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Mēs esam Latvijai piederīgi
Mēs esam Latvijai
piederīgi – ne tāpēc,
ka šeit dzimuši, bet
tāpēc, ka mūsu sirdspuksti te allaž skanējuši. Kā tālumā jūra
šalc, kaut nedzirdam
to, bet zinām, tā mūsos
Latvija dzīvo. Ik dienu, ik stundu, ik mirkli, lai arī kuru zemi
mūsu kājas skartu. Lai
arī saule debesīs tik
viena, tomēr Latvijā
tā vissiltāk, vismīļāk spīd. Arī ābe
les
te krāšņāk zied un pat
laiks te, mājās, citādi rit. Mēs esam Latvi-

jai piederīgi. Vien
mēr un visur tās sauli kā dzintaru,
kā kastani, kā zīli kabatā nesam. Mīļi sveicu Latvijas
dzimšanas dienā!
Sandra Pētersone, Talsu novada domes priekšsēdētāja

Amatā apstiprina divus pārvalžu vadītājus
5. novembrī notika Talsu novada domes ārkārtas sēde.
Tajā tika skatīti jautājumi par vairāku pilsētu un pagastu
pārvalžu un to apvienību vadītāju iecelšanu amatā.
Dundagas pagasta pārvaldes vadītāja amata konkursā
pieteicās divi pretendenti. Abi tika vērtēti abās kārtās, bet
pretendents ar augstāko punktu skaitu atteicās no amata.
Apstiprināšanai pārvaldes vadītāja amatā tika virzīta iepriekšējā Dundagas novada pašvaldības izpilddirektore un
administrācijas vadītāja Janita Vanda Valtere, tomēr viņas
kandidatūru Talsu novada domes deputāti neatbalstīja.
Arī uz Lībagu pagasta un Strazdes pagasta apvienības
pārvaldes vadītāja amatu bija pieteikušies divi pretendenti. No tiem par piemērotāko tika atzīts Lībagu un Strazdes
pagasta komunālās daļas speciālists Ivars Maķevics, bet

Talsu novada domes deputāti viņu amatā neapstiprināja.
Uz Mērsraga pagasta pārvaldes vadītāja amatu bija pieteikušies trīs pretendenti. Divi no tiem tika virzīti uz otro kārtu,
iegūstot līdzīgu punktu skaitu. Apstiprināšanai uz amatu tika
virzīts iepriekšējais Mērsraga novada domes priekšsēdētājs
Roberts Šiliņš, ko Talsu novada domes deputātu vairākums
(desmit balsis par, piecas balsis pret) apstiprināja amatā.
Uz Stendes pilsētas un Virbu pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amatu pretendēja trīs kandidāti. Divi no tiem
neatbilda konkursa nosacījumiem. Apstiprināšanai amatā
tika virzīts Egils Alsbergs, bijušais Virbu un Strazdes pagasta
pārvaldes vadītājs. Viņš ieguva visu 15 klātesošo Talsu novada domes deputātu balsis.
Inita Fedko

Mērsraga Tautas namam 60!
Pirms 60 gadiem 7. novembrī Mērsraga Tautas nams vēra durvis saviem
apmeklētājiem pirmo reizi. Tieši tāpēc 7. novembris uzskatāms par tautas
nama oficiālo dzimšanas dienas datumu. Par godu svētkiem izgaismojām tautas nama logus, kuros mainīgās krāsas atspoguļoja apmeklētāju emocijas.
Paldies visiem, kas apciemoja tautas namu svētkos!
Lai arī klātienes pasākumi nevarēja notikt, tomēr svinības netika atceltas.
Par godu jubilejai joprojām aicinām ieskatīties kodolīgā kopsavilkumā, ko
tad tautas nams ir piedzīvojis šo 60 gadu laikā, kā arī tautas nama draugi
ir iesūtījuši apsveikumu video, kas apkopoti video koncertā. Paldies Ingai
Hartikai par vēstures materiāliem! Paldies ikvienam, kas iesaistās Mērsraga
kultūras dzīvē un papildina to! Patīkamu skatīšanos! Video pieejams www.
mersrags.lv, sadaļā „Kultūra”. Drīz tērpsim Mērsragu sarkanbaltsarkanā
un izgaismosim ēku logus svētku krāsās. Šogad Valsts svētkus svinēsim
19. novembrī. Varam pačukstēt, ka tik spoži Mērsrags iemirdzēsies pirmo
reizi! Priecīgus svētkus!

Pateicība Mērsraga pagasta pārvaldes darbiniekiem un iedzīvotājiem
Kopā nepavadījām daudz laika, bet tas bija pietiekoši kvalitatīvs, lai būtu, par ko pateikties. Laiks lietas saliek pa vietām, un
arī man bija vajadzīga šī pieredze – darbs kopā ar Jums, pagasta pārvaldes darbiniekiem, kā arī pagasta iedzīvotāju iepazīšana.
Arī turpmāk man nebūs vienalga par to, kā Jums, Mērsragā viss
attīstīsies tālāk. Jūs kopā esat laba komanda, un man prieks, ka
komandā ir cilvēki, kuriem nav vienaldzīgs viņu darbs, kuriem
nav vienaldzīga sava pagasta izaugsme, attīstība. Jums jāturpina

iesāktais virziens! Mēs kopā iesākām darīt būtiskas lietas, un es
no sirds vēlos, lai nevienā nezūd cīņas spars pašu izvirzīto mērķu
sasniegšanā.
Jūs esat tie, kas skaidri zina – kaut ko var izdarīt tikai tad, kad
beidz par to domāt un sāk darīt! Paldies visiem tiem Mērsraga
pagasta iedzīvotājiem, kas mani pieņēma savā vidū, novērtēja
ne tikai manu, bet arī manas Mērsraga komandas darbu! Man
bija prieks ar Jums piedalīties gan pasākumos klātienē, gan arī

attālināti. Man bija prieks sastapt Jūs manās ikdienas darba
gaitās, ikvienam no Jums paldies par atzinīgiem vārdiem! Uz
tikšanos!
Marika Grohjacka

2

Apstiprina Mērsraga un
Rojas ostas valžu sastāvus

Kopš administratīvi teritoriālās reformas Talsu novadā ir divas ostas: Rojā
un Mērsragā. 28. oktobrī Talsu novada dome apstiprināja jaunus ostu nolikumus un valžu sastāvus, iekļaujot tajās arī Talsu novada domes deputātus.
Talsu novada dome apstiprināja jaunus Mērsraga un Rojas ostas pārvaldes
nolikumus, lai tajos ietvertie regulējumi abās ostās tiktu definēti un izprasti
vienoti. Tāpat apstiprināti jauni ostu valžu sastāvi.
Likums paredz, ka ostu valdes izveido attiecīgās pašvaldības dome ne vairāk kā desmit locekļu sastāvā, un iekļaujot tajā pašvaldības amatpersonas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas,
Zemkopības ministrijas un Satiksmes ministrijas amatpersonas, pašvaldības
deputātus un ostā funkcionējošo komercsabiedrību pārstāvjus.
Mērsraga ostas pārvaldes valdes priekšsēdētāja pienākumus pildīs Māris
Rozenbergs, vietnieka amatu ieņems Dainis Karols, bet valdes locekļa amatu
veiks Ainis Stūrmanis. Valdes locekļa pienākumus no Ekonomikas ministrijas
puses pildīs Kaspars Lore, no Zemkopības ministrijas – Edvards Ratnieks, no
Satiksmes ministrijas – Inguna Strautmane, SIA „Baltica Shipping” pārstāvis
Artūrs Tīle, SIA „Gamma-Rent” pārstāvis Zigis Goldmanis.
Arī Rojas ostas pārvaldes valdes priekšsēdētāja amata pienākumus
veiks Māris Rozenbergs, viņa vietniece būs Eva Kārkliņa, bet valdes locekļa
amatā darbosies Ilze Rutkovska no Zemkopības ministrijas, Kaspars Lore
no Ekonomikas ministrijas, Inese Birziņa no Satiksmes ministrijas, Zane
Vēsmiņa-Rence no SIA LSEZ „Laskana” un Einārs Ūdris no SIA „Līcis-93”.
Inita Fedko

Notiks Talsu novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2022.–2040. gadam projekta un Talsu
novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam
projekta publiskā apspriešana
Talsu novada dome 2021. gada
28. oktobra domes sēdē pieņēmusi
lēmumu Nr. 289 „Par Talsu novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–
2040. gadam projekta un Talsu novada
Attīstības programmas 2021.–2027.
gadam projekta nodošanu publiskajai
apspriešanai”.
Talsu novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2022.–2040. gadam (Stratēģija) ir ilgtermiņa teritorijas attīstības
plānošanas dokuments, kurā noteikts
Talsu novada ilgtermiņa attīstības redzējums – vīzija, stratēģiskie mērķi,
prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Izstrādes mērķis ir nodrošināt saskaņotu un koordinētu Talsu
novada attīstību ilgtermiņā. Stratēģija
ir pašvaldības hierarhiski augstākais
ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka virzienus
un vadlīnijas turpmākajai teritorijas attīstības plānošanai.
Talsu novada Attīstības programma
2021.–2027. gadam (Attīstības programma) ir vidēja termiņa teritorijas
attīstības plānošanas dokuments, kurā
noteiktas vidēja termiņa prioritātes un
rīcības, kuras pašvaldība apņēmusies
īstenot novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas attīstības nolūkos.
Attīstības programmu veido vairākas
sadaļas, t. sk. Stratēģiskā daļa, Rīcības
plāns, Investīciju plāns, Īstenošanas

uzraudzības un novērtēšanas kārtība.
Stratēģija un Attīstības programma
ietver 2021. gada 1. jūlijā izveidoto Talsu novada teritoriju – Talsu, Valdemārpils, Stendes un Sabiles pilsētu, kā arī
Abavas, Ārlavas, Balgales, Dundagas,
Īves, Ģibuļu, Kolkas, Ķūļciema, Laidzes, Laucienes, Lībagu, Lubes, Mērsraga, Rojas, Strazdes, Vandzenes, Valdgales un Virbu pagastu administratīvās
teritorijas.
Stratēģijas un Attīstības programmas publiskā apspriešana ilgs no
2021. gada 8. novembra līdz 2021. ga
da 5. decembrim.
Publiskās apspriešanas laikā ar sagatavotajiem dokumentu projektiem
elektroniskā veidā iespējams iepazīties:
Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, Talsu
novada pašvaldības mājaslapā talsunovads.lv, sadaļā iedzīvotājiem/sabiedrības līdzdalība/publiskās apspriešanas.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2021. gada 23. novembrī
plkst. 17.30 attālināti, izmantojot platformu „Zoom”. Pieslēgšanās sanāksmei
ir bez iepriekšējas reģistrācijas. Tā tiks
translēta arī Talsu novada pašvaldības
Youtube kontā.
Rakstiskus priekšlikumus par sagatavotajiem dokumentiem var iesniegt
līdz š. g. 5. decembrim (ieskaitot). Plašāka informācija www.talsunovads.lv.

Talsu novada dome atbalsta
Uzņēmējdarbības atbalsta komisijas izveidi
Talsu novada domes deputātu vairākums 28. oktobrī konceptuāli atbalstīja tautsaimniecības komitejas ierosinājumu par jaunas komisijas izveidi.
Tās sastāvā būs dažādu jomu uzņēmējdarbības profesionāļi un pašvaldības
pārstāvji, un tās galvenais mērķis ir
atbalstīt uzņēmēju iniciatīvas un sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Talsu
novadā.
Uzņēmējdarbības atbalsta komisijas galvenais uzdevums būs apzināt un
izvērtēt ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas un sagatavot priekšlikumus to risināšanai.
„Uzņēmējdarbības nozīme pašvaldības kontekstā ir svarīga, ņemot vērā,
ka uzņēmums nodrošina darbavietas
un tādējādi noteiktas teritorijas iedzīvotāju labklājības līmenis ir saistīts
ar vietējo uzņēmēju aktivitāti. Šāda

komisija ir nepieciešama, lai uzturētu
pašvaldības nepastarpinātu saikni ar
uzņēmējiem, tādēļ, kopīgi sadarbojoties, jāmeklē risinājumi, kas padarīs
novadu spēcīgu un uzņēmējdarbības
videi labvēlīgu,” par to, cik svarīgi ir
pašvaldībai ar tai pieejamajiem instrumentiem atbalstīt uzņēmējus, stāsta
Talsu novada domes priekšsēdētājas
vietnieks tautsaimniecības jautājumos
Aldis Pinkens. Līdztekus A. Pinkens
uzsver, ka uzņēmējdarbības atbalsta
komisijas izveide ir vērtīgs saziņas un
viedokļu apmaiņas veids starp pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem. Tā palīdzēs detalizētāk apzināt uzņēmēju attīstības plānus, to īstenošanai kavējošos
faktorus un plānot pašvaldības iespējas
uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras uzlabošanā un radīšanā.
Renāte Freiberga

Labo darbu nedēļa
No 4. oktobra līdz 8. oktobrim
PII „Dārta” norisinājās „Labo darbu” nedēļa. „Zīļuku” grupiņa ņēma
aktīvu dalību šajā akcijā. Mūsu labais
nodoms bija palīdzēt bijušajai dārziņa auklītei – mūsu mīļajai Dzintriņai
(Dzintrai Kraģei).
Ejot pie Dzintriņas mēs pa ceļam
jau ar bērniem pārrunājām, ko nozīmē
palīdzēt otram – kas ir labie darbi, kas
ir ne tik labi darbi. Bērniem radās ļoti
daudz piemēru kā viņi varētu palīdzēt,
gan sākot ar savu ģimeni, gan kaimiņiem un visiem labajiem cilvēkiem.
Lielo, labo darbu „Zīļuku” grupas
sarakstā ierindojām: malkas nešanu,
vešanu un kraušanu. Kopīgi strādājot aizvedām divas pilnas ķerras ar
malku. Nu mūsu Dzintriņai būs silti!
Labo darbu saraksts nebūt nav tik īss.
Palīdzējām novākt arī burkānu ražu
un draudzīgi aplī nostājoties iepazināmies, katrs nosaucot savu vārdu. Turpinājām mūsu darbiņus ar grābeklīti,
sagrābjot sakritušās rudens lapas. Vējš
bija tik draiskulīgs, ka lapas svieda pa
gaisu, taču „Zīļuki” tās cītīgi ar darba
prieku sagrāba. Lapu savākšana mums
gāja kā no rokas. Dzintriņa par čaklo
palīdzēšanu mūs cienāja ar sulīgu
arbūzu. Kas var būt labāks par maltīti
svaigā gaisā pēc labi padarīta darba!
Jā! Mums bija „Labo darbu”
nedēļa, bet, vai mēs labus darbus
nevaram paveikt arī tad, kad tādas
nav? Protams, ka varam! Mums jau ir
plāniņš, kā vēl varam palīdzēt un kur

pielikt roku. Ja arī Jums rodas vēlme
kādam palīdzēt, kuram to vajag un
kurš to pat negaida, tad aicinām to

darīt negaidot un neprasot par to
„paldies”!
Čaklie „Zīļuki”

No nākamā gada stāsies spēkā vienoti
nosacījumi par nekustamā īpašuma nodokli
Nākamajā gadā Talsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
stāsies spēkā vienoti saistošie nosacījumi par nekustamā īpašuma nodokli
(NĪN), to piemērošanas un maksāšanas kārtību, kā arī par iespējamajiem
atvieglojumiem.
Izvērtējot jauno Talsu novadu veidojošo teritoriju, tas ir, Talsu novada
domes, Dundagas novada domes, Mērsraga novada domes un Rojas novada domes, pieņemtos saistošos noteikumus, kas nosaka NĪN piemērošanu
katrā teritorijā, maksāšanas kārtību un atvieglojumu piešķiršanu, tika izstrādāti jauni saistošie noteikumi. Tie attieksies uz visiem apvienotā Talsu
novada nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem.
Nekustamā īpašuma nodokļa pamata piemērošanas nosacījumus un
iespējamos atvieglojumus nosaka likums „Par nekustamā īpašuma nodokli”, savukārt Talsu novada saistošie noteikumi definē papildu nosacījumus,
kas ir saskaņā ar likumā noteikto un kas attiecas uz visiem Talsu novada
administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem.
Papildu likumā noteiktajām grupām, kam tiek piešķirti NĪN atvieglojumi, piemēram, daudzbērnu ģimenēm, trūcīgām un maznodrošinātām
personām, politiski represētajām personām, Talsu novada pašvaldība
noteikusi papildu grupas atvieglojumu saņemšanai. Atvieglojumus NĪN
piemērošanā Talsu novadā var saņemt personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti, personas, kuras audzina bērnu invalīdu, Černobiļas avārijas seku
likvidācijas dalībnieki un 1991. gada barikāžu dalībnieki. Uz atvieglojumiem var pretendēt cilvēki, kuru īpašums atrodas valsts aizsargājamā
pilsētbūvniecības pieminekļa zonā vai kuru īpašums ir cietis ugunsgrēkā. Būtisks papildinājums ir atvieglojumu piešķiršana par zemes platību,
kur tiek veikta bioloģiskā saimniekošana. Tāpat Talsu novadā paredzēti
NĪN atvieglojumi uzņēmējiem, lai tādējādi veicinātu šīs jomas attīstību
un atbalstu tai.
No 1. janvāra jaunā Talsu novada teritorijā spēkā stāsies saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Talsu novadā”, „Par
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību Talsu novadā” un „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā”.
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties www.talsunovads.lv/Dokumenti/Saistošienoteikumi.
Inita Fedko

VTUA Talsu birojs turpmāk atradīsies jaunās telpās
No 2021. gada 1. novembra Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļas birojs Talsos klientus gaidīs jaunās telpās – Celtnieku ielā 12 Talsos.
Talsu biroja adreses maiņa saistīta ar telpu pielāgošanu klientu ērtākai un modernākai apkalpošanai, kā arī izmaksu
optimizāciju. Atgādinām, lai saņemtu VTUA pakalpojumus, t.s.k, klātienē, vispirms ir iepriekš jāpiesakās un jārezervē
pieņemšanas laiks sev ērtākajā vai tuvākajā VTUA nodaļas birojā, kā arī stingri jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās
prasības. Saziņai var izmantot e-pastu: talsi@vtua.gov.lv, tālr. 25703547 vai 26139989.
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Valsts svētku laikā godinās Talsu novada
pašvaldības apbalvojumu saņēmējus

Latvijas dzimšanas dienas nedēļā Talsu novada pašvaldība īpaši pateiksies tiem novada ļaudīm,
kuri šajā gadā darījuši labu vietējai kopienai un nesuši Talsu novada vārdu Latvijā un pasaulē.
Šiem cilvēkiem tiks piešķirti Talsu novada pašvaldības apbalvojumi: Izcilības, Atzinības un Goda balvas.

18. novembrī Talsu Tautas namā, ievērojot valstī noteiktos drošības nosacījumus, tiks godināti Talsu novada Izcilības un Atzinības
balvu saņēmēji.
Izcilības balva ir Talsu novada pašvaldības augstākais apbalvojums. Tas tiek piešķirts, lai paustu atzinību par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem, kas nesuši Talsu novada vārdu valstī un pasaulē. Savukārt Atzinības balva tiek piešķirta par būtiskiem nopelniem
Talsu novada attīstībā, saimnieciskajā darbībā, veselības aizsardzībā,
kultūras, sporta, izglītības, sabiedriskajā un starptautiskajā darbībā,
vai citās novadam nozīmīgās jomās. Arī šajā gadā tiks pasniegtas
trīs Izcilības un desmit Atzinības balvas.
Svētku nedēļā novada pilsētās un pagastos tiks cildināti Talsu
novada Goda balvu saņēmēji. Šis apbalvojums tiek piešķirts par
augsti profesionālu, godprātīgu, brīvprātīgu darbu kādā atsevišķā
nozarē, novada vides vizuālā vai pozitīva tēla veidošanā, vai mūža
ieguldījumu novadam nozīmīgās jomās.
Talsu novada pašvaldības apbalvojums „Talsu novada Goda balva” piešķirts:
TALSU PILSĒTĀ:
XXAndrim Jansonam, Talsu 2. vidusskolas sporta skolotājam, par
augsti profesionālu, godprātīgu darbu izglītības un sporta jomās un
ieguldījumu Talsu pilsētas un novada pozitīva tēla veidošanā;
XXSanitai Liepiņai, ilggadējai „Talsu televīzijas” žurnālistei, koordinatorei Talsu novada fondā, Talsu Ģimeņu un bērnu attīstības
centra „Brīnumiņš” brīvprātīgā darba veicējai, par brīvprātīgo darbu un ieguldījumu Talsu pilsētas un novada pozitīva tēla veidošanā;
XXVairai Kamarai, Talsu pamatskolas interešu izglītības pulciņa
vadītājai, par pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Talsu
pamatskolas izglītojamo talantu attīstīšanā, pilnveidošanā;
XXIngunai Fricbergai, Talsu pamatskolas direktores vietniecei
audzināšanas jomā, bibliotekārei, tautu deju pulciņa vadītājai, karjeras konsultantei, par pašaizliedzīgu un ilggadēju darbu un nozīmīgu ieguldījumu Talsu pamatskolas pasākumu organizēšanā, izglītības kvalitātes nodrošināšanā;
XXSandrai Fridrihsonei, Talsu pamatskolas sākumskolas, rokdarbu
pulciņa skolotājai, par pašaizliedzīgu un ilggadēju darbu un nozīmīgu
ieguldījumu Talsu pamatskolas izglītības kvalitātes nodrošināšanā;
XXAijai Briedei, ģimenes ārstei Talsos, par augsti profesionālu,
godprātīgu un ilggadēju darbu Talsu novadā;
XXLolitai Lipskai-Meijerei, Talsu pamatskolas angļu valodas skolotājai, par Talsu pamatskolas, Talsu novada vārda popularizēšanu
valsts mērogā, ārpus valsts;
XXSolvitai Laurei, Talsu novada Sociālā dienesta Sociālajai darbiniecei darbam ar ģimenēm un bērniem, par būtiskiem nopelniem
Talsu novada attīstībā sociālajā jomā;
XXZigurdam Bērzkalnam, Talsu Valsts ģimnāzijas tehniskajam
darbiniekam, par pašaizliedzīgu darbu un būtiskiem nopelniem
Talsu novada attīstībā;
XXEvijai Ozolai, Talsu 2. vidusskolas direktora vietniecei izglītības
jomā un matemātikas skolotājai, mācīšanās konsultantei-ekspertei,
mentorei jaunajiem pedagogiem, „Jauno pētnieku akadēmijas” izveidotājai, par būtiskiem nopelniem pedagoģiskajā darbā, nodrošinot
pāreju uz kompetencēm balstītu mācību saturu Talsu 2. vidusskolā,
un par Talsu novada vārda popularizēšanu valsts mērogā, ārpus valsts.
SABILES PILSĒTĀ UN ABAVAS PAGASTĀ:
XXAija Dēricai, Sabiles pirmsskolas izglītības iestādes „Vīnodziņa” pirmsskolas skolotājai, par mūža ieguldījumu jaunās paaudzes
audzināšanā un izglītošanā.
STENDES PILSĒTĀ:
XXAijai Siliņai, salonveikala „Rokraksts” īpašniecei, par novada
un Stendes pilsētas pozitīvā tēla veidošanu;
XXIlvitai Krūzei, Talsu 2. vidusskolas dabaszinību un sociālo zinību skolotājai, par būtiskiem nopelniem pedagoģiskajā darbā un
Talsu novada attīstībā izglītības jomā.
VALDEMĀRPILS PILSĒTĀ UN ĀRLAVAS PAGASTĀ:
XXAntrai Alksnei, Valdemārpils pasta nodaļas vadītājai, par ilggadēju, profesionālu, godprātīgu un apzinīgu darbu Valdemārpils
pasta nodaļā;
XXGuntim Feldbergam, Valdemārpils iedzīvotājam, brīvprātīgajam, par brīvprātīgu darbu un pašaizliedzīgu ieguldījumu Valdemārpils „Pilsētas kapi” sakopšanā;
XXAinai Cietvīrai, Valdemārpils iedzīvotājai, par aktīvu un radošu darbību Valdemārpils senioru klubā „Varavīksne” un nozīmīgu
ieguldījumu Valdemārpils pilsētas kultūras dzīvē;
XXKirai Petrovičai, Valdemārpils vidusskolas skolotājai, par godprātīgu, pašaizliedzīgu un radošu darbu skolēnu izglītošanā, audzināšanā un personības pilnveidē Valdemārpils vidusskolā;
XXDaigai Betnerei, brīvprātīgajai, par nesavtīgu atbalstu un atsaucīgu iesaistīšanos „Valdemārpils mazpulki” darbībā un ieguldījumu pozitīva pilsētas tēla veidošanā;
XXEvitai Dedzei, mājražotājai, par ieguldījumu veselīga dzīvesveida popularizēšanā un mājražošanas attīstībā novadā.
BALGALES PAGASTĀ
XXValdim Melbergam, SIA „Valding” īpašniekam, par augsti profesionālu un godprātīgu darbu Balgales pagastā;
XXAntonijai un Sandrim Batarevskiem, aktīviem Balgales pagasta iedzīvotājiem, par nozīmīgu ieguldījumu pozitīva Balgales pagasta tēla veidošanā;
XXVijai Krasiļņikovai, Balgales pagasta iedzīvotājai, par augsti
profesionālu un godprātīgu darbu Balgales pagastā.

DUNDAGAS PAGASTĀ:
XXValdai Paremai, Dundagas vidusskolas skolotājai, par mūža
ieguldījumu skolēnu izglītošanā un audzināšanā 55 gadu garumā.
ĢIBUĻU PAGASTĀ:
XXJauniešu klubam „Kontakts”, par brīvprātīgu un radošu darbu
Ģibuļu pagasta un Talsu novada pozitīva tēla veidošanā;
XXAgnesei Turkopulei, Pastendes pirmsskolas izglītības iestādes
„Ķipars” vadītājas vietniecei saimnieciskajos jautājumos, par augsti
profesionālu un godprātīgu darbu Pastendes pirmsskolas izglītības
iestādē „Ķipars”;
XXAlfrēdam Zamockim, pensionāram, par brīvprātīgu iesaistīšanos Ģibuļu pagasta sabiedriskajā dzīvē un pozitīva tēla veidošanā;
XXKristiānam Kārlsbergam, skolēnam, par pozitīva Talsu novada tēla veidošanu un augstiem sasniegumiem sportā;
XXRutai Mednei, sētniecei Pastendes pirmsskolas izglītības iestādē „Ķipars”, par augsti profesionālu un godprātīgu darbu Pastendes pirmsskolas izglītības iestādē „Ķipars”;
XXAmatierteātrim „Spāre”, par ilggadēju radošu darbību Ģibuļu
pagastā un kultūras dzīves pozitīva tēla veidošanā.
ĪVES PAGASTĀ:
XXRamonai Golubevai, SIA „Kursas lauki” pavārei, „Tiņģeres
muižas” pasākumu brīvprātīgā darba veicējai, par aktīvu līdzdalību
Īves pagasta kultūras dzīvē un ieguldījumu „Tiņģeres muiža” pozitīva tēla veidošanā;
XXDacei Zvagulei, „Tiņģeres muižas” pasākumu brīvprātīgā darba veicējai, par godprātīgu, pašaizliedzīgu un aktīvu līdzdalību Īves
pagasta kultūras dzīvē un ieguldījumu „Tiņģeres muiža” pozitīva
tēla veidošanā;
XXDzintrai Derkevicai, bijušajai pastniecei Latvijas pasta Tiņģeres nodaļā, mājsaimniecei, pensionārei, par aktīvu līdzdalību Īves
pagasta kultūras dzīvē un ieguldījumu „Tiņģeres muiža” pozitīva
tēla veidošanā.
KOLKAS PAGASTĀ:
XXMārītei Zandbergai, pensionētai Kolkas pamatskolas skolotājai, aktīvai Līvu savienības Kolkas nodaļas biedrei, Kolkas ciema,
Kolkas pamatskolas un lībiešu vēstures liecību vācējai un glabātājai,
par ilggadēju, augsti profesionālu, godprātīgu darbu izglītības jomā
un mūža ieguldījumu lībiešu, Kolkas ciema un skolas vēstures liecību vākšanā un saglabāšanā.
ĶŪĻCIEMA PAGASTĀ:
XXIvetai Apsei, Ķūļciema pagasta iedzīvotājai, „Ivetas kūku stāsti” mājražotājai, par aktīvu dalību kultūras jomā un nozīmīgu ieguldījumu pozitīva Ķūļciema pagasta tēla veidošanā;
XXJānim Vilmanim, SIA „Avoti M” darbiniekam, par augsti profesionālu un godprātīgu darbu lopkopības nozarē Ķūļciema pagastā.
LAIDZES PAGASTĀ:
XXIevai Jaunupei, bijušajai Laidzes bibliotēkas vadītājai un bibliotekārei, par Laidzes bērnu un jauniešu motivēšanu attīstīt savus
talantus, kā arī par ieguldījumu Laidzes pagasta kultūrvēsturiskā
mantojuma apzināšanā un saglabāšanā;
XXElīnai Sondarei, uzņēmējai, labdarei, mammai un zaļās domāšanas līderei, par Laidzes tēla popularizēšanu un ģimenisko vērtību
saglabāšanu, kā arī nopelniem saimnieciskajā darbībā;
XXIevai Krūmiņai, aktīvai Laidzes iedzīvotājai, par Laidzes tēla
popularizēšanu sabiedrībā;
XXĒrikai Grīvai, Laidzes pirmsskolas izglītības iestādes „Papardīte” pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājai, par augsti profesionālu, godprātīgu un ilggadēju darbu pirmsskolas pedagoģijā.
LAUCIENES PAGASTĀ:
XXIngai Zemītei, Laucienes pamatskolas skolotājai, par mērķtiecīgi organizētu mācību procesu jaunā mācību satura ieviešanā klātienes un attālinātajās mācībās, par veiksmīgu sadarbību ar izglītojamo
ģimenēm;
XXLudmilai Kniplokai, Dursupes pamatskolas un Laucienes pamatskolas skolotājai, par godprātīgu un apzinīgu pedagoga pienākumu izpildi, par mērķtiecīgi vadītu mācību un audzināšanas procesu;
XXBenitai Šuršinai, puķu draugu kluba „Pojenes” dibinātājai, par
aktīvu un nesavtīgu darbošanos Laucienes pagasta kultūras un sabiedriskajā dzīvē;
XXGundegai Rozenbergai, sporta centra „Lauciene” administratorei, par mūža ieguldījumu, pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu
Laucienes pagastā.
LĪBAGU PAGASTĀ:
XXIvaram Klestrovam, Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centra Sēklkopības daļas graudu kaltēšanas iekārtu
operatoram, par godprātīgu darbu un augstu atbildības sajūtu;
XXIngas un Zinta Zazīšu ģimenei, par godprātīgu darbu, stipru
ģimeni;
XXAndim Didriksonam, Lībagu pagasta iedzīvotājam, par neatlaidību un uzņēmību savu mērķu sasniegšanā un piedalīšanos novada pozitīvā tēla veidošanā;
XXSolvitai Straumei, Lībagu sākumskolas pirmsskolas izglītības
skolotājai, par ilggadēju, godprātīgu un apzinīgu darbu.
LUBES PAGASTĀ:
XXAusmai Vectēvai, Lubes pagasta iedzīvotājai, par pašaizliedzīgu, brīvprātīgu darbu Lubes pagasta iedzīvotāju labā.
MĒRSRAGA PAGASTĀ:
XXIngai Hartikai, Mērsraga Tūrisma Informācijas centra vadītājai, par ieguldījumu Mērsraga pagasta vēstures apzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā;

XXTerēzijai Zondakai, Mērsraga pirmsskolas izglītības iestādes
„Dārta” izglītības metodiķei, par mūža ieguldījumu pirmsskolas
pedagoģijā;
XXSilvai Štreinertei, mērsradzniecei, deju kopas „Silva” vadītājai,
par aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā un kultūras dzīvē;
XXJurim Venckus, izglītības darbiniekam, bijušajam Mērsraga vidusskolas direktoram un izglītības koordinatoram, par mūža
ieguldījumu pedagoģiskajā darbā;
XXSandijai Joņinai, „Bākas ielas svētki” organizētājai, par brīvprātīgas iniciatīvas „Bākas ielas svētki” organizēšanu;
XXValdai Zvirgzdiņai, Mērsraga Tautas nama darbiniecei, par aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā un kultūras dzīvē.
STRAZDES PAGASTĀ:
XXIvaram Maķevicam, Talsu novada pašvaldības Strazdes pagasta pārvaldes apsaimniekošanas speciālistam, par augsti profesionālu
un godprātīgu darbu Strazdes pagasta pārvaldē un pozitīva Strazdes
pagasta tēla veidošanā;
XXGustavam Freimanim, volejbolistam un Strazdes pagasta
iedzīvotājam, par ieguldīto darbu un sasniegumiem volejbolā un
jauniešu pozitīvā tēla veidošanā.
VALDGALES PAGASTĀ:
XXElgai Freimanei, SIA „Veckalēji” īpašniecei, par ilggadēju, pašaizliedzīgu un godprātīgu darbu SIA „Veckalēji” Valdgales pagastā;
XXArmandam Eglītim, Valdgales pagasta pārvaldes darbiniekam, par pašaizliedzīgu un godprātīgu darbu Valdgales pagastā;
XXKadrijai Salinekai, brīvprātīgajai, par pašaizliedzīgu un brīvprātīgu ieguldījumu Valdgales pagasta pozitīvā tēla veidošanā.
VANDZENES PAGASTĀ:
XXLaumai Brauerei, Vandzenes pagasta iedzīvotājai, par nesavtīgu darbošanos Vandzenes pagasta senioru interešu klubā „Kameja”;
XXLāsmai Apškrūmai, Vandzenes ģimenes ārsta prakses medicīnas māsai, par pašaizliedzīgu darbu Vandzenes ģimenes ārsta
praksē;
XXIvetai Jansonei, ZS „Selgas” īpašniecei, par pašaizliedzīgu darbu kopienā;
XXBirutai Korei, ilggadējai Vandzenes bibliotēkas vadītājai, par
ilggadēju un godprātīgu darbu Vandzenes bibliotēkā;
XX Inesei Oskerko, ilggadējai Vandzenes pasta nodaļas darbiniecei un
vadītājai, par ilggadēju un godprātīgu darbu Vandzenes pasta nodaļā.
VIRBU PAGASTĀ:
XXĻubovai Kovrigai, Virbu sākumskolas un pirmsskolas medicīnas māsai, par apzinīgu un godprātīgu darbu Virbu sākumskolā;
XXMaigai Eihentālei-Šternai, Virbu sākumskolas pirmsskolas pedagoga palīgam, par profesionālu un godprātīgu mūža ieguldījumu
Virbu sākumskolas pirmsskolas pedagoga palīga amatā.
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Pateicība
Paliks tavs darbīgais gājums –
Tik auglīgu mūžu neizdzēš riets.
(M. Bendrupe)
Paldies visiem, kuri gan klātienē, gan domās pavadīja pēdējā gaitā
mūsu mīļo MALDU DAMLICU.
Bērni, mazbērni,
mazmazbērni

Līdzjūtības
Tu esi tikai vienīgi viena
Kas vienreiz tik var būt,
Tu aiziedama paliec –
Kā gaismu Tevi jūt!
(Ā. Dāle)
Visdziļākā līdzjūtība Damlicu ģimenei māmiņu, vecmāmiņu un vecvecmāmiņu MALDU
DAMLICU pēkšņi zaudējot.
Dziļās skumjās Vija,
Austra un Guna
Noriet saule vakarā
Sidrabiņu sijādama;
Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Inai, Santai un Arnim.
Irēna un Gints ar ģimeni
Košu ziedu, dziesmu klusu
Nav ko citu dāvināt.
Vieglas smiltis, saldu dusu
Kapu kalnā māmulīt.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
kolēģei Inai Damlicai un pārējiem piederīgajiem, MALDU
DAMLICU zemes klēpī guldot.
SIA „Jaunkalmes” darbinieki
Es visu atstāju jums,
Savas skumjas un priekus kas bijis,
Kas kopā šai dzīvē ar jums
Kā raibs dzīpars vijies,
Nu dvēselīte debesīs sev
jaunu ligzdu vij.

Mednieku – makšķernieku
biedrība „Nurme” ir īstenojusi
projektu „Putnu salas”,

MALDIŅ, paldies par jaunībā kopā pavadītiem brīžiem. Izsaku sirsnīgu līdzjūtību bērniem
un pārējiem tuviniekiem.
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Jaunības draudzene Velta

Mednieku makšķernieku biedrība „Nurme” ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju īstenošana” rīcības „Zivsaimniecību teritoriju dabas
un vides resursu saglabāšana un atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana” līdzfinansējumu ir realizējusi būvprojekta „„Putnu salas” Engures
ezera Natura 2000 teritorijā” būvniecības kārtu „E”. Saskaņā ar Būvprojektu Engures ezera aizaugušajā ziemeļu daļā izveidotas salas un ūdensteces
7,43 ha platībā. Izveidojot ūdensteces un tās savienojot ar pārējo ezera
ūdens akvatoriju, palielināta zivju biotopu daudzveidība 1,2402 ha platībā. Pēc stabilas bentosa organismu faunas izveidošanās jaunveidojamās
ūdenstecēs ir paredzama arī zivju sugu daudzveidības palielināšanās. Līdz
ar to prognozējams pārveidotās akvatorijas daļas zivsaimnieciskā potenciāla pieaugums. Projekta realizācijas termiņš noteikts no 2019. gada
15. novembra līdz 2021. gada 14. novembrim. Projektu līdzfinansēja Biedrība un EJZF. Kopējās projekta izmaksas 49985,5 EUR, no kuriem EJZF
līdzfinansējums 44986,95 EUR.

Nē, mātes aiziešanu nevar aptvert,
Ne rokas aptvert var, ne sirds,
		
ne prāts…
Mēs atnākam un brīdi klusu stāvam,
Un it kā elsas mūsu vārdus māc.
		
(Ā. Elksne)
Izsakām līdzjūtību Inai, Santai un Arnim, no MALDIŅAS
atvadoties.
Gunta, Jurģis, Ritvars
Guli mana māmuliņa,
Viegli smilšu kalniņā;
Tu miedziņa negulēji
Mani mazu auklēdama.
Izsakām līdzjūtību Inai,
Santai un Arnim, no MALDAS
DAMLICAS atvadoties.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Talsu novada pašvaldības Mērsraga pagasta
informatīvais izdevums

Iznāk 1 reizi mēnesī.
Tirāža 1000.
Bezmaksas.

„Sairu” mājas iedzīvotāji

Sastādītāja: Madara Brāle,
e-pasts: avīze@mersrags.lv,
tālrunis 28757923.
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Izplatīšanu veic:
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