”, piešķirt Goda nosaukumu
„Gada notikums kultūrā 2019” – gada
notikumam Talsu novadā - Talsu Galvenās bibliotēkas ēkas atklāšana, piešķirt

goda nosaukumu „Gada kultūras cilvēks 2019” Talsu tautas nama direktorei Dacei Obodovskai, piešķirt goda nosaukumu „Gada kultūras lepnums
2019” Balgales sporta un brīvā laika pavadīšanas centra sieviešu korim „Balgale”, piešķirt goda nosaukumu „Gada
bibliotekārs 2019” Sabiles bērnu bibliotēkas vadītājai Rudītei Matisonei, piešķirt Goda nosaukumu „Gada muzeja
darbinieks 2019” Talsu novada muzeja direktores vietniecei Zandai Konošonokai.
• Ar Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem sportā par sasniegumiem
2019. gadā apbalvot Robertu Akmeni
piešķirot Talsu novada pašvaldības apbalvojumu sportā „Labākais sportists
2019”; Hermīni Bajāri, piešķirot Talsu
novada pašvaldības apbalvojumu sportā „Labākā sportiste 2019”; Arti Vicinski,
piešķirot Talsu novada pašvaldības apbalvojumu sportā „Labākais sportists
tehniskajos sporta veidos 2019”; florbola komandu „Talsu NSS/Krauzers”,
piešķirot Talsu novada pašvaldības apbalvojumu sportā „Labākā komanda
2019”; Mārci Štrobinderu, piešķirot Talsu novada pašvaldības apbalvojumu
sportā „Labākais treneris 2019”; Jāni
Ragovski, piešķirot Talsu novada pašvaldības apbalvojumu sportā „Cerība
sportā 2019”; Natāliju Joničenko, piešķirot Talsu novada pašvaldības apbalvojumu sportā „Entuziasts sportā 2019”;
Brigitu Foršū, piešķirot Talsu novada
pašvaldības apbalvojumu sportā „Mūža
ieguldījums sportā”; Andri Šņoriņu, piešķirot Talsu novada pašvaldības apbalvojumu sportā „Labākais sporta skolotājs 2019”; SIA „RRB būvserviss”,
piešķirot Talsu novada pašvaldības apbalvojumu sportā „Sporta atbalstītājs
2019”; apbalvot pasākumu „Latvijas
orientēšanās nakts Talsos”, piešķirot
apbalvojumu „Gada notikums sportā
Talsu novadā 2019”, kas pēc komisijas
locekļu un Talsu novada iedzīvotāju balsojuma saņem vislielāko balsu skaitu.
***
10. februārī ārkārtas domes
sēdē deputāti lēma par vienu darba kārtības jautājumu.
• Apstiprināt Ilgoni Leišavnieku Talsu novada pašvaldības iestādes pansionāta „Lauciene” direktora amatā ar
2020. gada 13. februāri.
***
14. februārī domes sēdē deputāti lēma par 12 darba kārtības
jautājumiem.
Administratīvie jautājumi:
• Apstiprināt grozījumus Talsu novada Sporta skolas nolikumā.
• Apstiprināt Talsu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksas 2020. gadā no 1. janvāra līdz
31. augustam pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem.
• Grozīt 28.08.2017. noslēgto sadarbības līgumu un slēgt Vienošanos
Nr. 2 ar SIA „Talsu ūdens".
Finanšu jautājumi:
• Piešķirt finansējumu septiņiem
Talsu novada kultūras un tūrisma
projektiem par kopējo summu
5909,12 EUR.
(Turpinājums 11. lappusē.)
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Talsu novads jau apgūst 2020. gada budžetu
30. janvārī ar balsu vairākumu Talsu novada domes deputāti apstiprināja šī gada
budžetu. Tā kopējais apjoms pārsniedz 39
000 000 eiro, kas tiks izlietoti dažādu jomu
uzturēšanai un attīstīšanai. Kā allaž, lielākais finansējuma apjoms novirzīts izglītības jomai, līdztekus turpinot skolu tīkla sakārtošanu. Būtisks finansējums paredzēts
infrastruktūras uzturēšanai un sakārtošanai, tāpat iedzīvotājiem būs nodrošināta
daudzveidīga sociālā atbalsta sistēma un
kultūras un sporta notikumu dažādība.
Arī šajā gadā iedzīvotājiem ir iespēja pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu dažādās jomās. Pirmo reizi ir iespēja pieteikties līdzfinansējumam personām ar kustību traucējumiem
mājokļa vides pielāgošanai, un saglabāti arī iepriekšējie atbalsta veidi.
Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols atzina, ka šī gada budžetā atbalstītas daudzas Talsu novada domes deputātu iniciatīvas
un idejas, tāpat ikvienam domes pārstāvim jau
kopš pagājušā gada novembra bija iespēja sekot
līdzi budžeta sastādīšanai.

Domes sēdēs lemtais

Deputātu pieņemšanas martā
3. marts

(Sākums 10. lappusē.)
Nekustamais īpašums:
• Nodot lokālplānojumu Vandzenes
pagastā, Talsu novadā, nekustamā
īpašuma „Krokusiņi” ar kadastra Nr.
8894 010 0487 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8894 010 0479,
kas paredz teritorijas plānojuma grozīšanu un funkcionālā zonējuma maiņu, publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
Projektu iesniegšana un
īstenošana:
• Piedalīties projektu konkursa „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena „Vides
aizsardzības un resursu izmantošanas
efektivitāte" 5.6.2. specifiskā atbalsta
mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģene11

rējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības programmām"” ierobežotas projektu iesniegumu otrās atlases kārtas ietvaros ar
projektu „Publiskās infrastruktūras attīstība Talsos rūpnieciskās teritorijas
darbības nodrošināšanai, 2. kārta”.
• Atbalstīt projekta „Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti” izmaksu pieaugumu par
38696,16 EUR, ieskaitot PVN 21% un
palielināt 2019. gada 17. aprīļa noslēgtā iepirkuma līguma kopējās līgumcenas pieaugumu par 31980,30 EUR.
Rita Blāze
Domes sēžu lēmumi un protokoli
pieejami www.talsi.lv sadaļā
Pašvaldība/ Dome/Domes un
komiteju sēžu protokoli

Talsos

N. Tropiņš*

10. marts
I. Gluzda

17. marts

24. marts

Valdemārpilī

N. Tropiņš*

Ģibuļos

D. Feldmane

Ķūļciemā

Laidzē

E. Zelderis
I. Norenberga
L. Pīlēģis
A. Spēks
M. Krotovs
T. Kalniņa
D. Karols
Ģ. Kalnbirze
A. Astrātovs
O. Solovjovs
G. Zeberiņa

Laucienē
Virbos

31. marts

D. Karols*
N. Tropiņš*
N. Tropiņš*
S. Pētersone
E. Zelderis
E. Demiters
G. Sebris

N. Tropiņš

Pieņemšanas notiek pilsētu un pagastu pārvaldēs 17.00 –18.00
* Talsu novada pašvaldībā priekšsēdētāja un vietnieku pieņemšanas: 17.00 –19.00

2020. gada marts

Interesanti
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Izstādes martā
Aicina ieteikt
māksliniekus Žaņa Sūniņa
prēmijai
Turpinot ilggadēju tradīciju, Talsu novada pašvaldība Mākslas dienās pasniegs Talsu mākslinieka
Žaņa Sūniņa (1904-1993) vārdā nosaukto prēmiju vizuālajā mākslā.
Prēmija tiek piešķirta Talsu novada
māksliniekam vai mākslinieku grupai
kā apbalvojums par augstvērtīgiem
sasniegumiem, spilgtu un radošu devumu vizuālajā mākslā iepriekšējā kalendārā gada laikā vai laika periodā,
kurā darbi ir parādīti publiskā telpā –
izstādē, personālizstādē.
Lai izvirzītu pretendentu prēmijas saņemšanai, ikviens iedzīvotājs aicināts
līdz 1. aprīlim Talsu novada pašvaldības
Kultūras un sporta attīstības nodaļā
(K. Valdemāra ielā 17a Talsos) vai sūtot
uz elektroniskā pasta adresi ksan@talsi.

lv, iesniegt pieteikumu, kurā norādīts:
 ziņas par mākslinieku vai mākslinieku grupu: vārds, uzvārds; darbavieta,
amats vai dzīves vieta un nodarbošanās; juridiskām personām – nosaukums un vadītāja vārds;
 īsu mākslinieka vai mākslinieku
grupas radošās darbības aprakstu,
t. sk. informāciju, kad un kur mākslinieka darbs vai darbi ir parādīti publiskā telpā, un precīzu formulējumu,
par ko prēmija piešķirama.
Mākslas dienu svinīgais pasākums
un prēmijas pasniegšana notiks 18.
aprīlī Talsu novada muzejā.
Sanita Arciševska,
Kultūras un sporta attīstības nodaļas
Kultūras daļas vadītāja

Atbalstītas septiņas
kultūras un tūrisma jomas
idejas
Talsu novada pašvaldības kultūras un tūrisma projektu konkursā šajā kārtā iesniegti 14 pieteikumi. Vērtēšanas komisija
atbalstīja septiņas iniciatīvas par
5909,12 eiro.
Talsu novada pašvaldības kultūras
un tūrisma projektu konkurss tiek izsludināts divas reizes gadā, piešķirot
6000 eiro katrā kārtā.
Janvārī izsludinātajā konkursā tika
iesniegti 14 pieteikumi. Tos vērtējot,
tika ņemta vērā projekta aktualitāte
un nozīmīgums, pieejamība plašai
mērķauditorijai, idejas oriģinalitāte, kā
arī sagatavotā projekta kvalitāte.
Par piešķirto finansējumu tiks īstenotas septiņas idejas, kas bagātinās
Talsu novada kultūras un tūrisma
jomu. Biedrība „Talsu pūtēju orķestris” izdos skaņu ierakstu latviešu
pop-roka balādes pūtēju orķestra

„Talsi” izpildījumā, Īves pagasta biedrība „Tiņģernieks” izdos krāsojamo grāmatu bērniem „Muižu dāmu stāsti. Kā
Tiņģeres muižas Marianna Spāres
muižas Balto dāmu satika”. Biedrība
„Spriganis” īstenos aktivitāti „Latviešu
tautas tradīcijas un dejas spēks stiprina draudzību”, bet biedrība „Baložu
pasts” – aktivitāti „Pakalnu palete”.
Baibai Veismanei-Rezongai piešķirts
finansējums, lai piedalītos III Starptautiskajā Mikelandželo vokālo ansambļu
konkursā Florencē, Itālijā, savukārt koris „Balgale” piedalīsies starptautiskā
koru konkursā „Kaunas Cantat”. Biedrībai „Talsu fotoklubs” piešķirts finansējums fotoizstādes „Dzīvnieks – pašnāvnieks” rīkošanai.
Nākamā projektu konkursa kārta
tiks izsludināta jūnijā.
Inita Fedko

Šogad rallijs atkal būs no
Talsiem līdz Liepājai
Šogad vienīgais Latvijā sarīkotais nacionālā čempionāta posms
būs arī FIA Eiropas rallija čempionāta kalendārā iekļautais Rally Liepāja, kura norise paredzēta no 29.
līdz 31. maijam, un kura maršruts
stiepsies no Talsiem līdz Liepājai.
Bez Latvijas rallija čempionāta ieskaites „Rally Liepāja" vienkopus apvienos
vēl vairākas sacensības. Tā Kurzemes
pusē norisināsies FIA Eiropas rallija
čempionāta posms, kuram pievienosies arī ERC Junior čempionātā startējošo talantīgo jauniešu vadītās ekipāžas.
Redzēsim kolorītās aizmugures piedziņas Abarth Rally Cup automašīnas, kurām šī būs otrā vizīte Talsu un Liepājas
pusē, bet starptautisko sacensību sa2020. gada marts

rakstu noslēgs FIA Baltijas rallija kausa
izcīņas pirmais posms.
„Rally Liepāja" laikā sacensību
posms paredzēts arī Latvijas rallijsprinta kausa dalībniekiem un Historic klases ekipāžām, kas startēs ar rallijam pielāgotiem vēsturiskiem, līdz
1997. gadam ražotiem auto. Neatņemama „Rally Liepāja" daļa ir arī vēsturisko auto regularitātes sacensības
„Youngtimer Rally Liepāja", kas arī šogad plānots kā garākais un ilgākais
pārbaudījums regularitātes sacensību
sezonas gaitā. Plašāka informācija pieejama www.talsi.lv.
Jānis Unbedahts,
SIA „RA Events" mediju sekretārs

Talsu novada muzejā
• Līdz 8.03.
Tautas
lietišķās
mākslas kolektīvu „Kurši” un „Nāmetiņš” rokdarbu izstāde „Caur
logu skatoties”. Veltījums meistares Mirdzas Strazdiņas piemiņai
• No 10.03.
Tekstilmākslinieces
Aijas Baumanes piemiņas izstāde
„Aijai Baumanei būtu 77”
• Līdz 15.03.
„Osvalds Rožkalns –
trimdinieks dzīvē un mākslā”
• No 19.03.
Mākslas
galerijas
„Romas dārzs” kolekcijas izstāde
„Kurzemes ainavas”
• Līdz 22.03.
Interaktīva izstāde
un izglītojoša programma „Lielas
zivis, mazas zivis”
• Visu mēnesi Ceturkšņa priekšmets – Proklamācija „Muižas kalpi”
• 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 7.03. Edgara Lāča personāl
izstāde „Atspulgā” Talsu tautas
namā
• No 7.03. Talsu fotokluba izstāde
„Dzīvnieks pašnāvnieks” Talsu tautas namā
• No 9.03. Ceturtdienas mākslas
mīļu kopas izstāde „Mūsu Talsi”
Radošajā sētā
• Visu mēnesi Talsu tautas nama
audēju darbnīcā audēju kopas
„Talse” izstāde „Apskauj mani”
Talsu novada bērnu un jauniešu
centrā
• XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku starpnovadu izglītības vizuāli un vizuāli plastiskās
mākslas izstāde „Radi rotājot"
Kinoteātrī „Auseklis”
• 29.01.–22.03. Kristīne Rublovska
„Klātbūtnes mēģinājumi”
Balgales bibliotēkā
• Visu mēnesi Vijas Krustiņas gleznas
• Solveigas Arhipovas „Mix Media”
Laidzes bibliotēkā
• Visu mēnesi Bibliotēkas pasākumi fotogrāfijās „Te mēs – bibliotēkas ritmi”
• „25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena”
• Laidzes bibliotēkas lasītāju rokrakstu izstāde
• „Laidzes bibliotēkas lasītāju iemīļotās grāmatas”
Laucienes bibliotēkā
• Visu mēnesi Pagasta represēto
atcerei „Lai mūsu sirdis ir vara vārti – cieti un atvērti…”
• Daces Zeltiņas un Elīnas Šuršinas
gleznu izstāde „Divas pasaules”

Lībagu brīvā laika pavadīšanas
centrā
• Visu mēnesi Agneses Bērziņas
fotoizstāde „Es fotografēju jūru”
Lubes kultūras namā
• Līdz 15.03. A. Endzeļa fotoizstāde
„Atspulgs”
Ķūļciema bibliotēkā
• 11.02.–11.04. Talsu novada muzeja ceļojošā izstāde „Sendienu
šiks”
Pastendes bibliotēkā
• Visu mēnesi Pļavmuižas saieta
nama mākslas studijas „Otiņas” izstāde „Putni”
• Aspazijai 155 „Aspazijas laiks”
Pļavmuižas saieta namā
• Visu mēnesi Antras Jaunskalžes
gleznu izstāde „Visas lietas, kas ir
skaistas”
Sabiles bibliotēkā
• Visu mēnesi Līgas Žimantes ziedu kompozīcijas deco clay (polimermāla) tehnikā
Sabiles bērnu bibliotēkā
• Visu mēnesi Brošu izstāde „Rotājies, greznojies!”
Stendes bibliotēkā
• 10.03.–6.04. Brigitas Zamerovskas
zīmējumu izstāde
• 2.03.–15.03. Aktrisei Lidijai Freimanei 100 „Sapņos un īstenībā”
• 16.–31.03. Represēto piemiņai veltīta izstāde „Caur sāpēm uz gaismu”
Stendes bibliotēkas bērnu nodaļā
• Visu mēnesi „Bez ūdens nav dzīvības!”
• 9.–23.03. „Aspazijas daiļrade”
Stendes kultūras namā
• Visu mēnesi Agneses Bērziņas
fotoizstāde „Es fotografēju jūru”
Spāres bibliotēkā
• Līdz 21.03. Jura Haberkorna kolekcijas izstāde „Telegrammas”
• No 23.03. TLMK „Nāmetiņš” darbu
izstāde „Čības, čībiņas”
• Visu mēnesi Praktiskas lietas
Strazdes muižā
• Visu mēnesi Annas Leivaldes radošo darbu izstāde „Mirdzošo pērļu
pasaule gleznās"
Tiņģeres pils izstāžu zālē
• No 7.03. Jekaterinas Karpovas fotogrāfiju izstāde „Kolekcija”
Valdemārpils bērnu bibliotēkā
• Visu mēnesi „Vai tas var būt?”
• Visu mēnesi „Laimes recepte brīvajam laikam”
Valdemārpils izstāžu zālē
• Līdz 15.03.
Ligitas Strazdiņas
gleznu izstāde
Valdgales bibliotēkā
• 2.–31.03. Aspazijai 155
• 2.–31.03. Vizuāli plastiskās mākslas pulciņa darbu izstāde
Virbu kultūras namā
• 1.–15.03. Virbu kultūras nama
gleznošanas studijas izstāde
• 15.03. Pūres mākslas studijas „Pindzeles un Co” gleznu izstāde
Apkopoja: Sanita Arciševska

Saņem bezmaksas
juridiskās konsultācijas
Talsos!
Šogad Advokatūras dienas Latvijā notiks no 9. līdz 13. martam.
Bezmaksas juridiskās konsultācijas varēs saņemt arī Talsu novada
iedzīvotāji.
Juridiskos pakalpojumus bez maksas Talsu novadā Advokatūras dienu
laikā nodrošinās zvērināts advokāts
Edgars Zelderis. Viņš juridiskās konsultācijas sniegs Kareivju ielā 16 Tal-

sos (viesnīcas „Talsi” mazajā zālē, 1.
stāvā).
Konsultācijas būs pieejamas 10.
martā no 9.00 līdz 12.00 un no 13.00
līdz 17.30; 12. martā no 9.00 līdz
12.00 un 13. martā no 9.00 līdz 12.00
un no 13.00 līdz 17.30. Konsultāciju
laikus iepriekš iespējams saskaņot epastā edgars@zelderis.lv.
Inita Fedko
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Kinoteātrī „Auseklis”
Puika. Brāmsa lāsts

Šausmu filma 1h26
06.03. 20.00		
07.03. 18.00
08.03. 20.00
Kāda angļu ģimene apmetas uz dzīvi Hīlšīras savrupmājā — senā, noslēpumainā ēkā. Viņu mazais dēls drīz
vien iedraudzējas ar neparastu porcelāna lelli, kas izskatās gluži kā dzīva.

Klejotāji
06.03. 18.00		

Dokumentālā filma 1h30
12.03. 18.00 tikšanās ar režisoru

Veidojot trīs savu vienaudžu dokumentālos portretus,
24 gadus vecais režisors Matīss Kaža stāsta personīgu un
jūtīgu stāstu par savu paaudzi – klejotājiem, kuri meklē
vietu jaunajā un ne vienmēr izprotamajā pasaulē.

Tici mīlestībai

Romantiska, muzikāla filma 1h56
13.03. 20.00		
19.03. 18.00
14.03. 18.00		
22.03. 16.00
Viena mīlestība var mainīt tavu dzīvi. Viena dzīve var
mainīt pasauli. Uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts
par mūziķi Džeremiju Kempu, par viņa ceļu uz profesionālajiem panākumiem un laimi, par spīti zaudējuma sāpēm, ar ko viņš šai ceļā sastapies. Tas ir iedvesmojošs
stāsts par mīlestību un cerību pat visdrūmākajos brīžos.
Uz priekšu
Animācijas filma, dublēta latviešu valodā 1h32
07.03. 14.00		
14.03. 14.00
08.03. 16.00		
15.03. 14.00
Pasaulē ir izzudusi visa kādreiz pielietotā maģija un brīnumainās radības nodarbojas ar pilnīgi ikdienišķām lietām. Taču divi brāļi elfi dodas piedzīvojumiem bagātā ceļojumā, lai atrastu to vietu, kur maģija vēl ir sastopama.

Dzīvesziņas
Dzimtsarakstu nodaļā no 2020. gada 27. janvāra līdz 23. februārim
Reģistrēti 14 jaundzimušie – 9 zēni un 5 meitenes
Krišjānis Belovs
Eduards Kristofers Bemanis
Dārta Brūvele
Lea Fībiga
Kārlis Kviesis
Olivers Meiris

Katrīna Šmite
Aivars Šķībais
Lūkass Šņoriņš
Orests Šteinbergs
Markuss Šterns

Vecāki rakstiski apliecinājuši savu piekrišanu bērna vārda un uzvārda publicēšanai.

Laulības noslēguši 9 pāri.
Mirušas 19 personas (atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai):
Talsi
Valdis Dokonovičs (1938)
Milda Graviņa (1925)
Lauma Gerke (1941)
Zeltīte Brigita Hermane (1953)
Viktors Jakuško (1937)
Ansis Lavendels (1948)
Sabile
Ausma Brože (1935)
Kārlis Kraučs (1953)
Stende
Gaita Smildziņa (1935)
Vija Šetlere (1941)

13

Valdemārpils
Broņislavas Martuzāne (1928)
Edvīns Zēbergs (1939)
Ārlavas
Elmārs Pavlovs (1964)
Ģibuļi
Ausma Ūdre (1944)
Mirdza Simsone (1931)
Laidze
Matilde Gudramoviča (1926)
Valdgale
Armands Rumbenieks (1964)
Roja
Marta Morica (1925)
Jūrmala
Leontīne Letinska (1930)

Mis Dumpiniece

Vēsturiska, romantiska drāma 1h46
20.03. 18.00		
21.03. 18.00
26.03. 20.00
1970. gadā skaistumkonkurss „Mis pasaule” notiek
Londonā un to vada amerikāņu komiķis Bobs Houps.
Konkursu televīzijas ekrānos vēro vairāk nekā 100 miljoni
skatītāju. Pasludinot konkursu par sievietes noniecinošu,
jaunizveidotā Sieviešu atbrīvošanās kustība ieņem skatuvi
un pārtrauc konkursa tiešraidi. Kad raidījums atsākas, rezultāti satriec visus – par „Mis pasauli” pirmo reizi tiek kronēta melnādaina sieviete. Patriarhāts ir gāzts, un Rietumu
pasaules skaistuma ideāli – apgriezti kājām gaisā.
Troļļi

Animācijas filma, dublēta latviešu valodā 1h26
20.03. 16.00		
21.03. 14.00
22.03. 14.00
Troļļu pilsētā valda prieks un spožums, un Popija atklāj ko
patiesi pārsteidzošu – izrādās, kaimiņos ir vēl vairākas Troļļu
pasaules! Katra no tām ir veltīta kādam muzikālajam žanram. Kad noslēpumains drauds uzglūn visai Troļļu saimei,
Popija, Zars un viņu draugi dosies cauri nepazīstamām zemēm, lai paveiktu ko šķietami neiespējamu: apvienotu visus
Troļļus un šajā harmonijā stātos pretī ļaundarim.
Repertuārā iespējamas izmaiņas, aktuālai informācijai sekojiet līdzi:

www.talsi.lv/kino-repertuars vai www.facebook.com/KinoTalsiAuseklis/

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. Kases
tālrunis informācijai 1 h pirms seansa:
25672599
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Sports martā
Kad?

Cikos?

4.03.

9.00

Pasākuma nosaukums
TALSOS
Talsu novada senioru un invalīdu
ziemas kausa izcīņas zolītes spēlē 5.
posms

SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ

Norises vieta
Talsu sporta nams

4.03.

9.00

„Sporto visa klase" - tautas bumba 5. klasēm

Talsu sporta nams

7.03.

9.00

Badmintons. Talsu kauss

Talsu sporta halle

7.03.

10.00

7.03.

10.00

Šahs. Talsu novada kausa izcīņas
ātrspēlē 7. posms (noslēgums)
Talsu novada sporta spēļu ziemas
posms. Galda teniss, šautriņu
mešana, novuss, svara stieņa
spiešana guļus, basketbola trīspunktu
metieni, pārvalžu vadītāju daudzcīņa
Telpu futbols. LTFA kausa izcīņas
finālspēle. FC „Petrow” – FK „Raba”

8.03.

17.00

8.03.

12.00

Hokejs LJBČ: Talsu NSS/THK - LSSS 2

8.03.

12.00

11.03.

Talsu sporta nams

Talsu sporta nams

3.03.

18.00

Sabiles kausa galda tenisā 8. posms

Sabiles SC

5.03.

18.00

Sabiles kausa novusā 8. posms

Sabiles SC

6.03.

18.30

Sabiles kausa volejbolā 5. posms

Sabiles SC

10.03.

18.00

Sabiles kausa galda tenisā 9. posms

Sabiles SC

12.03.

18.00

Sabiles kausa novusā 9. posms

Sabiles SC

17.03.

10.00

Sabiles kausa telpu futbolā 2009. g.
dz. 5. posms

Sabiles SC

17.03.

18.00

Sabiles kausa galda tenisā 9. posms

Sabiles SC

19.03.

10.00

Sabiles kausa telpu futbolā 2011. g.
dz. 5. posms

Sabiles SC

19.03.

18.00

Sabiles kausa novusā 10. posms

Sabiles SC

20.03.

18.30

Sabiles kausa volejbolā 6. posms

Sabiles SC

28.03.

11.00

Sabiles kauss U–10, futbola festivāls

Sabiles SC

ĢIBUĻU PAGASTĀ

Talsu sporta halle
Talsu ledus halle

7.03.

10.00

Invalīdu dienas pasākums

Basketbols TNSS LBJL - Liepāja

Talsu sporta nams

15.03.

9.00

9.00

Talsu novada atklātā Olimpiāde skolu
sportā „Basketbols" 4.-5., 6.-7., 8.-9.kl.
grupās

Ģibuļu pagasta kausa izcīņas zolītes
spēlē 6. posms

Talsu sporta halle

21.03.

10.00

9. gadadienas pasākums

11.03.

19.00

Skriešanas seriāls „Talsu jūdze”

Vilkmuižas ezers

27.03.

19.00

14.03.

10.00

ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
Zolītes pavasara turnīrs
VALDGALES PAGASTĀ

14.03.

10.00

21.03.

13.00

Novusa turnīra 3. posms

14.03.

18.00

21.03.

13.00

Galda tenisa 2. posms

15.03.

10.00

18.03.

9.00

21.03.

10.00

22.03.

12.00

25.03.

19.00

Dambrete. Talsu novada čempionāta
un kausa izcīņa ātrspēlē
Galda teniss. Jura Dembovska
piemiņas balvas izcīņas 6. posms
Telpu futbols. 1. līga FC Talsi/FK
Laidze – Jako Sport
Novuss. Talsu sporta nama kauss
dubultspēlēs
Talsu novada senioru un invalīdu ziemas
kausa izcīņas zolītes spēlē 6. posms
Šahs. Talsu novada čempionāta
ātrspēlē 7. posms (noslēgums)
Hokejs LJBČ: Talsu NSS/THK U15 Mārupes HS
Skriešanas seriāls „Talsu jūdze”

Talsu sporta nams
Talsu sporta nams
Talsu sporta halle
Talsu sporta halle
Talsu sporta nams

Sporta un interešu
centrs
Sporta un interešu
centrs

VALDEMĀRPILĪ
28.03.

16.00

Sporta vakars 2020

Valdemārpils BLPC

VIRBU PAGASTĀ

Talsu sporta nams

13.03.

19.00

Talsu ledus halle

27.03.

19.00

Badmintona sacensības jauniešiem

Dambrete. Talsu novada čempionāta
Talsu sporta nams
un kausa izcīņas ātrspēlē (noslēgums)
Novuss. Talsu novada ceļojošās
29.03. 10.00
Talsu sporta nams
balvas vienspēlēs 3. posms
Talsu novada čempionāts telpu futbolā, volejbolā un Talsu sporta nama kauss
basketbolā pēc individuāla kalendāra
LAUCIENES PAGASTĀ
7.03.Latvijas volejbola čempionāta spēles,
10.00
8.03.
U–19 meitenes
Laucienes kausa 2019/2020 3+1
7.03.volejbolā 13. posms
Laucienes sporta
8.03.
17.00 Jauniešiem
centrs
19.00 Pārējiem
Laucienes kausa 2019/2020 zolītē 13.
Laucienes sporta
13.03. 19.00
posms
centrs, 2. stāvs
Izglītojošs pasākums jauniešiem
„Vēlos sasniegt savu mērķi! Sports un
uzturs”
1. daļa – Kaspara Kristapsona teorētiskā
lekcija un praktiskā nodarbība par
Laucienes sporta
15.03. 11.00
fiziskās sagatavotības treniņu
centrs, 2. stāvs
2. daļa – higiēna, uzturs, enerģija,
fiziskā aktivitāte, uztura gatavošanas
meistarklase
3. daļa – sportiskā aktivitāte – volejbols
Volejbola spēle. Engures novada atklātais
Laucienes sporta
17.03. 20.00
čempionāts SK Lauciene – Irlava
centrs
Laucienes kausa 2019/2020 novusā
Laucienes sporta
22.03. 10.00
noslēguma posms
centrs, 2. stāvs
Laucienes kausa 2019/2020 3+1
volejbolā noslēguma posms
Laucienes sporta
27.03.
16.00 Jauniešiem
centrs
19.00 Pārējiem
28.03.

Ķūļciema BLPC

Sacensības basketbolā 4:4 (komandu
izloze uz vietas)

Talsu Valsts ģimnāzija

10.00

Pastendes sporta
centrs „Akmeņkaļi"
Pastendes sporta
centrs „Akmeņkaļi"
Pastendes sporta
centrs „Akmeņkaļi"

Virbu pamatskolas
sporta zāle
Virbu pamatskolas
sporta zāle

Sagatavoja: Andris Krišjānis

PĻAVMUIŽĀ
7.03.

10.00

13.03.

20.00

27.03.

20.00

Pļavmuižas kausa 2020 galda spēlē
„Katanas ieceļotāji” 5. posms – noslēgums.
Dalības maksa 2 EUR,
studentiem, invalīdiem, pensionāriem
1 EUR, skolēniem bez maksas
Pļavmuižas kausa 2020 novusā 3.
posms un šautriņu metienos 8. posms.
Dalības maksa 2 EUR,
studentiem, invalīdiem, pensionāriem
1 EUR, skolēniem bez maksas
Pļavmuižas kausa 2020 novusā 4.
posms un šautriņu metienos 9. posms.
Dalības maksa 2 EUR,
studentiem, invalīdiem, pensionāriem
1 EUR, skolēniem bez maksas
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Pļavmuižas saieta
nams

Pļavmuižas saieta
nams

Pļavmuižas saieta
nams
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Kultūras pasākumi martā
Kad?

Cikos?

4.03.

10.00

5.03.

18.00

7.03.

16.00

8.03.

17.00

12.03.

14.00

13.03.

16.00

13.03.

19.00

14.03.

18.00

15.03.

14.00

20.03. 12.00

Kas?
TALSOS
Pirmsskolas izglītības iestāžu III orķestru
parāde „Es pazinu to putniņu"
Leļļu izrāde bērniem un vecākiem „Lācis
un viņa draugi"
Ieeja: 5, 6 EUR
Biļetes Talsu tautas nama un
„Biļešu paradīzes” kasēs
Talsu fotokluba izstādes „Dzīvnieks
pašnāvnieks” un Edgara Lāča
personālizstādes „Atspulgā” atklāšana
Latvijas Nacionālā teātra izrāde „Slaktiņa
dievs”
Ieeja: 8, 10, 12 EUR
Biļetes Talsu tautas nama kasē
Gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkiem. Talsu novada
Bērnu un jauniešu centra draudzības
koncerts „Roku rokā”
Tekstilmākslinieces
Aijas
Baumanes
piemiņas izstādes atklāšana
Improvizācijas teātra izrāde „Gandrīz draugi”
Ieeja: 10,12 EUR
Biļetes Talsu novada Tūrisma informācijas
centrā un citās „Biļešu servisa” kasēs
Jauniešu deju kolektīva „Delveri” un viņu
draugu draudzības koncerts „Ievirpuļo
pavasarī”
Talsu tautas nama senioru kora „Atbalss”
draudzības koncerts „Mazu ziedoņa
dziesmiņu dziedāt es gribu…”
Jauniešu diena 2020 „Made in Talsi”

Kur?
Talsu tautas namā

Talsu tautas namā

Talsu tautas namā

Talsu tautas namā

Talsu tautas namā
Talsu novada
muzejā
Talsu tautas namā

Talsu tautas namā
Talsu tautas namā
Talsu sporta hallē

Pavasara saulstāvji kopā ar folkloras kopu
Radošajā sētā
„Talsi”
Talsu koru apriņķa sieviešu koru X saieta
21.03. 17.00
Talsu tautas namā
koncerts „Laba dzīve bāliņos”
Pūtēju orķestra „Talsi" koncerts „Mīļumiņ,
22.03. 14.00
Talsu tautas namā
nāc padzert ūdentiņ’”
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
Pie pieminekļa
25.03. 11.00
dienas atceres pasākums
„Koklētājs"
SABILĒ UN ABAVAS PAGASTĀ
20.03. 18.00

6.03.

13.00

6.03.

19.04

9.03.
12.03.
17.03.
18.03.
27.03.
2.03.
7.03.
19.03.
19.03.
23.03.
25.03.
28.03.
2.03.
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Tikšanās ar rakstnieci Ingunu Baueri
„Likt kopā vēstures faktus un veidot stāstu”

Krodziņš „Pie Viļņa” „Pateicoties
meitenēm, krodziņam 10!”
Diānas Dzelzkalējas neirografikas
18.00 nodarbība „Dzimtas mandala”
Dalības maksa: 12 EUR
Izzinošs pasākums par putniem
10.00
„Sīki putni čivināja, pavasari gaidīdami…”
19.00 Ceļojumu vakars ar pēcgaršu

Reģionālo ekspertu tikšanās, informācija
12.00 un diskusija par romu kultūras atbalsta
pasākumiem kultūrvides veidošanā
Sabiles kultūras nama sieviešu ansambļa
18.00
koncerts „Spēle”
STENDĒ
Tikšanās ar kartupeļu audzētāju,
16.00
kolekcionāru Elviju Braunu
Cirks „Oki-Doki”
16.00
Ieeja: 2 EUR
Pasākums bērnudārza audzēkņiem
10.30 „Iepazīsim grāmatas par planētas
bagātību – ūdeni”
Lienes Zvirbules pasākums „Detokss,
16.00
organisma attīrīšana un vesels saprāts”
Radošā darbnīca „Dodam lietām otru
13.00
dzīvi!”
14.00 Piemiņas brīdis komunistiskā terora upuriem
Ventspils senioru biedrības „Liedags” teātra
14.00
izrāde E. Hafere „Gadsimta lapsu medības”
VALDEMĀRPILĪ
Skaļās lasīšanas fināls" 5. un 6. klases
11.00
audzēkņiem

6.03.

19.00 Valdis Pūliņš „Viss par tomātu audzēšanu”

17.03.

10.00

20.03.

19.00 Stand UP „Antiņš debesīs meklē latviešus”

25.03.

13.00 Politiski represēto atceres pasākums

28.03.

15.00

„Grāmatu starts” Pūculēnu skolas 3.
nodarbība

Valdemārpils amatierteātra pirmizrāde
Rodžers Kūrs „Nūra"
Ieeja: 2 EUR

(Turpinājums 16. lappusē.)

Sabiles bibliotēkā
Sabiles kultūras
namā
Sabiles kultūras
namā
Sabiles bērnu
bibliotēkā
Sabiles kultūras
namā
Sabiles kultūras
namā
Sabiles kultūras
namā
Stendes bibliotēkā
Stendes tautas
namā
Stendes bibliotēkas
bērnu nodaļā
Stendes bibliotēkā
Stendes bibliotēkas
bērnu nodaļā
Stendes stacijā
Stendes tautas
namā
Valdemārpils
izstāžu zālē
Valdemārpils
izstāžu zālē
Valdemārpils
izstāžu zālē
Valdemārpils
izstāžu zālē
Valdemārpils
izstāžu zālē
Lubes kultūras
namā
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Kultūras pasākumi martā
Kad?

Cikos?

7.03.

16.00

8.03.

18.00

13.03.

28.02.

19.00

21.00

3.03.

19.00

6.03.

16.00

7.03.

12.00

11.03. 9.30
11.03. 18.00
18.03. 12.00
21.03. 18.00
24.03. 18.00
28.03. 18.00
23.-27.03.
7.03.

17.00

8.03.

19.00

27.03. 20.00
6.03.

7.03.

7.03.

19.00

12.30

19.00

13.03. 13.00
14.03. 12.00
14.03. 18.00
15.03. 15.00
8.03.
un
22.03.

no
10.00
līdz
16.00

21.03. 13.00
28.03. 13.00
4.03.

11.00

4.03.

9.00

13.03.

13.00

26.03.

17.00

Kas?
Kur?
BALGALES PAGASTĀ
Izstādes atklāšana „Gunas sešdesmit foto
spēles ar aktieriem". Izstāde apskatāma
Balgales BLPC
no 7. marta līdz 3. aprīlim.
Kino filma „Klases salidojums".
Balgales BLPC
Ieeja: 3 EUR
Jauniešu vakars „Melnās piektdienas
tako vakars". Tako pagatavošanas
Balgales BLPC
meistarklase, intuīcijas spēle, kino.
Dalības maksa 2 EUR
Sportistu salidojums. Groziņballe ar
ansambli „Nav problēmu".
Balgales BLPC
Ieeja: 3 EUR. Dalību pieteikt,
zvanot 22309712
ĢIBUĻU PAGASTĀ
Muzikāli izklaidējoša vakarēšana ar „Ogām
- Ciemslotām" no Sabiles „Marta vakars
Spāres muižā
Martu dienā"
Ieeja: 1 EUR
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku lielkoncerta „Saule vija zelta
Pastendes kultūras
jostu" tautas deju repertuāra apguves
namā
skate
Cirks „Klaunu šovs Oki-doki"
Pastendes kultūras
Ieeja: 2EUR
namā
Pastendes
„Pasaku labirints 1. klasei”
bibliotēkā
Iritas Dorbes ķermeņa krēmu gatavošanas
Ģibuļu pagasta
praktiskā darbnīca „Sajūti dabas enerģiju”
BLPJAC
Dalība: 5 EUR, iepriekšēja pieteikšanās
Atklātā meistarklase „Nāmetiņa Pipirkšķīši".
Spāres muižā
Cimdu un zeķu raksti - dubultais adījums
Amatierteātra „Te rada" pirmizrāde
Pastendes kultūras
Dzintars Briedis „Svētais karš"
namā
Ieeja: 2 EUR
Baibas Kalnas lekcija „Interesanti fakti
par 19. gadsimta muižu sadzīvi, modi un
Spāres muižā
izklaidēm"
Pastendes kultūras
Talsu deju apriņķa deju kolektīvu skate
namā
Eiropas Digitālā nedēļa „E-prasmes
Pastendes
ērtākai dzīvei”
bibliotēkā
ĪVES PAGASTĀ
Fotoizstāde „Kolekcija” un tikšanās ar
Tiņģeres pilī
darbu autori Jekaterinu Karpovu
Starptautiskajai sieviešu dienai veltīts
Tiņģeres pilī
pasākums „Dāmu manifestācija”
Amatierteātra „Īve” pirmizrāde H. Paukšs
Tiņģeres pilī
„Ar spaini pa galvu”
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ
Andreja Ēķa filma „Klases salidojums 2”
Ķūļciema BLPC
Ieeja: 2,50 EUR
LAUCIENES PAGASTĀ
Vēdiskā filozofa, lektora Uģa Kuģa lekcija
„Par sievieti”
Laucienes kultūras
Dalība: EUR 5
namā
Pieteikšanās: 29216480
Kino seanss – spēlfilma „Klases
Pļavmuižas saieta
salidojums 2”
namā
Ieeja: 3 EUR
Laucienes kultūras
Bērnu koru kopkoncerts „Dziedātprieks”
namā
Pļavmuižas saieta
Jauno solistu koncerts „Es TĀ dziedu”
namā
Luīzes Vecmanes sievietēm veltīta
Laucienes kultūras
Kundalini jogas nodarbība
namā
Pieteikšanās: 29216480
Gongu skaņu dziedinošā meditācija
Laucienes BLPC
Pieteikšanās: 22483266
Ojāra Stalta seminārs „Ceļš pie sevis”
Realitātes radīšana, Zinātniskie atklājumi
Laucienes BLPC
un Pitagora matricas analīze
Dalība: 20 EUR
Elvas Zemītes dienas grima meistarklase
Laucienes kultūras
Pietiekšanās 29216480
namā
Folkloras kopu sadziedāšanās svētki
Laucienes kultūras
„Ziņģes 2020”
namā
LĪBAGU PAGASTĀ
Ivetas Sērumas un Viļņa Bumbiera
Lībagu vecajā skolā
koncerts senioriem „Rozes zied”
Grāmatu draugu tikšanās „Jānim Grīziņam
Lībagu skolā
120”
Lībagu sākumskolas „Jaunākā mode
Lībagu BLPC
pavasarī”
Informatīva tikšanās ar saimniecības
Lībagu BLPC
„Andumi” ziedu audzētāju Intru Lagzdiņu
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9.03.

18.00

16.03. 18.00

LAIDZES PAGASTĀ
Gleznošanas meistarklase pieaugušajiem
„Ziedi uz koka” ar akrilu kopā ar Elitu
Blumbahu
Dalības maksa: 10 EUR
Iepriekš pieteikties: 26162278
Saruna ar kolekcionāru Valdi „Tomātu
šķirnes, to sēšanas un audzēšanas knifi”
Dalības maksa: 1 EUR

Tikšanās ar pērļotāju Sandru „Ar ko sākas
pērļošana”
17.00 Randiņš jauniešiem „Lieta Nr. 1”
Dinas Zēniņas-Dišleres stāstījums par
12.00
ceļojumu uz Balī un Austrāliju
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
13.00
dienai veltīta tikšanās
LUBES PAGASTĀ
VPDK „Krišjānis” koncerts „Skaistākā starp
19.00 puķēm”
Ieeja: 1 EUR
Vārves AT izrāde Lelde Stumbre „Burvīgie
14.00
blēži”
VALDGALES PAGASTĀ

Laidzes BLPC

Laidzes BLPC

18.03. 18.00

Laidzes BLPC

20.03.

Laidzes BLPC

21.03.
25.03.

7.03.
14.03.

2.03.10.00
30.03.
7.03.

21.00

17.03. 10.00
20.03. 17.00
25.03. 10.00

14.03.

18.00
22.00

19.03. 18.00

27.03. 19.00

28.03. 19.00

7.03.

19.00

13.03. 18.00
21.03. 18.00

Dambretes turnīrs „Prieks prātot!”

Laidzes bibliotēkā
Laidzes BLPC
Lubes kultūras
namā
Lubes kultūras
namā
Valdgales bibliotēkā

Sieviešu dienai veltīts atpūtas vakars
Valdgales tautas
„Sievietes un ziedi”
namā
Ieeja: 2 EUR
Radošais pasākums „Pavasara brīnums”
Valdgales bibliotēkā
Ventspils Jaunrades nama Skaņskatu
Valdgales tautas
mākslas studijas audzēkņu „Pavasara
namā
koncerts”
Pasaules dzejas dienai veltīts pasākums
Valdgales bibliotēkā
VANDZENES PAGASTĀ
Koncerts „Dziesma visām paaudzēm”
Ieeja: 5 EUR Vandzenes tautas
namā
Groziņballe kopā ar grupu „Sienāži”
Ieeja: 5 EUR
Saruna ar kolekcionāru Valdi „Tomātu
šķirnes, to sēšanas, stādīšanas un
Vandzenes tautas
audzēšanas knifi”
namā
Ieeja: 1 EUR
K. Valdemāra Talsu teātra izrāde „Pavisam
Vandzenes tautas
parasts vakars”
namā
Ieeja: 1 EUR
Sieviešu kora „Dīva” koncerts „Un kas ir
pēc pilngadības?”.
Vandzenes tautas
Pēc koncerta groziņballe
namā
Ieeja: 2 EUR
VIRBU PAGASTĀ
Starpnovadu deju grupu koncerts
Virbu kultūras
„Mūsdienu deju karuselī”
namā
Zāļu sievas Līgas Reiteres meistarklase un
Virbu kultūras
degustācija „Receptes un mājražošana”
namā
Virbu kultūras
Amatierteātra viesizrāde
namā

Sagatavoja: Sanita Arciševska

Veselības veicināšanas pasākumi
Otrdienās

martā

Zumba senioriem – 15.00 Talsu novada pašvaldības
Lielajā zālē
Zumba – 17.30 Talsu novada pašvaldības Lielajā zālē
Zumba –19.00 Sabiles sporta centrā
Hathas jogas nodarbības – 18.00 Valdemārpils izstāžu zālē
TRX piekares sistēmas treniņš – 19.00 Talsu Sporta hallē,
pieteikšanās pa tālr.: 29122137

Trešdienās

Vingrošanas nodarbības grūtniecēm – 13.30 Talsu Sporta namā
Hatha jogas nodarbības – 18.00 Pastendes kultūras namā
Pilates - treniņu sistēma – 18.30 Vandzenes tautas namā

Ceturtdienās

Fitness – jogas nodarbības - 18.00 Balgales sporta un BLPC
Fitness – apļa treniņš - Talsu Sporta hallē,
pieteikšanās pa tālr.: 26394514
Pilates - treniņu sistēma 18.00 - Pūņu tautas namā
2. martā 16.00 lekcija grūtniecēm - Dzemdības.
Pēcdzemdību periods Talsu novada pašvaldības Mazajā zālē
2. martā 18.00 - nodarbība „Handling" - prasmīga
zīdaiņa aprūpe ikdienā
Visus veselības veicināšanas pasākumus (ieskaitot slēgtos – skolu un
PII audzēkņiem) skatīt mājas lapā www.talsi.lv sadaļā ― iedzīvotājiem ―
sabiedrības līdzdalība ― veselības veicināšana.
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