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IEVADS
Talsu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam ir pirmais kopējais attīstības plānošanas dokuments novadā
ietilpstošajām pašvaldībām pēc administratīvi teritoriālās reformas. Pašlaik novada pilsētām un pagastiem ir
izstrādātas atsevišķas attīstības programmas (Talsu pilsētas integrētās attīstības programma 2008-2014.gadam,
2007.gadā izstrādātā Sabiles pilsētas attīstības programma, Stendes pilsētas attīstības programma 2004.-2016.,
u.c.) un teritoriju plānojumi. Līdzšinējie attīstības plānošanas dokumenti ir izvērtēti un integrēti jaunajā novada
programmā.
Talsu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam dokuments sastāv no daļām, kas noformētas sešos
atsevišķos sējumos:
1.daļa Pašreizējās situācijas analīze;
2.daļa. Stratēģiskā daļa , kas satur ieviešanas uzraudzības kārtību un pārskatu;
3.daļa. Rīcību plāns 2014.-2020.gadam (šis sējums);
4.daļa. Rīcību plāns 2012.-2013.gadam;
5.daļa. Investīciju plāns 2012.-2014.gadam;
6.daļa. Pārskats par programmas izstrādi un sabiedrības līdzdalību.
1.daļa „Pašreizējās situācijas analīze” satur Talsu novada resursu apkopojumu, to attīstības potenciālu un
iedzīvotāju vajadzības. Raksturojumā izmantoti publiskie dati, kādi ir pieejamie 2011.gadā, kad programma
izstrādāta, kā arī līdz šim izteikto sabiedrības viedokļu apkopojums. Katrai jomai dota stipro, vājo pušu, iespēju un
draudu analīze un secinājumi par nepieciešamajām turpmākajām rīcībām.
2.daļas „Stratēģiskā daļa” sākumā iekļauts īss Talsu novada esošo resursu apkopojums un atbilstība augstāka
līmeņa politikas un attīstības plānošanas dokumentiem. Talsu novada attīstības ilgtermiņa vīzija un vispārīgais
ilgtermiņa mērķis definēts līdz 2030.gadam. Attīstības programmas termiņam – 2014.-2020.gadam – definētas
prioritātes un stratēģiskie mērķi. Katra stratēģiskā mērķa sasniegšanai noteikti rīcību virzieni, kuru ietvaros
izstrādāti pasākumu kopumi un atbildīgie par rīcību virzienu tālāku izstrādi un ieviešanu. Talsu novada pašvaldības
prioritārās pasākumus līdz 2020.gadam raksturo stratēģiskie projekti. Stratēģiskā daļa noslēdzas ar ieviešanas un
uzraudzības plānu. Stratēģiskajai daļai pievienotas kartoshēmas, kas ļauj labāk orientēties, kā investīcijas plānotas
teritoriāli. Teritoriālās pārstāvniecības princips ir viens no programmas kritērijiem. Vēl papildus ir ņemti vērā tādi
kritēriji kā konkurētspējas paaugstināšana un pakalpojumu saņēmēju skaits.
3.daļas „Rīcību plāns 2014.-2020.gadam” atkārto stratēģiskās daļas kopsavilkumu katrā rīcības virzienā un izvērš
vidējam termiņa pasākumu kopumus. Šeit noteikti konkrēti pasākumi un risinājumi, atbildīgie par to realizāciju,
finanšu avots un īstenošanas laiks.
4.daļas „Rīcību plāns 2012.-2013.gadam” atkārto stratēģiskās daļas kopsavilkumu katrā rīcības virzienā un nosaka
pasākumus, kurus plānots realizēt vēl 2007.-2013.gada perioda finansējuma ietvaros.
5.daļa „Investīciju plāns 2012.-2014.gadam” katru gadu atjaunojams, aktualizējot projektu ieviešanas statusu un
veicot nepieciešamās izmaiņas.
6.daļā Pārskatā iekļauta informācija par Programmas izstrādes procesu – iesaistītās puses, darba grupas,
sabiedrības informēšanas un līdzdalības pasākumi, Programmas 1.redakcijas publiskās apspriešanas gaita un
rezultāti, institūciju viedokļi. Pārskatā iekļauta arī plašāka informācija par programmas izstrādē pielietotajām
metodēm.
Programmai ir veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. Tā ietvaros sagatavots Talsu novada vides pārskats
un vides pārskata kopsavilkums, kas ir saskaņots ar vides institūcijām. Vides pārskata projekts ir apspriests
vienlaikus ar programmas pirmo redakciju.
Attīstības programmu un stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu izstrādāja SIA „Grupa 93”.

Redakcija, 31/01/2012

4

Talsu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam. Rīcību plāns 2014.-2020.gadam

Saīsinājumi

AER
CSP
CSS
ERAF
ESF
ES
DG
IKP
IKT
ĪADT
JSPA
KF
KIS
Kurzemes PR
LAD
Latvija 2030
LIAA
Latvijas NRP
LDz
LVC
LR
NVA
PII
UR
VARAM
VK
VKPAI
VNĪ
VZD
VID

Redakcija, 31/01/2012

Atjaunojamie energoresursi
Centrālā statistikas pārvalde
Centralizētā siltumapgādes sistēma
Eiropas reģionālās attīstības fonds
Eiropas sociālais fonds
Eiropas Savienība
darba grupa
iekšzemes kopprodukts
Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Kohēzijas fonds
Kultūras informācijas sistēma
Kurzemes plānošanas reģions
Lauku atbalsts dienests
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam
Latvijas investīciju un attīstības aģentūra
Latvijas nacionālā reformu programma „ES 2020” stratēģijas ieviešanai
VAS „Latvijas dzelzceļš”
VAS „Latvijas Valsts ceļi”
Latvijas Republika
Nodarbinātības valsts aģentūra
Pirmskolas izglītības iestāde
Uzņēmumu reģistrs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Valsts kase
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
VAC „Valsts nekustamie īpašumi”
Valsts zemes dienests
Valsts ieņēmumu dienests

5

Talsu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam. Rīcību plāns 2014.-2020.gadam

STRATĒĢISKĀS DAĻAS KOPSAVILKUMS
Šīs ir pirmais kopējais attīstības plānošanas dokuments Talsu novadam. Programma definē pašvaldības politiku
periodā līdz 2020.gadam un ir sadarbības platforma Talsu novada uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām,
valsts iestādēm, pašvaldībai.
2

Talsu novads atrodas Ziemeļkurzemē, tajā dzīvo 34264 iedzīvotāji, novada platība ir 1763 km . Pēc teritorijas Talsu
novads ir piektais lielākais Latvijā, pēc iedzīvotāju skaita – Talsu pašvaldība ir otra lielākā starp novadiem vai devītā
lielākā pašvaldība, ņemot vērā republikas pilsētas. Talsu novadā ietilpst četras pilsētas – Talsi, Stende, Valdemārpils
un Sabile un 14 pagasti, kas nosaka samērā.
Vietējās ekonomikas stimuli ir Talsu pilsēta - reģiona nozīmes attīstības centrs, vietējie ražošanas un pakalpojumu
uzņēmumi un zemnieku saimniecības, kas pamatā strādā vietējam tirgum un izmanto vietējos dabas resursus un
novietojumu ap Rīgas-Ventspils autoceļu, 115 km attālumā no Rīgas un 76 km attālumā no Ventspils.
Iedzīvotāju skaits samazinās, un vēl turpmākajos desmit gados būs jūtama negatīvo demogrāfisko procesu ietekme.
Turpinoties demogrāfiskajām tendencēm, 2020.gadā Talsu novada iedzīvotāju skaits būs par diviem tūkstošiem
mazāks. Talsu novadam jāatbild uz izaicinājumiem, kas saistīti ar pakalpojumu teritoriālo pieejamību,
infrastruktūras nolietojumu un nodarbinātību mazajās apdzīvotajās vietās, pašvaldības pārvaldības modeli un
pakalpojumu izmaksu racionalizēšanu ilgtermiņā. Jāņem vērā, ka nākotnē pieaugs informācijas un mobilitātes
loma, nepieciešamība pēc jaunām zināšanām un prasmēm un konkurētspējīga piedāvājuma.

Vīzija
Talsu novads- ekonomiski attīstīts novads Ziemeļkurzemē ar reģiona centru Talsos, ar konkurētspējīgiem
rūpniecības, lauksaimniecības, tūrisma un zivsaimniecības uzņēmumiem, ar pievilcīgu dzīves vidi un sakārtotu
apkārtējo vidi mazpilsētās un pagastu ciemos, bagāts ar izglītotiem, radošiem un aktīviem cilvēkiem; novads, kurā
katram ciemam ir sava dabas un kultūras pievilcība. Svītrkods – programmas moto.
Attīstības ilgtermiņa vispārīgais mērķis 2030.gadam ir Talsu novada ilgtspējīga izaugsme, stipra vietējā
ekonomika, patīkama dzīves un darba vide un moderna pašvaldība.

Ilgtermiņa stratēģiskie mērķi (2030.gadam)
1)
2)

Darba vietas un ienākumi
Iedzīvotāji un nodarbinātība

Prioritātes un stratēģiskie mērķi 2014.2020.gadam
Stratēģiskais mērķis Nr.1
Prioritāte Nr.1 – IEDZĪVOTĀJI
Patīkama dzīves un darba vide
Stratēģiskais mērķis Nr.2.
Prioritāte Nr.2– UNIKALITĀTE
Talsu novada „svītrkods” un Talsu pilsētas izcilība
Stratēģiskais mērķis Nr.3
Prioritāte Nr.3 – ZAĻAIS KAPITĀLS
Dabas resursos balstīta ekonomika
Stratēģiskais mērķis Nr.4
Prioritāte Nr.4 – PĀRVALDĪBA
Stipra un enerģiska pārvaldība
Stratēģisko mērķu sasniegšanai izstrādāti rīcības virzieni un to ietvaros - pasākumu kopumi. Rīcību plāns veidots,
kompleksi izvērtējot tādus kritērijus kā teritoriālā pārstāvniecība, pakalpojumu saņēmēju skaits un konkurētspējas
paaugstināšana. Pasākumu realizāciju plānots uzsākt jau pirms 2014.gada. Īstermiņa rīcību plānā iekļauti pasākumi,
kuru realizācija var tikt uzsākta šajā plānošanas periodā - līdz 2013.gadam.
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1. IEDZĪVOTĀJI
i-1 Mobilitāte
Pasākumu kopums

Pasākumi

i-1-1 Pašvaldības ceļu un ielu
programma
Prioritāte: Iedzīvotāji
Stratēģiskais mērķis:
Patīkama dzīves un darba
vide
Rīcības virziens: i-1
Mobilitāte

i-1-2 Nozīmīgākie valsts autoceļi
(sadarbībā ar VAS „Latvijas valsts ceļi)”)

i-1-3 Ilgtspējīgs sabiedriskais transports.
Talsu mobilitātes centrs

i-1-4 Pašvaldības auto transporta
mobilitātes un loģistikas pakalpojumi
i-1-5 Dzelzceļš
(sadarbībā ar AS „Latvijas dzelzceļš”)

i-1-1-1 Pašvaldību ceļu un ielu rekonstrukcija
i-1-1-2 Pašvaldības ceļu un ielu remonts
i-1-1-3 Pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas uzlabošana
i-1-2-1 Autoceļu sakārtošana posmā „Stendes stacija – Mērsraga osta”
i-1-2-2 Valsts autoceļu attīstība un uzturēšana
i-1-3-1 Talsu autoostas rekonstrukcija par reģionālo mobilitātes centru
i-1-3-2 Jaunu autobusu iegāde un esošo pielāgošana velotransporta pārvadāšanai
i-1-3-3 Autoostas stāvvietu un pieslēgumu izbūve
i-1-1-4 Publiskā privātā partnerība un Mobilitātes centra biznesa plāna izveide
i-1-3-5 Satiksmes drošības uzlabošana līdz 10 km rādiusā ap Talsu pilsētu un līdz 5 km ap Sabili,
Valdemārpili, Stendi un ciemiem sasaistei ar apkārtējām teritorijām
i-1-3-6 Veloinfrastruktūras attīstība Talsu novadā
i-1-3-7 Nomaļu novada vietu apkalpošana
i-1-3-2 Jaunu autobusu iegāde
i-1-3-3 Autobusu modernizēšana (aprīkošana ar IT)
i-1-3-4 Speciālistu izbraukumu, pakalpojumu un sūtījumu piegādes koordinēšana
i-1-6-1 Pasažieru pārvadājumu atjaunošana pa dzelzceļu
i-1-6-2 Loģistikas uzņēmējdarbības veicināšana saistībā ar dzelzceļa un mazo ostu infrastruktūru.
i-1-6-3 Dzelzceļa pārbrauktuvju sakārtošana

i-1-1 Pašvaldības ceļu un ielu programma
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

i-1-1-1 Pašvaldību ceļu un ielu rekonstrukcija
1.

2.

Redakcija, 31/01/2012

Talsu pilsētas ielu
rekonstrukcija

Fabrikas iela, K.Mīlenbaha iela (laukums), Atmodas, Pļavu, Rūķu
ielu rajons, Kr.Barona iela, F.Blumbaha iela, Ozolu iela, Dundagas
iela no autoostas apļa līdz Talsu robežai, Rīgas iela, Vītolu, Robežu,
Strazdu ielas kvartāla ielu rekonstrukcija
Ūdens ielas rekonstrukcija 0,33 km

2020

Talsu novada
pašvaldības Komunālā
nodaļa

ES fondi, citi finanšu
instrumenti, pašvaldības
budžets

2013
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Nr.p.
k.

3.

Papildinošā rīcība

i-6

4.

5.

i-9

6.

7.

e-2

8.

i-9

9.

Pasākums

Jaunu apbūves
kvartālu attīstība

2020

Krustojuma
rekonstrukcija
Zvaigžņu ielas
nogāzes gājēju taka

Zvaigžņu ielas nogāzes gājēju ceļa ierīkošana, kas savieno Krasta
ielu ar Zvaigžņu ielu

2013

Satiksmes drošības
uzlabošana Tiņģeres
ciemā
Ģibuļu pagasta ceļu
rekonstrukcijas
Gājēju drošības
uzlabošana Ģibuļu
pagasta Pastendes
ciemā
Pašvaldības ceļu
rekonstrukcija
Ķūļciema pagastā

Guļošo policistu ierīkošana Tiņģeres centrā, Tiņģeres ciema ielas
apgaismojuma renovācijas projekta izstrāde

Laidzes pagasta ceļu
seguma atjaunošana
35 km garumā

11.

Autoceļa Dzintari Novadi
rekonstrukcija
Satiksmes drošības
uzlabošana

i-2

Redakcija, 31/01/2012

Īstenošanas
gads

Ielu un inženierkomunikāciju izbūve jaunajos apbūves kvartālos2
Atmodas un Kļavu, Pļavu un Bērzu ielas kvartālos 21 3787 m
platībā
Stendes, Saules, F.Blumbaha un Brīvības ielas krustojumu
rekonstrukcija par lokveida krustojumu

10.

12.

Rīcība, pasākums, projekts

Atbildīgais

Finanšu avoti

ES fondi, citi finanšu
instrumenti,, privātais
finansējums
ES fondi, pašvaldības
budžets

2013

Talsu novada
pašvaldības Komunālā
nodaļa
Talsu novada
pašvaldības Komunālā
nodaļa
Talsu novada
pašvaldības Komunālā
nodaļa
Īves pagasta pārvalde

Eglāji-Upeslejas, Vecremeši - Jaunkalniņi 1,5 km, Skujas - Oši 1,7 km

2013

Ģibuļu pagasta pārvalde

Pastendes tilta rekonstrukcija (pie vecā brūža);
Gājēju celiņa ierīkošana posmā Pastendes pamatskola-Pastendes
sporta zāle, gājēju tiltiņa renovācija starp Pastendes pamatskolu un
Pastendes sporta laukumu.
Upenieki- Ķūļciems -Mačas (ved uz 2 fermām) -2 km ceļa
rekonstrukcija, novadgrāvju ierīkošana; Dzedru tilts-Jaunpļavas asfalta segums (ceļš uz jūrmalas šoseju)-4,8 km; Dzedru skola –
Lācīši -Engures ezers (iespēja izveidot viesnīcu Lapsiņmuižā) - 2 km;
Sūkņu stacijas ceļš-Mazsaliņa - 1,6 km; Lielceļš-Paegļi (uz Avotiem) 0,4 km;
2
Vīgriezes - Cērpas (grants seguma remonts), Paugurciems I ceļš 26 ,
3
4
Paugurciems I ceļš 26 , Paugurciems I ceļš 26 , Paugurciems I ceļš
5
6
8
26 , Paugurciems I ceļš 26 , Paugurciems I ceļš 26 , Nodenu kapi –
Vīgriezes, Līvāņu iela, Roceži – Pinkas, Bedrītes - Magoņu iela,
1
2
Mežgravas – Bērzi, Paugurciema II ceļi 27 , Paugurciema II ceļi 27 ,
Laukgravas – Labrenči, Nodenu kapu pievedceļš, Latvieši –
Veckalniņi, Rocežu kapu pievedceļš, Tūķi – Mežgravas, Bērzpurva
pievedceļš, ceļš Roceži- Ingrīda D
Autoceļa Dzintari - Novadi rekonstrukcija -grants seguma izbūve 5,7
km garumā un caurteku izbūve

2020

Ģibuļu pagasta pārvalde

ES un sabiedriskie fondi,
pašvaldības budžets
ES un sabiedriskie fondi,
pašvaldības budžets

2013;
2020

Ķūļciema pagasta
pārvalde

ES un sabiedriskie fondi,
pašvaldības budžets

2013;
2020

Laidzes pagasta
pārvalde

pašvaldības budžets

2013

Laucienes pagasta
pārvalde

ES un sabiedriskie fondi,
pašvaldības budžets

Guļošo policistu ierīkošana pie Laucienes PII,
ielas apgaismojuma renovācija Laucienes ciema centrā

2020

ES un sabiedriskie fondi,
pašvaldības budžets
ES un sabiedriskie fondi,
pašvaldības budžets

2013
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Laucienes ciemā
Lubes pagasta ceļu
rekonstrukcija
Ceļu rekonstrukcija
Lībagu pagastā

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Pasākums

e-1

e-1

21.

Brīvības ielas
rekonstrukcija Sabilē
Sabiles pilsētas tiltu
rekonstrukcija
Sabiles vecpilsētas
ielu infrastruktūras
sakārtošana
Sabiles pilsētas ielu
remonts
Stāvlaukumu un
piebraucamo ceļu
sakārtošana Sabilē

Rīcība, pasākums, projekts

Pašvaldības ceļu Lube- Mārkciems, Dižgali-Sārkaste-Lube
rekonstrukcija
Pašvaldības ceļa Kaziņas - Mazlukstkalni-Mūrnieki rekonstrukcija
Autoceļa Vēveri- Vīceži rekonstrukcija
Autoceļa Mazstende – Purgaļi -Robežnieki rekonstrukcija
Autoceļa Kampari-Lejaslāči-Brancas rekonstrukcija
Brīvības ielas Asfaltbetona izveide Brīvības ielas 500 m posmam
(ceļš uz Pedvāli, Zviedru cepuri)
Abavas tilta rekonstrukcija Sabilē
Rambulītes tilta rekonstrukcija Sabilē
Ventspils, Talsu, un Kuldīgas ielu rekonstrukcija, asfaltbetona
seguma uzklāšana

Īstenošanas
gads

Lubes pagasta pārvalde

2013
2013
2020

Lībagu pagasta pārvalde

2013

Sabiles pilsētas un
Abavas pag. pārvalde

ES un sabiedriskie fondi,
pašvaldības budžets

Stendes pilsētas
pārvalde

3.2.1.2.aktivitāte.
Tranzītielu sakārtošana
pilsētu teritorijās
ES un sabiedriskie fondi,
pašvaldības budžets
ES un sabiedriskie fondi,
pašvaldības budžets
ES un sabiedriskie fondi,
pašvaldības budžets

26.

Tirgus ielas izbūve

2020

27.

Brīvības ielas posma no Draudzības ielas līdz Stendes pilsētas
robežai rekonstrukcija
Lielās un Talsu ielu seguma atjaunošana, autobusu pieturu izbūve,
ielu apgaismojuma rekonstrukcija, gājēju pāreju ierīkošana

2020

23.
24.
25.

28.

e-1

e-1

29.

30.

Redakcija, 31/01/2012

Ielu infrastruktūras
attīstība Stendē

Tranzīta ielas
rekonstrukcija
Valdemārpilī
Ielu rekonstrukcija
Valdemārpilī,
Dižliepu un
Lubezeres ciemos
Ārlavas pagasta
autoceļu

ES un sabiedriskie fondi,
pašvaldības budžets
ES un sabiedriskie fondi,
pašvaldības budžets

2013
2020
2013;
2020

2013
2013

i-2

Finanšu avoti

2020

R.Blaumaņu iela, Lāčplēša iela, Kr.Barona iela, Pilsoņu iela, Skolas
iela, Kr.Valdemāra iela, O. Kalpaka iela, Dārza iela
Laukuma izbūve un bruģēšana pie Sabiles vidusskolas ēkas Abavas
ielā 5 un ceļa bruģēšana
Auto stāvlaukuma renovācija Kuldīgas ielā (pie tilta). Ceļa seguma
ieklāšana
Renču ielas rekonstrukcija (700 m)
Brīvības ielas rekonstrukcija posmā no robežas līdz Silmaļu ielai

22.

Atbildīgais

2013;
2020
2013
2020

2013

Segumu atjaunošana, grantēto ielu asfaltēšana: Straumes iela,
Liepu iela, Dzelzceļa iela, Īlenciema iela, Dzirnavu iela, Nākotnes
iela, Centra aleja, Līvānu iela.

2013;
2020

Segumu atjaunošana ceļš Poprags-Saslaukas- Nogale, Bauļi –
Laukmuiža ceļš, Purmaļi-Iesalnieki, Bērzi-Klāviņi

2013;
2020

Valdemārpils pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde
Valdemārpils pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde

ES un sabiedriskie fondi,
pašvaldības budžets
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

sakārtošana
Strazdes pagasta
autoceļu
rekonstrukcija

31.

32.

Satiksmes drošības
uzlabošana Pūņu
ciemā
Valdgales pagasta
ceļu rekonstrukcija

33.

34.

Vandzenes pagasta
ielu un ceļu
rekonstrukcija

35.

Tilta izbūve
Uguņciemā
Ceļa Brūzis-Alejas
jeb Kalna iela
rekonstrukcija
Ielu apgaismojuma

36.

e-1

37.

i-9

Redakcija, 31/01/2012

Rīcība, pasākums, projekts

Strazde –Liepas, Liepas – Bemberi – Birznieki, Strazde – Dzirnavas –
Tīrumi, Strazdkalni – Alejas, Bemberi – Āpji, Purkalni – Gailīšciems,
Pastiņi – Magazinieki, Kāķīši – Gravas, Ivari – Sanderkrātiņi, Kāķīši –
Labrenči, Ceriņi – Liepas, Reņģu ceļš
Ielu un gājēju celiņu rekonstrukcija, apgaismojuma ierīkošana
(centrs, autobusa pietura, skola, bērnudārzs, tautas nams)
Grants seguma atjaunošana, apmaļu noņemšana, grāvju tīrīšana,
asfalta seguma atjaunošana pašvaldībasceļiem 52 km
Kukuri - Skola (1,57 km)
B un A grupas ceļi: Iģene - Līčupes - Cukuriņi; Gartilti Strautiņi;Klānas - Celmi;Lādzere - Dzirnavnieki - Bakuži;Priednieki Laņģi - Oliņas;Spārītes - Ziemeļi - Kadiķi - Grīvas;Dārte - Ploču
pļavas. Pagrieziens uz Iģeni - Iģene;Iģene - Ceļinieki - Pagrieziens uz
Upesgrīvu;Aivari - Birzes - Drāzāji;Kalnkalēji - Lejas - Elpji Strautiņi;Lādzere - Rožkalns - Jaunlāči;Āpeni - Bakuži Sīmaņi;Kviesīši - Pašķi - Sili - Klāšas;Lielie ozoli - Dārte;Uguņi Valgalciems; Uguņi - Reizes – Krācumi.
C grupas ceļi, kuriem nepieciešama rekonstrukcija:
Iģene – Bindari, Kalniņi - Staļļi – Ģīgas, Aivari – Iģene,
Līčupes - Vandzenes vidusskola, Līčupes – Svintas,
Dandari – Zemītes, Dārzniecība – Zālītes, Airītes – Skrundenieki,
Akmeņi – Kaimiņi, Rožkalns - Lejmaļi – Klāņas,
Rožkalns - Klāņu kapi, Klānas - Cerības - Birznieki – Mežvēveri,
Kalnkalēji – Kāružas, Mūrnieki - Zilmeži – Egles,
Lielais akmens – Kundziņi, Brūveļi – Laķenieki, Dārte – Krupītis,
Bajāri – Tītari, Upesgrīva – Odres, Vilki – Mežputniņi,
Uguņu kapi – Jaunkrēķi, Pievedceļš uz Lielo akmeni,
Bindari – Jaunjāpeni, Uguņu tautas nams – Veikals,
Mazsārāji - Stebuļu kapi"

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

2013
2020

Strazdes pagasta
pārvalde

ES un sabiedriskie fondi,
pašvaldības budžets

2015

Valdgales pagasta
pārvalde

ES un sabiedriskie fondi,
pašvaldības budžets

2020

Valdgales pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets

2020

Vandzenes pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets

2020

ES un sabiedriskie fondi,
pašvaldības budžets
ES un sabiedriskie fondi,
pašvaldības budžets
ES un sabiedriskie fondi,

Ceļa Brūzis-Alejas jeb Kalna iela rekonstrukcija uzņēmējdarbības
veicināšanai

2020

Vandzenes pagasta
pārvalde
Virbu pagasta pārvalde

Ielu apgaismojuma līnijas pagarināšana Mundigciemā līdz pēdējai

2013

Lībagu pagasta
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

38.
39.
40.
41.

Pasākums

rekonstrukcija

e-2-4

Stāvlaukumu un
autostāvvietu izbūve

Rīcība, pasākums, projekts

līvānu mājai
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Tiņģeres ciemā
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Pūņu ciemā
stāvlaukumu un autostāvvietu izbūve pie pašvaldības ielām un
ceļiem (izskatīt jautājumu tehnisko projektu sastāvā, lai risinātu
stāvvietu nodrošinājumu)

Īstenošanas
gads

2020
2013
2013;
2020

Atbildīgais

pārvalde
Īves pagasta pārvalde
Valdgales pagasta
pārvalde
Talsu novada
pašvaldība, būvvalde

Finanšu avoti

pašvaldības budžets

ES un sabiedriskie fondi,
pašvaldības budžets

i-1-1-2 Pašvaldības ceļu un ielu remonts
42.

i-2

43.
44.

Censoņu un Gaismas
ielas remonts

Censoņu un Gaismas ielas seguma sakārtošana (pie Talsu
pamatskolas)

2016

Balgales pagasta
ceļu remonti
Īves pagasta ceļu
remonti (36,29 km)

Oglaiši - Kaļļas - 0,6 km; Dursupe-Nikas -1 km; Dzintarkalni-Vizbuļi0,150 km; Blindnieki-Dursupe (t.sk. asfalta segums 0,2 km)
Laķi – Ķurbe, Īves parks – Oliņleja, Mazlauki – Krastiņi, Oši –
Grodnieki, Īve – Kalniņi, Ķurbes Vīksnas – Antes, Nikuži –
Mežapuķes, Dimzas – Drokas, Namiķi - Tokškalni
Garlankas – Vāci, Mucenieki – Sili, Silu kapi, Ķurbes kapi, Vanagi –
Tiltiņi, Darbnīcas – Ozolmuiža - Māleji – Bites, Mazģērnieki Laumas
Ģibuļu pagasta ceļu remonti: Mežmalieši - Upkalni 1 km, Līgotņi Puškaiši 2 km, Gravas - Struņķi 6,3 km, Pumpuri - Iliņi 5,3 km.
Pastendes ciema ielas: Skolas iela, Ozolu iela, Dārza iela, Liepu iela,
Loka iela, Ezera iela, Dzintara iela, Darba iela (remonti, marķēšana).

2020

45.

46.

Ģibuļu pagasta ceļu
un ielu
infrastruktūras
uzlabošana

47.

Spāres pagasta ceļu
un ielu
infrastruktūras
uzlabošana

48.

i-1-1-1,
i-6,
i-9

49.

Redakcija, 31/01/2012

Sabiles vecpilsētas
ielu remonts un
atjaunošana
Laucienes pagasta
ceļu atjaunošana (50
km)

2013

Talsu novada
pašvaldības Komunālā
nodaļa
Balgales pagasta
pārvalde
Īves pagasta pārvalde

Pašvaldības budžets

2020

Īves pagasta pārvalde

Pašvaldības budžets

2020

Ģibuļu pagasta pārvalde

Pašvaldības budžets

Spāres pagasta ceļu remonti: Kalnenieki - Dupuri 1,8 km, Diņģeri Līkumi 1,2 km, Mordangas pagrieziens - Mežniecība 0,7 km.
Spāres ciema ielas: Jāņa Čakstes iela, Ventspils iela, Lauku iela 0,5
km; Z. Meierovica iela 0,4 km; Parka iela 0,5 km; Rīgas iela 0,2 km;
A. Pumpura iela 0,4 km; Smilšu iela 0,1 km (remonti, marķēšana)
Vecpilsētas ielu atjaunošana kompleksā ar pilsētbūvniecības
pieminekļa apsaimniekošanu, mājokļu fasāžu atjaunošanu

2020

Ģibuļu pagasta pārvalde

Pašvaldības budžets

2020

Sabiles pilsētas un
Abavas pag. pārvalde

Pašvaldības budžets, ES un
citi finanšu avoti

TBM- Runči, Meņģi- Okte-Ģīgas, PII Bitīte pievadceļš, BurtniekiStrauti, Lapsas-Līgotnes –Okte, Noriņi – Būriņi, Garlene –Paisumi,
Podnieki- Irbiņi

2013;
2020

Laucienes pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES un
citi finanšu avoti

Pašvaldības budžets
Pašvaldības budžets
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

i-1-1-3 Pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas uzlabošana
50.

p-2-5

Pāreja no ceļu iecirkņiem (no administratīvā principa) uz ceļu uzturēšanu visā garumā;
Vienoto iepirkumu sistēmas ieviešana ceļu uzturēšanā (iekļaujot iepirkumos teritoriālās
lotes)

2013

Talsu novada pašvaldība

Pašvaldības budžets

i-1-2 Nozīmīgākie valsts autoceļi
Nr.p.
k.

Papildinoš
ā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

i-1-2-1 Autoceļu sakārtošana posmā „Stendes stacija – Mērsraga osta”
51.

e-1

52.

e-1

Stacijas ielas
rekonstrukcija
Stendē
Autoceļu
rekonstrukcija

Asfalta seguma atjaunošana, drošības uzlabošanas pasākumi

2020

Stendes pilsētas
pārvalde

ES un sabiedriskie fondi,
pašvaldības budžets

Talsu novada interešu virzīšana valsts autoceļu seguma uzlabošanai
un pašvaldību ceļu sakārtošanai posmā Stende – LaucieneVandzene-Uguņciems (t.sk. asfaltēšana)

2020

VAS „Latvijas valsts
ceļi”, Talsu novada
pašvaldība

ES un sabiedriskie fondi,
valsts un pašvaldības
budžets

Jauna posma būvniecība no Stendes ielas apļa līdz Raiņa ielai (700
m) izbūve
Jauna posma būvniecība Rūpniecības ielas virzienā,

2013

VAS „Latvijas valsts ceļi”

Valsts budžets

2020

VAS „Latvijas valsts ceļi”

Valsts budžets

Esošā apvedceļa seguma atjaunošana
A10 Rīga-Ventspils un pieslēgums no P120
P120 Talsi-Stende-Kuldīga;
P125 Talsi-Dundaga-Mazirbe;
P126 Valdgale-Roja;
P127 Talsi-Upesgrīva;
P129 Talsu apvedceļš (skat. i-1-1-1)
V1300 Kabile-Sabile posmā Sabile-Dreimaņciems)
V1380 Lībagi-Odre.

2020
2013;
2020

VAS „Latvijas valsts ceļi”
VAS „Latvijas valsts ceļi”

Valsts budžets
Valsts budžets

i-1-2-2 Valsts autoceļu attīstība un uzturēšana
53.

e-1

54.

e-1

55.
56.

e-1
e-1

Redakcija, 31/01/2012

Talsu pilsētas
apvedceļa
rekonstrukcija

Talsu novada
pašvaldības interešu
virzīšana par šādu
nozīmīgāko valsts
autoceļu
uzturēšanu, kvalitāti
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Nr.p.
k.

57.

Papildinoš
ā rīcība

e-1

Pasākums

Autostāvvietu un
servisa objektu
attīstība pie valsts
ceļiem

Rīcība, pasākums, projekts

V1396 Sabile - Abavciems – Jaunzemji posmā Sabile-Valgale
V1401 Stende – Lauciene – Mērsrags;
V1402 Stende - Sabile – Pūces.
Saskaņā ar LVC servisa objektu attīstības prasībām

Īstenošanas
gads

2013;
2020

Atbildīgais

VAS „Latvijas valsts
ceļi”, komersanti

Finanšu avoti

Valsts budžets, privātais
finansējums

i-1-3 Ilgtspējīgs sabiedriskais transports. Talsu mobilitātes centrs
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

i-1-3-1 Talsu autoostas rekonstrukcija par reģionālo mobilitātes centru
58.

e-3,
p-2,
p-3

Talsu autoostas
rekonstrukcija

Mobilitātes centra veidošana uz Talsu autoostas bāzes, to rekonstruējot par
modernu kompleksu ēku, kura pilda šādas funkcijas:

Starptautisko un vietējo autobusu pasažieru pārvadājumi;

Vieglo automašīnu novietošana uz laiku;

Velonomas, velosipēdu novietošana;

Izmantojot pasažieru gaidīšanas laiku:
o Iepirkšanās – pārtika, kafejnīca, aptieka, prese, banka,
o Informācija – prese, internets,
o Kultūra – bibliotēka, izstādes,
o Sociālā dienesta klientu centrs,

Sīkpaku pārvadāšana un kurjerpasta pakalpojumi sadarbībā ar
sabiedriskā transporta, skolēnu autobusu, pašvaldības vai vieglajām
automašīnām uz Rīgu, Ventspili, Kuldīgu u.c. vai novada teritorijā:
o Bibliotēkas grāmatu piegāde mājās;
o Sociālās palīdzības dienesta sūtījumi pagastu
pārvaldēm;
o Privātpersonu sūtījumi.

2020

Īpašnieks

Privātais, pašvaldības un ES
un citi finanšu instrumenti

59.

e-3,
p-2,
p-3
i-2, i-3,
i-5

Mobilitātes centra
atbalsta punkti
novadā

Autobusu pieturu sakārtošana Valdemārpilī, Sabilē

2020

Īpašnieks

Privātais, pašvaldības un ES
un citi finanšu instrumenti

2020

Īpašnieks

Privātais, pašvaldības un ES
un citi finanšu instrumenti

60.

Redakcija, 31/01/2012

i-1-3-2 Jaunu autobusu iegāde un esošo pielāgošana velotransporta pārvadāšanai
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

61.

i-9

i-1-3-3 Talsu autoostas stāvvietu un pieslēgumu izbūve

2020

Īpašnieks

Privātais, pašvaldības un ES
un citi finanšu instrumenti

62.

p-3

i-1-1-4 Publiskā privātā partnerība un Mobilitātes centra biznesa plāna izveide

2013

Īpašnieks, Talsu novada
pašvaldība

Privātais, pašvaldības, ES un
citi finanšu instrumenti

Centra biznesa modelis realizējams kā privātā, publiskā un nevalstiskā (brīvprātīgā)
partnerība

i-1-3-5 Satiksmes drošības uzlabošana līdz 10 km rādiusā ap Talsu pilsētu un līdz 5 km ap Sabili, Valdemārpili, Stendi un ciemiem sasaistei ar apkārtējām teritorijām
63.
64.
65.
66.

i-1-3-5
i-1-3-5
i-1-3-5
i-1-3-5

Gājēju un
velosipēdistu
drošības uzlabošana

Gājēju un veloceliņš Talsi – Pastende virzienā (Ģibuļu pagasts)
Veloceliņa izbūve Talsi - Laidze virzienā
Veloceliņa izbūve Talsi-Lauciene virzienā
Gājēju ietves un veloceliņa izveide Talsi- Mundigciems- Dižstende

2013
2013
2020
2020

VAS "Latvijas valsts ceļi"
VAS „Latvijas valsts ceļi”
VAS „Latvijas valsts ceļi”
Lībagu pagasta pārvalde

Valsts budžets, ES fondi
Valsts budžets, ES fondi
Valsts budžets, ES fondi
Pašvaldības budžets, ES
fondi

Talsu pilsētas veloceliņu izbūve (1814 m)

2020

Talsu novada pašvaldība

Gājēju ietves un veloceliņa izveide Dižstendē

2020

Lībagu pagasta pārvalde

Veloceliņa Dižstende-Bungu kapi - Stende izveide
Veloceliņa izveide no karātavu kalniem līdz Pedvālei gar Abavas
malu līdz Kandavai
Velomaršruta izveide Strazdes pagasta teritorijā

2020

Lībagu pagasta pārvalde
Sabiles pilsētas un
Abavas pag. pārvalde
Strazdes pagasta
pārvalde
Īves pagasta pārvalde

Pašvaldības budžets,
fondi
Pašvaldības budžets,
fondi
Pašvaldības budžets, ES
fondi, citi finanšu
instrumenti

i-1-3-6 Velo infrastruktūras attīstība Talsu novadā
67.
68.

i-9;
i-1-3-5
i-9

Gājēju ietves un
velo celiņu
ierīkošana

69.
70.

i-9;
e-2-4

Velomaršrutu
attīstība

71.
72.

e-4-3

Velomaršruta izstrāde, kas savieno Valdemārpili ar Dundagas Kr.
Barona veloapli"

2020

73.

i-9;
e-2-4

Velomaršruta izstrāde

2020

Laucienes pagasta
pārvalde

2020

Strazdes pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES
fondi, citi finanšu
instrumenti
Pašvaldības budžets, ES
fondi, citi finanšu
instrumenti

i-1-3-7 Nomaļu novada vietu apkalpošana
74.

p-2-1-2

Redakcija, 31/01/2012

Strazdes pagasta
Kāķīšu ciema

Pašvaldības transporta risinājums Kāķīšu iedzīvotāju nokļūšanai uz
Strazdi

Pašvaldības budžets

14
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

transports
Sabiedriskā
transporta maršrutu
tīkla plānošana
atbilstoši darba
dienas laikiem

75.

Rīcība, pasākums, projekts

Tiņģere, Dursupe, u.c.

Īstenošanas
gads

2013

Atbildīgais

Pārvadātājs, Talsu
novada pašvaldība

Finanšu avoti

Privātie līdzekļi, pašvaldības
budžets

i-1-4 Pašvaldības auto transporta mobilitātes un loģistikas pakalpojumi
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

i-1-3-2 Jaunu autobusu iegāde
76.

i-2

Mikroautobusa
iegāde

77.

p-2-1-2;
i-1-3-2
p-2-1-2;
i-2, i-3;
i-4; i-5

i-1-3-3 Autobusu modernizēšana

78.

Mikroautobusa (9 vietas) iegāde izglītības iestāžu vajadzībām

2013

Talsu novada pašvaldība

Pašvaldības budžets

2020

Talsu novada pašvaldība

2020

Talsu novada pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES un
citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets, ES un
citi finanšu instrumenti

(aprīkošana ar IT mobilitātes projekta sastāvā)

i-1-3-4 Speciālistu izbraukumu, pakalpojumu un sūtījumu piegādes koordinēšana
sociālā dienesta, veselības aprūpes speciālistu, pārvalžu speciālistu izbraukumu
koordinēšana, dokumentu un materiālu aprite

i-1-5 Dzelzceļš
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

79.

e-1, i-1-3

i-1-6-1 Pasažieru pārvadājumu atjaunošana pa dzelzceļu

2020

AS „Latvijas dzelzceļš”

AS „Latvijas dzelzceļš”

80.

e-1

i-1-6-2 Loģistikas uzņēmējdarbības veicināšana saistībā ar dzelzceļa un mazo ostu
infrastruktūru

2020

Uzņēmumi

Privātais finansējums, ES un
citi finanšu instrumenti

i-1-6-3 Dzelzceļa pārbrauktuvju sakārtošana

Redakcija, 31/01/2012
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Nr.p.
k.

81.

Papildinošā rīcība

e-1

Redakcija, 31/01/2012

Pasākums

Dzelzceļa pārbrauktuvju sakārtošana Stendē

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

2020

Atbildīgais

AS „Latvijas dzelzceļš”

Finanšu avoti

AS „Latvijas dzelzceļš”, ES
fondi
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i-2 Izglītība
Prioritāte: Iedzīvotāji
Stratēģiskais mērķis:
Patīkama dzīves un darba
vide

Pasākumu kopums
i-2-1 Novada izglītības
sistēmas pārvaldība

Rīcības virziens: i-2 Izglītība
i-2-2 Pirmskolas izglītība

i-2-3 Vispārējā izglītība

i-2-4 Interešu izglītība

Pasākumi
i-2-1-1 Izglītības jomas pārzināšana novadā
i-2-1-2 Izglītības iestāžu projektu vadības speciālists
i-2-1-3 IT nodrošinājums un transports
i-2-1-4 Izglītības sistēmas atbalsta tīkls
i-2-2-1 Sanitāro normu izpilde un drošības uzlabošana
i-2-2-2 Energoefektivitātes uzlabošana, remonts un teritoriju labiekārtošana
i-2-2-3 Logopēda un psihologa pakalpojumi katrā PII
i-2-2-4 Nodrošinājums ar datoriem un interneta pieslēgumu
i-2-2-5 Inventārs, spēles un jaunas mācību tehnoloģijas bērnudārzos
i-2-2-6 PII pedagogu tālākizglītība un metodiskais atbalsts
i-2-2-7 Interešu izglītības piedāvājums bērnudārzā
i-2-2-8 Auklīšu pakalpojuma attīstība
i-2-3-1 Talsu valsts ģimnāzijas izglītības pakalpojumu un infrastruktūras attīstība
i-2-3-2 Skolu infrastruktūras sakārtošanas 1.kārta – sanitārās prasības, apsardze un energoefektivitāte
i-2-3-3 Skolu infrastruktūras sakārtošanas 2.kārta – Vispārējās izglītības skolu teritoriālā tīkla saglabāšana
i-2-3-4 Virtuālās mācību programmas
i-2-3-5 „Dators katram skolotājam!”
i-2-3-6 Mācību iestāžu sadarbība ar uzņēmējiem profesionālās orientācijas jomā
i-2-3-7 Skolas slēgšanas gadījumā izglītības iestāžu pielāgošana izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centra funkcijām.
i-2-3-8 Sociālais pedagogs katrā pamatskolā un vidusskolā
i-2-3-9 Izglītības iestāžu novirzienu attīstīšana
i-2-4-1 Interešu izglītības piedāvājuma attīstība izglītības iestādēs, kultūras un sporta institūcijās
i-2-4-2 Interešu izglītības piedāvājums pieaugušajiem (vecākiem)
izmantojot vispārējo izglītības iestāžu infrastruktūru, kultūras un sporta infrastruktūru

i-2-5 Profesionālā izglītība

i-2-6 Augstākā izglītība
i-2-7 Pieaugušo izglītība un
Redakcija, 31/01/2012

i-2-5-1 Laidzes profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas rekonstrukcija
i-2-5-2 Programmas „Pārtikas pārstrādes tehniķis” izstrāde un materiāli tehniskās bāzes izveide
i-2-5-3 Īsās programmas pēc vidusskolas profesionālās izglītības iegūšanai
i-2-5-4 Prakses programmas uzņēmumos
i-2-5-5 Sadarbība ar Ziemeļkurzemes profesionālās kompetences centru (Ventspils)
i-2-5-6 Laidzes profesionālās skolas ēkas remonts un energoefektivitātes pasākumi
i-2-5-7 Kvalifikācijas programmas pieaugušajiem
i-2-6-1 Iekļaušana kopējās novada izglītības informatīvajās aktivitātēs
i-2-6-2 Studentu fonds
i-2-7-1 Dalība Eiropas profesionālo kompetenču un kvalifikācijas novērtēšanas sistēmā.
17
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mūžizglītība

i-2-8 Talsi – reģiona līmeņa
atbalsta centrs darbam ar
jauniešiem

i-2-7-2 E- apmācības un vebināru ieviešana izglītības pakalpojumu pieejamības veicināšanai.
i-2-7-3 Sadarbība ar pagastu pārvaldēm un vispārējās izglītības skolām piedāvājuma aktualizēšanai pēc iespējas tuvāk
iedzīvotāju dzīvesvietai.
i-2-7-4 Konsultatīvie pakalpojumi nodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšanai, sadarbībā ar Latvijas mēroga
atbilstošām institūcijām
i-2-7-5 Talsu novada Iniciatīvu centrs „Auseklis” – mūžizglītības piedāvājuma koordinators (bibliotēkas, skolas,
nevalstiskās organizācijas, brīvprātīgie)
i-2-7-6 Mūžizglītības centru attīstība pagastos un pilsētās
i-2-8-1 Talsu novada Bērnu un jauniešu centra telpu un nodarbību materiālā bāze
i-2-8-2 Jauniešu un bērnu interešu izglītības pasākumi
i-2-8-3 Līdzdalība nacionālā līmeņa aktivitātēs Jaunatnes atbalsta infrastruktūras attīstībā 2014.-2020.gada periodā
Kohēzijas politikas ietvaros
i-2-8-4 Talsu novada jaunatnes politikas attīstības stratēģijas 2011-2015.gadam ieviešana

i-2-1 Novada izglītības sistēmas pārvaldība
Nr.p.
k.

82.

Papildinošā rīcība

p-1

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

i-2-1-1 Izglītības jomas pārzināšana novadā

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

2020

Izglītības pārvalde

Pašvaldības budžets

2013

Talsu novada
pašvaldība, APN

Pašvaldības budžets

2013

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets

Pastāvīgi

Izglītības
pārvalde, iestādes

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

(jauna funkcija), t.sk. profesionālā, pieaugušo, augstākā izglītība
83.

p-2-4

i-2-1-2 Izglītības iestāžu projektu vadības speciālists
Projektu pieteikumu gatavošana, skolu projektu ieviešanas pārraudzība

84.

i-1-4

i-2-1-3 IT nodrošinājums un transports
(9-vietīgais mikroautobuss, Izglītības pārvaldes IT nodrošinājums)

85.

p-1-2,
i-2-5,
i-2-7,
i-3

Redakcija, 31/01/2012

i-2-1-4 Izglītības sistēmas atbalsta tīkls
Pedagogu, vecāku, NVO, skolēnu, vietējo uzņēmumu un iestāžu sadarbība
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i-2-2 Pirmskolas izglītība

i-2-2-1 Sanitāro normu izpilde un drošības uzlabošana
i-2-2-2 Energoefektivitātes uzlabošana, remonts un teritoriju labiekārtošana
86.

p-2-1

Talsu PII "Pīlādzītis"
renovācija un
teritorijas
labiekārtošana

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

p-2-1

94.

p-2-1

95.

p-2-1

PII "Saulīte"
renovācija un
teritorijas
labiekārtošana

96.

p-2-1

PII „Lācēns”
renovācija

Redakcija, 31/01/2012

PII "Zvaniņš"
renovācija
PII "Sprīdītis"
renovācija un
teritorijas
labiekārtošana

Jauna žoga ierīkošana apkārt visai teritorijai, saimniecības pagalma
norobežošana, vārtu nomaiņa,
Rotaļlaukumu labiekārtošana : veco nojumju demontāža, 10 jaunu
nojumju ierīkošana, jaunu laukuma rotaļierīču uzstādīšana:
slidkalniņi, šūpoles, galdi, soli
Saimniecības ēkas jumta un fasādes remonts
Iekārto griestu izbūve un apgaismojuma remonts 4. un 6.grupai
(grupas telpā un guļamtelpā)
Teritorijas apgaismošana; nolietojušos flīžu demontāža. Celiņu un
laukumu bruģēšana (2100 kvadrātmetri)
Mēbeļu nomaiņa (garderobes skapji 7 grupām, grupu mēbelesrotaļlietu plaukti)
Sporta laukuma ierīkošana (mīkstais segums + sporta ierīces)
Pēc bibliotēkas darbības beigām iekārtot papildus vēl 2 grupas
(remonts, mēbeles, rotaļlietas)
Sešas bērnu laukumu nojumes, sporta nodarbību laukuma
pabeigšana un celiņi, teritorijas apgaismošana
Logu nomaiņa K.Mīlenbaha ielā 20;
1.jaunākās grupas telpas un guļamistabas remonts;
Ēkas ārpuses krāsas atjaunošana;
Saimniecības pagalma un laukuma celiņu atjaunošana, teritorijas
apgaismošana;
Malkas šķūņu un laukuma nojumes remonts
Bērnu rotaļlaukumu un nojumju un celiņu renovācija, teritorijas
apgaismošana;
Pagraba ieejas remonts, ventilācijas izvadu atjaunošana;
Veļas mazgātavas aprīkojuma atjaunošana;
Divu inventāra šķūņu renovācija
Bērnu rotaļu laukums , ēkas siltināšana, fasāžu krāsošana

2013

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Talsu novada
pašvaldība
Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2013

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2020

Balgales pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2013
2013
2020
2020
2020
2020
2013
2013
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97.
98.

i-8

99.
100.
101.

p-2-1

102.
103.

i-3,
p-2-1

104.

p-2-1

105.

i-3,
p-2-1
p-2-1
p-2-1

106.
107.

p-2-1

108.
109.

PII "Saulstariņš"
Tiņģeres filiāles
renovācija

PII "Ķipars" telpu
renovācija un
teritorijas
labiekārtošana

PII „Papardīte”
renovācija

PII „Bitītes” un
teritorijas
rekonstrukcija
PII „Bitītes”
teritorijas
labiekārtošana
Lībagu sākumskolas
pirmsskolas grupu
renovācija un
teritorijas
labiekārtošana

Jumta nomaiņa, ārsienu siltināšana, remonti (iekšējie, ārējie)
ventilācija
Apkures sistēmas nomaiņa (AER izmantošana: zemes siltumsūkņu
apkure ar silto grīdu)
Ēdināšanas bloka atjaunošana
Teritorijas meliorācija, taciņu bruģēšana, bērnu rotaļu laukums
Četru grupu telpu remonts,
Karstā ūdens padeves ierīkošana visai iestādei,
teritorijas nožogojuma maiņa,
virtuves kapitālais remonts, iekārtu nomaiņa
Celiņu renovēšana iestādes teritorijā,
Rotaļu laukumu labiekārtošana
Sporta zāles kapitālais remonts, inventāra iegāde
Zāles renovācija (griesti, sienas, elektroinstalācija),
elektroinstalācijas pārvilkšana kabinetos, gaiteņos, kāpņu telpās,
veļas mazgātavā,
Apkārtnes labiekārtošana, Jaunu rotaļu nojumju būvniecība
Tukšās grupas pārveidošana sporta zālē, inventārs,
elektroinstalācija)
Iekšējās apkures sistēmas nomaiņa
Kanalizācijas un apkures sistēmas renovācija;
Iekštelpu kapitālais remonts;
Teritorijas labiekārtošana (celiņu bruģēšana, elektroinstalāciju
nomaiņa)
Teritorijas celiņu seguma nomaiņa, atpūtas vietu iekārtošana

Īves pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Ģibuļu pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Laidzes pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Laucienes pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2013

Laucienes pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2013

Lībagu pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Sabiles pilsētas un
Abavas pag.
pārvalde
Stendes pilsētas
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2020
2020
2020
2013

2020

2013

2020
2020
2020
2020

110.

p-2-1

111.

p-2-1

112.

p-2-1

PII "Vīnodziņa"
rekonstrukcija

Jumta nomaiņa, remonti - iekšējie, ārējie

2013

113.
114.

p-2-1
p-2-1

PII "Saulīte"
renovācija,

Ārsienu siltināšana, fasādes krāsošana
Remonti (iekšējie, ārējie) ventilācija

2013
2020

Redakcija, 31/01/2012

Pirmsskolas grupu sanitārā mezgla kapitālais remonts, un telpu
kosmētiskais remonts;
Lībagu sākumskolas pirmsskolas grupu grīdu seguma nomaiņa.
Pirmsskolas grupu, klašu, kabinetu durvju nomaiņa un kosmētiskais
remonts

2013

2020

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
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115.
116.
117.

p-2-1

118.

p-2-1

119.

120.

p-2-1

121.

122.
123.
124.

i-8

energoefektivitātes
pasākumi
PII "Saulstariņš"
energoefektivitātes
paaugstināšana

Apkures sistēmas sakārtošana, lai apkures sistēmu uzsāktu ātrāk
Bērnu rotaļu laukuma rekonstrukcija
Ēkas siltināšana-fasāde, pamati, jumta atjaunošana

2020
2020
2020

PII "Kamenīte"
remonts un
teritorijas
labiekārtošana

Tualetes telpu remonts (grupas ,Taurenīši”, ,,Mārītes”)

2013

Āra nojumes izbūve (viena nojume visām trim grupām), rotaļu
laukumi, celiņi

2013

PII "Zīlīte"
rekonstrukcija,
energoefektivitātes
pasākumi
PII "Zīlīte" drošības
uzlabošana un
teritorijas
labiekārtošana
PII "Zīļuks"
renovācija

Apkures sistēmas rekonstrukcija, t.sk. apkures katls, radiatori, jumta
nomaiņa, fasādes siltināšana, krāsošana

Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde
Valdgales pagasta
pārvalde
Valdgales pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2013

Vandzenes
pagasta pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Nožogojuma, vārtu un rotaļlaukuma atjaunošana, automašīnu
stāvlaukuma izveide

2020

Vandzenes
pagasta pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Ārsienu siltināšana, fasādes krāsošana, Jumta nomaiņa, Bērnu
rotaļu laukums
Remonti (iekšējie, ārējie) ventilācija, sanitārie mezgli
Apkures sistēmas nomaiņa (mūsdienīgas, uz AER balstīta apsildes
sistēmas ierīkošana, piem. saules baterijas vai cits dabai draudzīgs
risinājums)

2013

Virbu pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Talsu novada
pašvaldība (un
IZM)
Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

i-2-2-3 Logopēda un psihologa pakalpojumu nodrošināšana katrā PII

2020

126.

i-2-2-4 Nodrošinājums ar datoriem un interneta pieslēgumu

2020

127.

i-2-2-5 Inventārs, spēles un jaunas mācību tehnoloģijas bērnudārzos

2020

i-2-2-6 PII pedagogu tālākizglītība un metodiskais atbalsts

2020

i-2-2-7 Interešu izglītības piedāvājums bērnudārzā

2020

129.

p-2-4,
p-2-5
i-3,
p-3,
e-4-1

Redakcija, 31/01/2012

Interešu izglītības pedagogu piesaiste uz nodarbībām, jauniešu projekti, ekskursijas pie
uzņēmējiem, u.c. pasākumi personības izaugsmei un prasmju attīstīšanai

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2020
2020

125.

128.

Pašvaldības budžets

Talsu novada
pašvaldība,
Izglītības pārvalde
Izglītības pārvalde
Izglītības
pārvalde,
iestādes,

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti
Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti
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130.

e-3-3

i-2-2-8 Auklīšu pakalpojuma attīstība

2020

uzņēmēji, NVO
Talsu novada
pašvaldība,
iestādes

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

i-2-3 Vispārējā izglītība
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

i-2-3-1 Talsu valsts ģimnāzijas izglītības pakalpojumu un infrastruktūras attīstība
131.

p-2-1

132.
133.

i-3
i-9

134.

p-2-1

135.

i-3-1-3;
u-1,
i-9

Redakcija, 31/01/2012

Talsu Valsts
ģimnāzijas un Talsu
2. pamatskolas ēkas
rekonstrukcija

Talsu Valsts
ģimnāzijas un Talsu
2. pamatskolas
apkārtnes
labiekārtošana
Talsu Valsts
ģimnāzijas un Talsu
2. pamatskolas ar
sākumskolas izveidi
saistītie būvniecības
darbi
Talsu Valsts
ģimnāzijas un Talsu
2. pamatskolas
stadiona

Skolas ēkas jumta rekonstrukcija (ventilācija, kondensāta ūdens)
Skolas ēkas fasādes atjaunošana
Skolas ēkas apkures sistēmas tīrīšana vai nomaiņa. Saules baterijas
Skolas ēkas elektroinstalācijas nomaiņa un apgaismojuma
uzlabošana, kosmētiskais remonts
Skolas ēkas ēdināšanas bloku izbūve kopā ar atpūtas zonu
Skolas meiteņu mājturības kabinets (ventilācija, aprīkojums)
Skolas ēkas pagrabstāva remonts, izbūvējot papildus telpas
Skolas ēkas betona grīdas seguma nomaiņa skolas gaiteņos un
trepēs
Sporta laukuma seguma atjaunošana
Gājēju celiņš un centrālās trepes,
Strūklaka un karoga masts,
Skolas parks, ābeļdārzs.

2013

2013
2013

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Skolas ieejas durvis.
3 stāva izbūve Talsu sākumskolas vajadzībām .
Labā spārna trepju renovācija.

2013

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Stadiona rekonstrukcija un žogs, ārtelpas trenažieri

2013

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
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Nr.p.
k.

136.

Papildinošā rīcība

i-3;
u-1-1

Pasākums

rekonstrukcija,
ārtelpu sporta
infrastruktūra
Dienesta viesnīcas
būvniecība

Rīcība, pasākums, projekts

Viesnīca Talsu valsts ģimnāzijas, 2.pamatskolas, Talsu sporta skolas
vajadzībām, kā arī speciālistu nodrošināšanai ar dzīvokļiem

Īstenošanas
gads

2020

Atbildīgais

Finanšu avoti

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2013

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2013

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2013

Balgales pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2013
2020

Balgales pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

i-2-3-2 Skolu infrastruktūras sakārtošanas 1.kārta – sanitārās prasības, apsardze un energoefektivitāte
137.

p-2-1

Talsu sākumskolas
renovācija un
rekonstrukcija

138.

p-2-1

139.

p-2-1

140.

p-2-1

Talsu novada
Vakara un
neklātienes
vidusskolas
renovācija
Talsu 2. vidusskolas
renovācija

141.
142.
143.

i-3-1
p-2-1
p-2-1

144.

p-2-1

145.

p-2-1

146.
147.

i-8,
p-2-1

Redakcija, 31/01/2012

Talsu pamatskolas
renovācija un
teritorijas
labiekārtošana

Dursupes
pamatskolas
infrastruktūras
sakārtošanas
1.kārta
Dursupes
pamatskolas
apkures sistēmas
rekonstrukcija

Talsu sākumskolas logu un avārijas izejas durvju nomaiņa,
nojumju un žoga remonts;
ārējā apgaismojuma rekonstrukcija;
ārējās ieejas kāpnes uz klasēm (4 gb)un kāpņu telpu kosmētiskais
remonts
Skolas 7.auditorijas (pašreizējās pasākumu telpas) un datorklases
kapitālais remonts
Skolas ēkas Kārļa Mīlenbaha ielā 30 siltināšana

Metodiskā centra jumta nomaiņa un 2. stāva remonts,
Metodiskā centra sanitāro mezglu renovācija,
Skolas pamatu hidroizolēšana
Talsu 2. vidusskolas sporta zāles jumta nomaiņa
Talsu pamatskolas ugunsdzēsības apziņošanas sistēmas ierīkošana
Talsu pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana (jumta
nomaiņa, sporta zāles logu nomaiņa, apkures sistēmas nomaiņa,
skolas siltināšana, apkures katla nomaiņa)
Talsu pamatskolas iekštelpu sanitārtehniskā stāvokļa uzlabošana
(karstā ūdens ievilkšana, gaiteņu un klašu telpu remonts
jumta siltināšana, seguma maiņa, virtuves iekārtas nomaiņa, jauna
malkas šķūņa būvniecība

Krāšņu nomaiņa uz centrālo apkuri, jauna šķūņa būvniecība
Piebūvju renovācija, siltināšana jumta nomaiņa

2020

2013

2013
2013
2013

2013
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

148.

p-2-1

149.
150.

i-7-2,
p-2-1
p-2-1

151.

p-2-1

152.

p-2-1

153.

p-2-1

154.

155.

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

Pastendes pamatskolas infrastruktūras sakārtošanas
1.kārta
Laidzes pamatskolas
rekonstrukcija
Laucienes
pamatskolas
energoefektivitātes
paaugstināšana
Lībagu sākumskolas
renovācija un
teritorijas
labiekārtošana
Stendes
pamatskolas
rekonstrukcija
Valdemārpils
vidusskolas
renovācija

Ēdamtelpu rekonstrukcija, skolēnu tualešu renovācija

2013

Ģibuļu pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve

2013

Ārsienu siltināšana un krāsošana

2013

Laidzes pagasta
pārvalde
Laucienes pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Lībagu sākumskolas jumta remonts, notekcauruļu ierīkošana;
Klases grīdas nomaiņa

2013

Lībagu pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Skolas ārsienu siltināšana, fasādes krāsošana

2013

Stendes pilsētas
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Klašu telpu, gaiteņu un sanitāro mezglu remonts

2013

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

p-2-1

Valdemārpils
vidusskolas
siltināšana

Ēkas siltināšana-fasāde, pamati, jumta atjaunošana;
Visas skolas ēkas ārsienu siltināšana

2020

p-2-1

Pūņu pamatskolas
renovācija un
teritorijas
labiekārtošana

Malkas šķūņa – nojumes būvniecība Pūņu pamatskolā;
Jumta seguma sakārtošana (daļas jumta rekonstrukcija)

2013

Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde
Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde
Valdgales pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Pašvaldības budžets

i-2-3-3 Skolu infrastruktūras sakārtošanas 2.kārta – vispārējās izglītības skolu teritoriālā tīkla saglabāšana (iestāžu renovācija un rekonstrukcija)
156.

p-2-1

157.

Redakcija, 31/01/2012

Talsu sākumskolas
renovācija un
rekonstrukcija

Ūdensvada nomaiņa un kanalizācijas sistēmas kapitālais remonts;
fasādes remonts, mācību kabinetu modernizēšana, ventilācijas
telpas pārbūve par bibliotēku
Sākumskolas telpu rekonstrukcija par PII Sprīdītis telpām (PII
pārcelšana uz sākumskolu)

2020

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2020
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Nr.p.
k.

158.
159.

Papildinošā rīcība

i-3-2,
p-2-1
i-2-3-5

160.

i-3-2,
p-2-1

161.
162.

i-3-1
i-3-1

163.
164.

I-3-1,
p-2-1
i-3-1

165.

p-2-1

166.

i-9

167.

i-9

168.

p-2-1

169.

i-9

Redakcija, 31/01/2012

Pasākums

Talsu novada
Vakara un
neklātienes
vidusskolas
renovācija un
teritorijas
labiekārtošana
Talsu pamatskolas
renovācija un
teritorijas
labiekārtošana

Talsu pamatskolas
piebūves būvniecība
Dursupes
pamatskolas sporta
laukuma
labiekārtošana
Pastendes
pamatskolas
infrastruktūras
sakārtošanas
2.kārta
Pastendes
pamatskolas
teritorijas
labiekārtošana
Laidzes pamatskolas
rekonstrukcija
Laucienes
pamatskolas
teritorijas
labiekārtošana

Rīcība, pasākums, projekts

Skolai piekļaujošās sporta zāles renovācija un pārbūve par
prezentāciju zāli
Skolas pagalma sakārtošana (lietus ūdens kanalizācijas sakārtošana,
seguma ieklāšana, „zaļās klases” izveidošana

Talsu pamatskolas materiālās bāzes uzlabošana (skolas klašu
mēbeļu nomaiņa, mācību materiālās bāzes pilnveide, mūzikas
instrumentu iegāde
Skolas pagalma seguma maiņa
Talsu pamatskolas sporta stadiona renovācija (skrejceļa seguma
nomaiņa, basketbola laukuma seguma uzlabošana, pludmales
volejbola laukuma sagatavošana, futbollaukuma seguma pilnveide,
tāllēkšanas bedres un ieskrējiena zonas seguma maiņa un
uzlabošana, stacionārā inventāra papildināšana un nomaiņa
Sporta zāles paplašināšana

Īstenošanas
gads

2020

Atbildīgais

Finanšu avoti

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Talsu novada
pašvaldība
Balgales pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Ģibuļu pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Laidzes pagasta
pārvalde
Laucienes pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2020

2020

2013
2013

2020

Skrejceļš, tāllēkšanas laukums, basketbola laukums

2013

Fasādes remonts, iekštelpu un sanitāro mezglu remonts

2013

Gājēju celiņa ierīkošana posmā Pastendes pamatskola-Pastendes
sporta zāle
Gājēju tiltiņa renovācija posmā Pastendes pamatskola-Pastendes
sporta laukums
Centralizētās siltumapgādes izbūve, ventilācijas izbūve;
Ārsienu siltināšana
Skolas apkārtnes un parka apkārtnes labiekārtošana

2020
2013
2020
2020
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

170.

i-9,
p-2-1

171.
172.

i-3
i-3

173.

p-2-1

174.
175.

p-2-1
i-9

176.

i-3-1

177.

i-3-1,
p-2-1

178.
179.

i-3-1
i-3

180.
181.

i-3

182.

i-6

183.
184.

185.

i-3-1

Redakcija, 31/01/2012

Pasākums

Lībagu sākumskolas
renovācija un
teritorijas
labiekārtošana

Sabiles vidusskolas
renovācija un
teritorijas
labiekārtošana

Sabiles vidusskolas
sporta laukuma
rekonstrukcija
Stendes
pamatskolas
rekonstrukcija

Valdemārpils
vidusskolas
renovācija un sporta
laukuma
rekonstrukcija
Valdemārpils
vidusskolas dienesta
viesnīcas izveide
Pūņu pamatskolas
renovācija un
teritorijas
labiekārtošana

Rīcība, pasākums, projekts

Skolas kāpņu seguma, sienu, griestu kosmētiskais remonts,
Fasādes krāsošana, ārdurvju krāsošana, lieveņu remonts,
Skolas pagalma apzaļumošana, bruģēšana, šķūņa remonts
Basketbola laukuma izveide pie Lībagu sākumskolas Dižstendē
Sporta laukuma seguma maiņa, skrejceļa remonts, soliņu
ierīkošana, žoga uzstādīšana
Tualešu remonts atbilstoši ES standartiem,
Vidusskolas ēkas Abavas ielā 5 ārsienu remonts,
Gaiteņu un kāpņu telpu sienu, griestu un grīdu remonts, klašu un
garderobju durvju nomaiņa
Zāles skatuves un durvju remonts, krēsli, žalūzijas
Skolas teritorijas laukuma izbūve un bruģēšana pie Sabiles
vidusskolas ēkas Abavas ielā 5 un ceļa seguma rekonstrukcija
Skrejceliņa rekonstrukcija, basketbola grozu nomaiņa, solu izveide

Īstenošanas
gads

2020

Atbildīgais

Finanšu avoti

Lībagu pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Sabiles pilsētas un
Abavas pag.
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Sabiles pilsētas un
Abavas pagasta
pārvalde
Stendes pilsētas
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2013
2020
2020

2013
2013.
2020

Sporta zāles celtniecība

2013

Skolas remonti (iekšējie, ārējie) ventilācija
Sporta laukuma labiekārtošana, materiāli tehniskās bāzes
papildināšana, aprīkošana
Aktu zāles sienu un skatuves renovēšana (iespējama paplašināšana)
Sporta laukuma drenāžas ierīkošana, skrejceliņu izveide, tribīņu
izbūve, zālāja seguma uzklāšana

2020
2020
2020
2020

Valdemārpils pilsētas pārvaldes ēkas 2.stāva telpu rekonstrukcija,
aprīkojuma iegāde

2020

2.stāva koridora remonts

2020

Skolas pagalma seguma atjaunošana un teritorijas labiekārtošana

2020

Sporta laukuma rekonstrukcija (futbola laukums, volejbola laukums,

2020

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Valdgales pagasta
pārvalde
Valdgales pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Valdgales pagasta

Pašvaldības budžets, ES fondi un
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Papildinošā rīcība

186.

i-3-1,
p-2-1

187.

p-2-1

188.
189.

i-3-1
i-3-1,
p-2-1

190.

e-4, i-5

Pasākums

Sporta zāles
būvniecība pie Pūņu
pamatskolas
Virbu pamatskolas
rekonstrukcija

Rīcība, pasākums, projekts

basketbola laukums, u.c.), labiekārtošana
Sporta zāles būvniecība

Ārsienu siltināšana, krāsošana,
Remonti (iekšējie, ārējie) ventilācija, sanitārie mezgli
Sporta laukuma rekonstrukcija, aprīkošana, apgaismojums
Sporta zāles remonts, trenažieru telpas remonts, iekārtošana,
ģērbtuvju remonts un iekārtošana
Tehniskais projekts – līdz 2013

i-2-3-4 Virtuālās mācību programmas

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

pārvalde
Valdgales pagasta
pārvalde

citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Virbu pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2020

Izglītības
pārvalde,
izglītības iestādes

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2013

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Izglītības
pārvalde,
izglītības iestādes

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2020

Izglītības
pārvalde,
izglītības iestādes

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2013
2013

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2020

Talsu novada
pašvaldība,

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2020

2020
2020
2020

Neklātienes moduļi audzēkņiem, vispārējās izglītības neklātienes programmas
pieaugušajiem.

i-2-3-5 „Dators katram skolotājam!”
Mūsdienīgi, IKT balstīti mācību līdzekļi un metodes dienas skolās
191.
Talsu Valsts
Aktu zāles aprīkojums (apskaņošana, mūzikas instrumenti,
ģimnāzijas un Talsu
apgaismošana un aptumšošana, skatuve, grīdas segums, krēsli)
2. pamatskolas
192.
Mēbeles klašu telpām un gaiteņiem modernas un funkcionālas.
aprīkojuma
Atpūtas zonas. Skolnieku skapīši personīgām lietām.
atjaunošana
193.
IKT tehnoloģijas un kopēšanas tehnika.
194.
e-4,
Talsu Valsts
Vecās darbmācības kabineta rekonstrukcija- skolēnu biznesa
p-2-1
ģimnāzijas un Talsu
inkubators
2. pamatskolas
skolēnu biznesa
inkubators
195.
e-4,
Talsu novada
Ķīmijas-fizikas-bioloģijas laboratorijas izveide 1.stāva telpā
p-2-1
Vakara un
neklātienes
vidusskolas „zaļā
klase”
196.
i-2-5-3;
Talsu 2.vidusskolas
Jauno tehnoloģiju kabineta remonts (Laidzes filiāle)
e-5-4,
modernizēšana
197.
Informātikas kabineta rekonstrukcija (Laidzes filiāle)
p-2-1
198.
p-2-5-3
Pedagogu
Datoru un programmatūru iegāde, apmācības, metodiskais atbalsts
nodrošināšana ar

Redakcija, 31/01/2012

2013
2013
2020
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Papildinošā rīcība

199.

p-2-1

200.

e-5-4,
p-2-1

201.

i-2-3-6;
e-5-4,
p-2-1

202.

i-2-5;
e-5-4

Pasākums

datoriem
Skolu
informatizācijas
projekts
Sabiles vidusskolas
renovācija un
teritorijas
labiekārtošana
Vandzenes
pamatskolas
rekonstrukcija,
darbmācības
kabineta "Ilgoņi"
rekonstrukcija

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Izglītības pārvalde
Talsu novada
pašvaldība

Finanšu avoti

Talsu 2. pamatskola Talsu pamatskolas informatizācija (datoru
iegāde, IKT aparatūras iegāde, datortīkla (arī bezvada)
pilnveidošana-ierīkošana skolas ēkās))
Zēnu mājturības kabineta grīdas seguma maiņa, jauni darbagaldi,
instrumenti, siltināšana, sienu un griestu kosmētiskais remonts

2013

2013.

Sabiles pilsētas un
Abavas pag.
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Muižas ēkas jumta seguma nomaiņa, logu nomaiņa, iekštelpu
remonts, saskaņā ar VKPAI

2020

Vandzenes
pagasta pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2020

Izglītības
pārvalde,
izglītības iestādes

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

i-2-3-6 Mācību iestāžu sadarbība ar uzņēmējiem profesionālās orientācijas jomā

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

i-2-3-7 Skolas slēgšanas gadījumā izglītības iestāžu pielāgošana izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centra funkcijām
203.

204.

i-2-7;
i-3; e-5,
p-2-1
i-5

Spāres pamatskolas
rekonstrukcija

Spāres pamatskolas telpu pārveide par sabiedrisku centrudaudzfunkcionāls-tūrisma, kultūras, sabiedrisko aktivitāšu centrs

i-2-3-8 Sociālais pedagogs katrā pamatskolā un vidusskolā

2020

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2013

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2020

Izglītības
pārvalde,
izglītības iestādes

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2013
2020

Laucienas
pamatskola

ES fondi

(štata vieta)
205.

i-2-4;
e-4-1;
i-3

206.
207.

Redakcija, 31/01/2012

i-2-3-9 Izglītības iestāžu novirzienu attīstīšana
Izglītības iestāžu specifisko virzienu attīstīšana saistībā ar vietējiem uzņēmumiem, NVO un
lauku saimniecībām (nometnes, militārā sagatavotība, u.c.) – pasākumu, nodarbību un
programmu piedāvājums un materiāli tehniskās bāzes attīstīšana, interešu izglītība.
Laucienes
pamatskolas
skolēnu un
skolotāju
mobilitātes projekti

Nordplus skolēnu mobilitāte
Comenius skolotāju mobilitāte
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208.

Papildinošā rīcība

i-3,
p-2-1

Pasākums

Laucienes
pamatskolas muzeja
ēkas rekonstrukcija

Rīcība, pasākums, projekts

Skolas muzeja ēkas rekonstrukcija

Īstenošanas
gads

2020

Atbildīgais

Laucienes pagasta
pārvalde

Finanšu avoti

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

i-2-4 Interešu izglītība
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

209.

i-3-4

i-2-4-1 Interešu izglītības piedāvājuma attīstība izglītības iestādēs, kultūras un
sporta institūcijās

2020

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

210.

i-3-4

2020

Iestādes

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

211.

i-3-1,
i-3-2,
i-9

Interešu izglītības
pulciņu vadītāju
atalgojums un
materiālā bāze
Tiņģeres kultūras un
atpūtas parka
projekta 2. un 3.
kārtas realizācija

2020

Īves pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

212.

i-2-7

2020

Izglītības
pārvalde, iestādes

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Interešu izglītības pasākumi tiek organizēti vispārējās izglītības
iestādēs, pirmskolas izglītības iestādēs un brīvā laika pavadīšanas
centros un bibliotēkās, profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un
BJIC, u.c.
Strītbola (basketbola) laukums;
3
Stadiona segums 5000m ;
Apgaismojuma izbūve (kultūras un atpūtas) parkā

i-2-4-2 Interešu izglītības piedāvājums pieaugušajiem
Interešu izglītības pasākumi vecākiem, pedagogiem, u.c., izmantojot vispārējo izglītības
iestāžu infrastruktūru, kultūras un sporta infrastruktūru

i-2-5 Profesionālā izglītība
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

213.

e-5-2;
u-1-1-11

i-2-5-1 Laidzes profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas rekonstrukcija

214.

e-5-1;
u-1-1-11

i-2-5-2 Programmas „Pārtikas pārstrādes tehniķis” izstrāde un materiāli tehniskās 2020
bāzes izveide

Redakcija, 31/01/2012

2013

Atbildīgais

Laidzes
profesionālā
vidusskola
Laidzes
profesionālā
vidusskola

Finanšu avoti

ES fondi

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
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215.

Papildinošā rīcība

e-5-1

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

i-2-5-3 Īsās programmas pēc vidusskolas profesionālās izglītības iegūšanai

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

2020

Laidzes
profesionālā
vidusskola

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Laidzes
profesionālā
vidusskola
Laidzes
profesionālā
vidusskola
Talsu novada
pašvaldība,
Laidzes
profesionālā
vidusskola, NVA
Talsu novada
pašvaldība,
Laidzes
profesionālā
vidusskola

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Aprīkojuma iegāde, kvalifikācijas prakšu nodrošinājums

i-2-5-4 Prakses programmas uzņēmumos
216.

e-4-1;
u-1-1-11

217.

Mācību kabinetu
modernizēšana

Mācību laboratorijas izveide un aprīkojuma iegāde

2020

Kvalifikācijas prakšu
nodrošinājums

Praktisko mācību kabinetu izveide, iekārtu un aprīkojuma
tehnoloģiju iegāde

2020

Uzņēmēju piesaistīšana mācību programmu izstrādē;
Atbalsts prakses vietu iekārtošanai uzņēmumos,
Darba vadītāju piesaiste no uzņēmumiem

2020

218.

219.

p-3

i-2-5-5 Sadarbība ar Ziemeļkurzemes profesionālās kompetences centru
(Ventspils)

2020

Pedagogu sadarbība izglītības procesa attīstībā – mācību programmu izstrāde, pedagogu
apmaiņa, kopēja prakses vietu datu bāze.

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

i-2-5-6 Laidzes profesionālās vidusskolas ēkas remonts un energoefektivitātes pasākumi
220.
221.
222.
223.
224.
225.

Laidzes
Profesionālās
vidusskolas
renovācija

e-4-1;
u-1-1-11

Redakcija, 31/01/2012

Ēkas jumta renovācija un siltināšana
Elektroinstalācijas un kanalizācijas sistēmu atjaunošana
Apkures sistēmas ārējo komunikāciju - siltumtrases atjaunošana
Lifta ierīkošana
Stadiona seguma atjaunošana un labiekārtošana un aprīkojuma
iegāde

i-2-5-7 Kvalifikācijas programmas pieaugušajiem
Kvalifikācijas paaugstināšanas centra izveide uz profesionālās vidusskolas bāzes. Kursu
organizēšana Talsu un apkārtējo novadu iedzīvotājiem. Neklātienes moduļu izstrāde.
Sadarbība ar NVA, mūžizglītības centriem Talsu novadā

2013
2013
2020
2020
2020

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2020

Laidzes
profesionālā
vidusskola,
Talsu PIC

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
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i-2-6 Augstākā izglītība
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

i-2-6-1 Augstākās izglītības iestāžu filiāļu iekļaušana kopējās novada izglītības
aktivitātēs

226.

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

2013

Izglītības pārvalde

Pašvaldības budžets

2020

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

(informēšanas aktivitātes)
227.

i-6

i-2-6-2 Studentu fonds
Motivācijas programma atgriezties Talsu novadā pēc studijām - finanšu instrumenti un
materiāla atbalsta pasākumi, pašvaldības līdzdalība ar pieejama mājokļa piedāvājumu.

i-2-7 Pieaugušo izglītība un mūžizglītība
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

228.

i-2-7-1 Dalība Eiropas profesionālo kompetenču un kvalifikācijas novērtēšanas
sistēmā

2020

Talsu PIC

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

229.

i-2-7-2 E- apmācības un vebināru ieviešana

2020

Talsu PIC

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

230.

i-2-7-3 Sadarbība ar pārvaldēm un vispārējās izglītības skolām piedāvājuma
aktualizēšanai pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai

2020

Talsu PIC

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

231.

i-2-7-4 Konsultatīvie pakalpojumi nodarbinātības un uzņēmējdarbības
veicināšanai, sadarbībā ar Latvijas mēroga institūcijām

2020

Talsu PIC

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

i-2-7-5 Talsu novada Iniciatīvu centrs „Auseklis” – mūžizglītības piedāvājuma
koordinators

2020

Talsu novada
pašvaldība, PA
„Auseklis”

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2020

Ģibuļu pagasta
pārvalde
Virbu pagasta

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets, ES fondi un

232.

u-1-1;
i-3-2-5

(bibliotēkas, skolas, nevalstiskās organizācijas, brīvprātīgie)

i-2-7-6 Mūžizglītības centru attīstība pagastos un pilsētās
233.

i-3; e-3

234.

e-5-4

Redakcija, 31/01/2012

Spāres pamatskolas
rekonstrukcija
Mūžizglītības

Spāres pamatskolas telpu pārveide par sabiedrisku centrudaudzfunkcionāls-tūrisma, kultūras, sabiedrisko aktivitāšu centrs
Virbu pamatskolas Mūžizglītības centra nodarbību telpu remonts

2013
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k.

Papildinošā rīcība

235.

e-3

236.

i-5;
e-3

Redakcija, 31/01/2012

Pasākums

piedāvājums Virbu
pamatskolā
Strazdes muižas
atjaunošana
Mūžizglītības
piedāvājums
Rezidencē

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Mūžizglītības radošā centra izveidošana Strazdes muižā

2020

Nodarbinātības un uzņēmējdarbības atbalsta telpu rekonstrukcija

2020

Atbildīgais

Finanšu avoti

pārvalde

citi finanšu instrumenti

Strazdes pagasta
pārvalde
Vandzenes
pagasta pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
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i-2-8 Talsi – reģiona līmeņa centrs darbam ar jauniešiem
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

i-2-8-1 Talsu novada Bērnu un jauniešu centra telpu un nodarbību materiālā bāze
237.

i-2-4,
p-2-1

BJC attīstība

BJC rekonstrukcija, telpu un nodarbību materiālā bāze

2020

238.

i-2-3;
i-2-4

Telpu paplašināšana un materiālā bāze

239.

242.

i-2-3;
i-2-4;
i-3, i-5,
e-5-4
i-2-3;
i-2-4;
i-3
i-2-3;
i-2-4;
i-3
i-2-4

Stendes Jauniešu
centra
paplašināšana
Dienas atvērtā
centra attīstība

243.

p-1

240.

241.

2013;
2020

Talsu novada
pašvaldība, Bērnu
un jauniešu centrs
Stendes pilsētas
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Telpu paplašināšana un materiālā bāze jauniešu klubam "Kontakts",
interešu grupām dažādu pakalpojumu sniegšana pagasta
iedzīvotājiem

2013;
2020

Ģibuļu pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Celiņi un apgaismojums

2013

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Telpu iekārtošana un materiālā bāze

2013;
2020

Sabiles pilsētas un
Abavas pag.
pārvalde
Vandzenes
pagasta pārvalde

i-2-8-2 Jauniešu un bērnu interešu izglītības pasākumi

2020

i-2-8-3 Līdzdalība nacionālā līmeņa aktivitātēs

2020

Bērnu un jauniešu
centrs
Bērnu un jauniešu
centrs, pārvaldes

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Bērnu un jauniešu
centrs, pārvaldes,
jauniešu
organizācijas
Sociālais dienests,
Kultūras, Sporta
nodaļa, Izglītības
pārvalde,
pašvaldības

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Jauniešu sporta
laukuma "Priedes"
celiņu izveide
Jauniešu dienas
centra attīstība

Līdzdalība nacionālā līmeņa projektos, jaunatnes centru u.c. infrastruktūras izveidē
244.

245.

p-1-2

Redakcija, 31/01/2012

i-2-8-4 Talsu novada jaunatnes politikas attīstības stratēģijas 2011-2015.gadam
ieviešana

2015

Jauniešu brīvprātīgā
darba attīstīšana

2013;
2020

Attīstīt jauniešu brīvprātīgā darba sistēmas un iesaistīt jauniešu
brīvprātīgajā darbā (kultūras, sporta pasākumu organizēšanā,
izglītībā, sociālā dienesta darbībā, sabiedriskajā kārtībā, u.c.)

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

ES programma „Jaunatne
darbībā”, pašvaldības un valsts
budžets, ES fondi un citi finanšu
instrumenti
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Jauniešu
pieaicināšana
lēmumu
pieņemšanas
procesā
Jauniešu radošo
spēju attīstība

jaunatnes aktīva iekļaušanās pilsoniskas sabiedrības veidošanā un
līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā pašvaldībā;
Jauniešu iniciatīvas atbalsts savu tiesību un interešu aizstāvībā

2013;
2020

Interešu izglītības, profesionālās ievirzes un jauniešu neformālās
radošās iniciatīvas.

2013;
2020

i-2,
i-3,
i-4,
i-9

Veselības un vides
izglītība un droša
vide

Jauniešu līdzdalība veselības un sporta projektos, publisko teritoriju
labiekārtošanā, u.c.

2013;
2020

249.

e-4-4

Jauniešu
nodarbinātības
veicināšana

Studentu fonds, skolēnu uzņēmumi

2013;
2020

250.

u-1,
u-2

Atbalsts jauniešu
organizācijām Talsu
novada
pārstāvēšanā Latvijā
un pasaulē

Līdzdalība kultūras un sporta pasākumos, Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos, u.c.

2013;
2020

246.

p-1-1,
p-1-2

247.

i-2-5,
1-3

248.

Redakcija, 31/01/2012

Atbildīgais

iestādes, BJC,
jauniešu
organizāciju
apvienība (un
JSPA)
Talsu novada
pašvaldība, BJC,
jauniešu
organizācijas
Talsu novada
pašvaldība, BJC,
jauniešu
organizācijas
Talsu novada
pašvaldība, BJC,
Izglītības
pārvalde, jauniešu
organizācijas
Talsu novada
pašvaldība, BJC,
jauniešu
organizācijas
Talsu novada
pašvaldība, BJC,
jauniešu
organizācijas

Finanšu avoti

ES programma „Jaunatne
darbībā”, pašvaldības un valsts
budžets, ES fondi un citi finanšu
instrumenti
ES programma „Jaunatne
darbībā”, pašvaldības un valsts
budžets, ES fondi un citi finanšu
instrumenti
ES programma „Jaunatne
darbībā”, pašvaldības un valsts
budžets, ES fondi un citi finanšu
instrumenti
ES programma „Jaunatne
darbībā”, pašvaldības un valsts
budžets, ES fondi un citi finanšu
instrumenti
ES programma „Jaunatne
darbībā”, pašvaldības un valsts
budžets, ES fondi un citi finanšu
instrumenti

34
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i-3 Brīvā laika pavadīšana
Pasākumu kopums
i-3-1 Vispārēja iedzīvotāju
veselības veicināšana

Prioritāte: Iedzīvotāji

I-3-2 Aktīvās atpūtas un
brīvā laika pavadīšanas
piedāvājums

Stratēģiskais mērķis:
Patīkama dzīves un darba
vide

i-3-3 Talantu audzināšana

Rīcības virziens: i-3 Brīvā laika
pavadīšana

i-3-4 Sporta, kultūras un
jaunatnes speciālisti

i-3-5 Profesionālās ievirzes
izglītība

Pasākumi
i-3-1-1 Aktīvās atpūtas un ārtelpu sporta infrastruktūra
i-3-1-2 Sporta stundu skata palielināšana
i-3-1-3 Sporta institūciju atjaunošana un modernizēšana
i-3-1-4 Talsu novada sporta kompleksa izveide
i-3-2-1 Kultūras un sporta tradīciju pēctecības turpināšana
i-3-2-2 Talsu novada bibliotēkas jaunā ēka
i-3-2-3 Kultūras institūciju infrastruktūras atjaunošana un modernizēšana
i-3-2-4 Iniciatīvas jaunās kultūras nišās un sporta nišās, atbalsts nevalstiskajam sektoram
i-3-3-1 Profesionālās ievirzes skolēnu un skolotāju iesaistīšana novada mēroga kultūras un sporta pasākumos
i-3-3-2 Mērķtiecīga sporta bāzes attīstība noteiktā skaitā sporta veidu
i-3-3-3 Meistarklases, plenēri, u.c.
i-3-4-1 Kultūras stratēģijas izstrāde
i-3-4-2 Atbalsts brīvprātīgajiem sporta skolotājiem un kultūras darbiniekiem
i-3-4-3 Atalgojuma un sociālo garantiju paaugstināšana sporta, kultūras un jaunatnes speciālistiem
i-3-4-4 Sporta, kultūras un jaunatnes speciālistu apmācības
i-3-4-5 Uzņēmējdarbības, tūrisma aktivitātes un projekti, izmantojot esošo sporta un kultūras infrastruktūru.
i-3-5-1 Talsu rajona sporta skola – reģiona līmeņa sporta izglītība
i-3-5-2 Talsu mūzikas skolas attīstība
i-3-5-3 Talsu mākslas skolas attīstība
i-3-5-4 Sabiles mūzikas un mākslas skolas attīstība
i-3-5-5 Valdemārpils mūzikas un mākslas skolas attīstība

i-3-1 Vispārēja iedzīvotāju veselības veicināšana
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

i-3-1-1 Aktīvās atpūtas un ārtelpu sporta infrastruktūra
(apkārtējās vides labiekārtojuma projektu ietvaros un saskaņojot ar i-9 Vide un publiskā ārtelpa pasākumiem un i-2 pasākumiem sporta infrastruktūras attīstībai pie skolām)

251.

i-2-3-1

Redakcija, 31/01/2012

Talsu Valsts
ģimnāzijas un Talsu
2. pamatskolas

Stadiona rekonstrukcija un žogs, ārtelpas trenažieri

2013

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

252.

i-2-3-1

253.

i-2-3-3

254.

i-2-3-3

255.

256.

1-3-2-5;
I-9

257.

258.

stadiona
rekonstrukcija,
ārtelpu sporta
infrastruktūra
Talsu Valsts
ģimnāzijas sporta
laukuma seguma
atjaunošana
Talsu pamatskolas
renovācija un
teritorijas
labiekārtošana
Dursupes
pamatskolas sporta
laukuma
labiekārtošana
Dursupes brīvdabas
skatuves
rekonstrukcija
Kultūras un atpūtas
parka projekta 2. un
3. kārtas realizācija
Pastendes sporta
laukuma
pilnveidošana un
apkārtējās vides
labiekārtošana

i-9

259.

260.

Pasākums

i-9

261.

Redakcija, 31/01/2012

Spāres sporta
laukuma
rekonstrukcija
Bērnu laukuma
ierīkošana pie BLPC
Laucienes stadiona
rekonstrukcija

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

Sporta laukuma seguma atjaunošana

2013

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets

Sporta stadiona renovācija (skrejceļa seguma nomaiņa, basketbola
laukuma seguma uzlabošana, pludmales volejbola laukuma
sagatavošana, futbollaukuma seguma pilnveide, tāllēkšanas bedres
un ieskrējiena zonas seguma maiņa un uzlabošana, stacionārā
inventāra papildināšana un nomaiņa
Skrejceļš, tāllēkšanas laukums, basketbola laukums

2013

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2013

Balgales pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

estrāde, skatītāju soliņi, apgaismojums, labiekārtošana

2013

Balgales pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Strītbola (basketbola) laukums;
Stadiona segums 5000m3;
Apgaismojuma izbūve (kultūras un atpūtas) parkā
Sporta seguma uzklāšana,
sporta spēļu laukumu drošinājumi,
trenažieru sektora iekārtošana,
bērnu rotaļu laukuma iekārtošana,
Auto stāvlaukuma izveidošana
Stendes upes malas labiekārtošana, atpūtas vietas izveide

2020

Īves pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2013

Ģibuļu pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2020

Rekonstrukcija kompleksā ar pašvaldības īpašuma "Sapnīši"
sakārtošanu

2020

Ģibuļu pagasta
pārvalde
Ģibuļu pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

brīvā laika pavadīšanas ierīces

2013

Sporta stadiona atjaunošana un modernizēšana (skrejceļš, futbola
laukuma izveide).

2020

Ķūļciema pagasta
pārvalde
Laucienes pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

262.

i-9

263.

i-9

264.

i-9

265.

i-2-3-3

266.

i-2-3-3

267.

i-2-3-3

268.

i-2-3-3

269.

i-2-3-3

270.

i-2-3-3

271.

i-2-3-3

272.

i-2-3-3

273.

i-9

Redakcija, 31/01/2012

Pasākums

Pļavu ezera sporta
bāzes
labiekārtošana
Sporta laukuma
pilnveidošana
Mundigciemā
"Zaļās estrādes", āra
pasākumu laukuma
izveide
Mundigciemā pie
pagastmājas
Lībagu sākumskolas
renovācija un
teritorijas
labiekārtošana
Sabiles vidusskolas
sporta laukuma
rekonstrukcija
Stendes
pamatskolas
rekonstrukcija
Valdemārpils
vidusskolas
renovācija un sporta
laukuma
rekonstrukcija
Pūņu pamatskolas
renovācija un
teritorijas
labiekārtošana
Virbu pamatskolas
rekonstrukcija
Sabiles vidusskolas
sporta laukuma
rekonstrukcija
Jauniešu sporta
laukuma "Priedes"

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

Sporta laukums, bērnu brīvā laika pavadīšanai iekārtas

2020

Laucienes pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Volejbola un basketbola laukums, soliņi, apzaļumošana

2020

Lībagu pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

estrāde, skatītāju soliņi, apgaismojums (pasākumiem pa dienu)

2013

Lībagu pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Basketbola laukuma izveide

2013

Lībagu pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Sporta laukuma seguma maiņa, skrejceļa remonts, soliņu
ierīkošana, žoga uzstādīšana
Skrejceliņa rekonstrukcija, basketbola grozu nomaiņa, solu izveide

2020
Sabiles pilsētas un
Abavas pagasta
pārvalde
Stendes pilsētas
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2020

Sporta laukuma labiekārtošana, materiāli tehniskās bāzes
papildināšana, aprīkošana

2020

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Sporta laukuma drenāžas ierīkošana, skrejceliņu izveide, tribīņu
izbūve, zālāja seguma uzklāšana

2020

Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Sporta laukuma rekonstrukcija (futbola laukums, volejbola laukums,
basketbola laukums, u.c.), labiekārtošana.

2020

Valdgales pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Sporta laukuma rekonstrukcija, aprīkošana, apgaismojums

2020

Skrejceliņa rekonstrukcija, basketbola grozu nomaiņa, solu izveide

2020

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Celiņi un apgaismojums

2013

Virbu pagasta
pārvalde
Sabiles pilsētas un
Abavas pag.
pārvalde
Sabiles pilsētas un
Abavas pag.

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

274.

i-9

275.

i-9

276.

i-3-2-5

277.
278.

i-2-3

279.

i-3-2-5

280.

i-2-3

281.

i-2-3

282.

i-3-2-5

283.

i-9

284.

i-2-8

285.

i-2-3,
p-2-1

Redakcija, 31/01/2012

Pasākums

celiņu izveide
Skeitparka izveide
Pārabavā, Tirgoņu
iela - K.Barona iela
Brīvdabas estrādes
"Birzīte"
rekonstrukcija
Vasaras estrādes
būvniecība pie
Brīvības ielas 50
Stendes
pamatskolas sporta
laukuma un halles
būvniecība
Brīvdabas estrādes
atjaunošana
Dupurkalnā
Valdemārpilī
Valdemārpils
vidusskolas sporta
laukuma
rekonstrukcija
Sporta laukuma
rekonstrukcija pie
Pūņu pamatskolas
Vasaras estrādes
būvniecība Pūņu
ciemā pie Tautas
nama
Vasaras estrādes
būvniecība pie
Virbupes
"Skeitparka" izveide
Virbu centrā
Virbu pamatskolas
rekonstrukcija

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

pārvalde
Sabiles pilsētas un
Abavas pag.
pārvalde
Sabiles pilsētas un
Abavas pag.
pārvalde
Stendes pilsētas
pārvalde

Finanšu avoti

Rampas, laukums, apgaismojums

2013

Estrādes rekonstrukcija, skatītāju soliņi, apgaismojums, gājēju celiņi,
labiekārtojums

2020

Estrāde, apgaismojums, skatītāju soli, stāvlaukums, pievedceļš,
inženierinfrastruktūras ierīkošana

2013

Sporta zāles celtniecība
Sporta laukuma labiekārtošana, materiāli tehniskās bāzes
papildināšana, aprīkošana

2013
2020

Stendes pilsētas
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Skatuves jumta izbūve, skatuves grīdas maiņa, soliņu atjaunošana,
aktieru istabas rekonstrukcija, sanitāro mezglu rekonstrukcija,
apgaismošanas sistēmas rekonstrukcija

2020

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Sporta laukuma drenāžas ierīkošana, skrejceliņu izveide, tribīņu
izbūve, zālāja seguma uzklāšana

2020

Sporta laukuma rekonstrukcija (futbola laukums, volejbola laukums,
basketbola laukums, u.c.), teritorijas labiekārtošana

2020

Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde
Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde
Valdgales pagasta
pārvalde

Jauna estrāde, skatītāju soliņi, labiekārtojums, apgaismojums

2020

Valdgales pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Estrāde, skatītāju soliņi, apgaismojums

2020

Virbu pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Rampas, apgaismojums (jau ir asfaltēts laukums), brīvdabas
sportošanas aprīkojuma infrastruktūra
Sporta laukuma rekonstrukcija, aprīkošana, apgaismojums

2013

Virbu pagasta
pārvalde
Virbu pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2020

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
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Nr.p.
k.

286.

Papildinošā rīcība

i-2

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

i-3-1-2 Sporta stundu skata palielināšana

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

2013

Izglītības pārvalde
(un IZM)

Valsts budžets

Sporta zāles jumta nomaiņa

2013

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Sporta zāles paplašināšana

2020

Jumta daļas rekonstrukcija,
iekštelpu renovācija,
rehabilitācijas centra izveide
Sporta centra 3.stāva izbūvēšana un piemērošana sportistu viesnīcai

2013

Talsu novada
pašvaldība
Ģibuļu pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2013

Laucienes pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Sporta zāles celtniecība

2013

Stendes pilsētas
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Sporta zāles remonts, trenažieru telpas remonts, iekārtošana,
ģērbtuvju remonts un iekārtošana
Tehniskais projekts – līdz 2013
Sporta zāles būvniecība

2020

Virbu pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2013

Lībagu pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Sporta zāles būvniecība

2020

Valdgales pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Rezidencē trenažieru zāles izveide, sporta inventāra iegāde skolā,
āra trenažieri

2020

Vandzenes
pagasta pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Sporta zāles remonts, trenažieru telpas remonts, iekārtošana,
ģērbtuvju remonts un iekārtošana

2020

Virbu pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

(no 2 stundām uz 3-4 stundām nedēļā)

i-3-1-3 Sporta institūciju atjaunošana un modernizēšana
287.

i-2-3-1,
p-2-1

288.

i-2-3-3,
p-2-1
i-3-4

289.

290.

i-6,
p-2-1

291.

i-2-3-3,
p-2-1

292.

i-2-3-3,
p-2-1

293.

p-2-1

294.

i-2-3

295.

i-3-2-2,
i-3-2-3

296.

i-2-3,
p-2-1

Talsu 2. vidusskolas
sporta zāles
remonts
Talsu pamatskolas
piebūves būvniecība
Sporta zāles
"Akmeņkaļi"
pilnveidošana
Sportistu viesnīcas
izbūve (skolas
3.stāvs)
Stendes
pamatskolas
rekonstrukcija
Virbu pamatskolas
rekonstrukcija
Sporta un brīvā laika
pavadīšanas centra
rekonstrukcija
Sporta zāles
būvniecība pie Pūņu
pamatskolas
Sporta bāzes
pilnveidošana
Rezidencē
Virbu pamatskolas
rekonstrukcija

i-3-1-4 Talsu novada sporta komplekss

Redakcija, 31/01/2012
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

297.

u-1

298.

i-2-1;
i-6;
u-1-1
u-1

299.

Pasākums

Sporta kompleksa
būvniecība
Dienesta viesnīcas
būvniecība

Rīcība, pasākums, projekts

Sporta stadiona rekonstrukcija pie Talsu 2.vsk. (1ha),
āra trenažieri u.c. ārtelpu sporta infrastruktūras ierīkošana
Viesnīca Talsu valsts ģimnāzijas, 2.pamatskolas, Talsu sporta skolas
vajadzībām, kā arī speciālistu nodrošināšanai ar dzīvokļiem

Peldbaseina
būvniecība

Īstenošanas
gads

2020
2013

2020

Atbildīgais

Finanšu avoti

Talsu novada
pašvaldība
Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

I-3-2 Aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanas piedāvājums
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

i-3-2-1 Kultūras un sporta tradīciju pēctecības turpināšana
300.

i-2-4,
p-2-1

301.

302.

i-3-1,
p-2-1

303.

i-3-1,
p-2-1

Brīvā laika
pavadīšanas centru
materiāli tehniskās
bāzes
nodrošināšana
Dziesmu un deju
pasākumu tradīciju
atjaunošana novadā
Sporta inventāra un
aprīkojums sporta
kolektīviem
Transporta
koordinēšana
kultūras un sporta
vajadzībām

Telpu remonts, aprīkojuma iegāde

2013;
2020

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Koru un deju tautas tērpu iegāde

2013;
2020

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde sporta kolektīvu vajadzībām,
sporta pasākumu organizēšanai

2013;
2020

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Pašvaldības transporta izmantošana kultūras un sporta pasākumu
atbalstam, sabiedriskā transporta reisu plānošana

2013;
2020

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets

2013

Talsu novada
bibliotēka

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

i-3-2-2 Talsu novada bibliotēkas jaunā ēka
304.

i-3-2-5;
u-1-1

Redakcija, 31/01/2012

Talsu novada
galvenās bibliotēkas
jaunā ēka

Bibliotēkas TEP;
noma, u.c. variantu izvērtēšana
(izvērtēt iespējas sasaistīt Mobilitātes centra projektu)
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

305.

Rīcība, pasākums, projekts

Bibliotēkas būvniecība

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

2020

Talsu novada
bibliotēka

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2013

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ERAF

2013

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ERAF

2013

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ERAF

2020

Talsu novada
pašvaldība, PA
„Auseklis”

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2020

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

i-3-2-3 Kultūras institūciju infrastruktūras atjaunošana un modernizēšana
(IT nodrošinājuma, skatuves aprīkojuma, inventāra u.c. atjaunošana, ēku renovācija, teritoriju labiekārtošana, utt.)
306.

u-1

Radošās sētas
izveidošana

307.

u-1

Sauleskalna
brīvdabas estrādes
kompleksa
rekonstrukcija

308.

i-3-5-3,
p-2-1

Vecpilsētas
bibliotēkas un
mākslas skolas telpu
rekonstrukcija

309.

u-1-1;
i-3-2-5,
p-2-1

Talsu novada
Iniciatīvu centrs
„Auseklis”

310.

i-2-3-3,
p-2-1

Talsu novada
Vakara un
neklātienes

Redakcija, 31/01/2012

Prioritātes „Policentriska attīstība” projekta „Kultūras
infrastruktūras atjaunošana Talsos” 1.kārta:
1.aktivitāte: Talsu „Radošās sētas” izveide
Aktivitātes ietvaros plānots rekonstruēt, izbūvēt un labiekārtot 6
kultūras infrastruktūras objektus, t.i.
Tautas nama rekonstrukcija un paplašināšana, Tautas nama un
sētas apgaismojuma ierīkošana
Amatnieku darbnīcu I izveide;
Amatnieku darbnīcu II izveide, izstāžu zāles-galerijas izveide;
Mūzikas skolas rekonstrukcija un paplašināšana.
Aktivitātes ietvaros plānots izveidot Talsu radošo sētu, kurā būtu
pieejamas amatniecības darbnīcas, izstāžu zāle, telpas koncertiem
un mūzikas nodarbībām, kultūras pasākumiem, skaitā arī sētas
pagalmā.
Prioritātes „Policentriska attīstība” projekta „Kultūras
infrastruktūras atjaunošana Talsos” 1.kārta:
2. aktivitāte: Sauleskalna brīvdabas estrādes kompleksa
rekonstrukcija
Aktivitātes rezultātā tiks rekonstruēta estrāde un veikta estrādes
kompleksa labiekārtošana.
Rekonstruēta ēka Lielā ielā 27 un Lielā ielā 25;
Pārejas izveidošana starp ēkām 2. un 3. stāvā
Abu ēku bēniņu izbūve
Lifta ierīkošana vienā no ēkām
Pagalma sakārtošana līdz izejai uz Talsu ezeru
Kino pakalpojumu dažādošana (t.sk. brīvdabas kinoseansi,
infrastruktūra)
Mūžizglītības piedāvājuma attīstīšana
Sabiedriskā centra funkciju papildināšana
Skolai piekļaujošās sporta zāles renovācija un pārbūve par
prezentāciju zāli
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

vidusskolas
renovācija un
teritorijas
labiekārtošana
Talsu novada
muzeja attīstība

311.

u-2-2;
i-9;
p-2-1;
p-2-2

312.

u-2-2;
i-9;
p-2-1

313.

p-2-1;
p-2-2
u-1

Talsu novada
galvenās bibliotēkas
attīstība

314.

p-2-1

315.

p-2-1,
p-2-2

316.

u-1;
p-1

Novada bibliotēku
krājuma
papildināšana
Talsu bērnu
bibliotēkas
pakalpojumu
attīstība
Kinoteātra
pakalpojumu
attīstība

Redakcija, 31/01/2012

Rīcība, pasākums, projekts

Tautiskā romantisma ekspozīcijas izveidošana;
Telpu remonts, 2.pasaules kara ekspozīcijas ierīkošana - „Moku
kambaru” atjaunošana;
tualešu remonts;
lifta ierīkošana;
Elektroinstalācijas rekonstrukcija;
Logu nomaiņa vestibilam un otrajam stāvam;
Publiskā interneta pieeja;
muzeja siltumapgādes rekonstrukcija
Griestu un sienu restaurācija, atjaunojot griestu un sienu
gleznojumus;
Četru 17.gs lielgabalu konservācija un izvietošana ;
Laukuma ierīkošana nelieliem pasākumiem brīvā dabā;
Skatu tornis;
Fasādes remonts
IT attīstība
Bibliotēkas (grāmatu) drošības vārti
Aizsardzības sistēmas aprīkojums grāmatām (Ievietot līdzi dodamās
grāmatās no abonementa – 50 tūkstošiem)
Mobilie grāmatu plaukti repozitārijam
Grāmatu saņemšanas kaste
ierakstu aprīkojums

Īstenošanas
gads

2013

Atbildīgais

Finanšu avoti

Talsu novada
muzejs

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2013

Talsu novada
galvenā bibliotēka

Pašvaldības budžets

26 novada publisko bibliotēku krājuma kvalitātes uzlabošanas
nodrošināšana

2013

Talsu novada
galvenā bibliotēka

Pašvaldības budžets, citi finanšu
instrumenti

IT attīstībai
Bibliotēkas aprīkojuma iegāde

2013

Talsu novada
galvenā bibliotēka

Pašvaldības budžets

Ēkas rekonstrukcija un modernizēšana; pakalpojumu dažādošana;
āra kino seansi un brīvdabas zāles infrastruktūra, u.c.

2020

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2020
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

317.

p-2-1

318.

p-2-1,
p-2-2

319.

p-2-2

320.

p-2-1

321.

p-2-1

322.

Pasākums

Balgales pagasta
pārvaldes un tautas
nama ēkas
renovācija
Balgales bibliotēkas
pakalpojumu
attīstība
Īves bibliotēkas IT
infrastruktūras
attīstība
Pastendes kultūras
nama
rekonstrukcija,
energoefektivitātes
pasākumi ēkas otrai
pusei
Brīvdabas āra
pasākumu laukuma
sakārtošana
Pastendē
Spāres bibliotēkas
pakalpojumu
attīstība

323.

324.

i-2-3-8;
i-2-8-2

325.

i-3-2-5

Redakcija, 31/01/2012

Spāres pamatskolas
pārveide par
sabiedrisku centrudaudzfunkcionālstūrisma, kultūras,
sabiedrisko
aktivitāšu centrs
Pastendes
bibliotēkas
pakalpojumu
attīstība

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

Piebūvju renovācija, siltināšana jumta nomaiņa

2013

Balgales pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets

Remonts Balgales bibliotēkā
IT attīstībai

2013

Balgales pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets

2013

Īves pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets

2013

Ģibuļu pagasta
pārvalde
Ģibuļu pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2020

Ģibuļu pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2013

Ģibuļu pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets

2020

Ģibuļu pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2013

Ģibuļu pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets

skatuves daļas remonts;
kultūras nama lielās un mazās zāles logu žalūzijas
Kultūras nama daļas rekonstrukcija,
jumta rekonstrukcija, siltināšana,

Spāres bibliotēkas rekonstrukcija (telpu izvēle saskaņā ar Spāres
skolas likvidāciju)
Bibliotēkas aprīkojuma iegāde
IT attīstībai;
sakarā ar Spāres skolas likvidāciju, bibliotēku pārvietot uz skolu
Centrālapkures ierīkošana
virtuves bloka sakārtošana,
aktu zāles pārveide,
kosmētiskais remonts, elektroinstalācijas nomaiņa
tūrisma informācijas un pakalpojumu centra izveidošana un
aprīkošana
Remonts Pastendes bibliotēkā
IT attīstībai
Bibliotēkas aprīkojuma iegāde

2020
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Papildinošā rīcība

326.
327.

328.

p-2-1

329.

u-2-2-2

330.

Pasākums

Ķūļciema BLPC
rekonstrukcija
Estrādes
rekonstrukcija pie
BLPC
Ķūļciema
bibliotēkas
pakalpojumu
attīstība
Laidzes muižas
kompleksa
renovācija un
Laidzes muzeja
izveide
Laidzes bibliotēkas
IT attīstība
Laidzes
profesionālās
vidusskolas stadiona
atjaunošana
Leprozorija
rekonstrukcija
Pļavmuižas saieta
nama un Pļavmuižas
bibliotēkas
rekonstrukcija

331.

i-2-5

332.

u-2-2-2

333.

p-2-1

334.

p-2-1

335.

p-2-1

Laucienes kultūras
nama renovācija

336.

p-2-1

Laucienes

Redakcija, 31/01/2012

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Ūdensvada un kanalizācijas ierīkošana, ēkas rekonstrukcija

2013

Estrādes rekonstrukcija, skatītāju soliņi, apgaismojums

2013

Kosmētiskais remonts Ķūļciema bibliotēkā
IT attīstībai

Atbildīgais

Finanšu avoti

Ķūļciema pagasta
pārvalde
Ķūļciema pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets

2013

Ķūļciema pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets

Ēkas turpmākās izmantošanas plāna sagatavošana

2020

Laidzes pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Laidzes bibliotēkas IT attīstība

2013

Pašvaldības budžets

Seguma atjaunošana, aprīkošana

2020

Laidzes pagasta
pārvalde
Laidzes pagasta
pārvalde

Laidzes pagasta
pārvalde
Laucienes pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2013

Laucienes pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2013

Laucienes pagasta

Pašvaldības budžets

2020
Jumta seguma nomaiņa ar jumta logu ierīkošanu un notekūdeņu
sistēmas izveidi, logu, durvju nomaiņa, kāpņu rekonstrukcija un
uzbrauktuvju izbūve, ugunsdzēsības un apsardzes sistēmas
ierīkošana, lokālās ūdensapgādes un kanalizācijas ierīkošana
Centrālapkures ventilācijas un gaisa kondicionēšanas ierīkošana,
1.stāva telpu remonts un pārbūve, 2.stāva jeb bēniņu izbūve,
apkārtnes labiekārtošana, iebraucamā ceļa sakārtošana,
autostāvvietas izbūve, apstādījumu izveide. Ir 2005.gadā izstrādāts
skiču projekts (arhitekte Aina Heinsberga)
Griestu nomaiņa un siltināšana, elektroinstalācijas sakārtošana,
ūdens, kanalizācijas un apkures sistēmu pārbūve, jaunas grīdas
ieklāšana, iekštelpu remonts un fasādes siltināšana, krāsošana,
skatuves rekonstrukcija ar apgaismošanas iekārtas iebūvi. Jumta
siltināšana nomaiņa. Durvju nomaiņa
Iekārtas grāmatu fonda sakārtošanai Laucienes bibliotēkā (mēbeles

2020

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2020
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Papildinošā rīcība

337.

p-2-1

338.

i-9

339.

p-2-1

340.

341.

342.

p-2-1

343.

p-2-1

344.

p-2-1

345.

p-2-1

346.

u-2-2-2

347.

p-2-1

Redakcija, 31/01/2012

Pasākums

bibliotēkas
pakalpojumu
attīstība
Ausekļu bibliotēkas
pakalpojumu
attīstība
Brīvdabas estrādes
rekonstrukcija
Laucienes centrā
Lībagu tautas nama
rekonstrukcija
Lībagu bibliotēkas
pakalpojumu
attīstība
Dižstendes
bibliotēkas
pakalpojumu
attīstība
Lubes tautas nama
remonts
Bērnu istabas
izveide sporta un
atpūtas centra
telpās
Lubes bibliotēkas
pakalpojumu
attīstība
Talsu ielas 1/7 ēkas
rekonstrukcija
(policija, bērnu
bibliotēka,
bibliotēka, TIC)
Draviņa memoriālās
mājas kultūras
krātuve
Sabiles bibliotēkas
pakalpojumu

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

utt.)

Atbildīgais

Finanšu avoti

pārvalde

Telpu remonts, IT pakalpojumi

2013

Laucienes pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets

Estrāde, skatītāju soliņi, apgaismojums, labiekārtošana un parka
labiekārtošana

2013

Laucienes pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets

2013

Lībagu pagasta
pārvalde
Lībagu pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets

Remonts Lībagu bibliotēkai
Bibliotēkas aprīkojuma iegāde
IT attīstībai
IT attīstībai
Bibliotēkas aprīkojuma iegāde

2013

Pašvaldības budžets

2013

Lībagu pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets

Telpu remonts, aprīkojuma iegāde

2020

Istabas iekārtošana, aprīkojuma iegāde

2013

Lubes pagasta
pārvalde
Lubes pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

IT attīstībai
Bibliotēkas aprīkojuma iegāde, grīdas remonts

2013

Lubes pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets

Jumta seguma nomaiņa, ēkas rekonstrukcija

2020

Sabiles pilsētas un
Abavas pag.
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Teritorijas labiekārtošana

2 020

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Remonts Sabiles bibliotēkā
Bibliotēkas aprīkojuma iegāde

2013

Sabiles pilsētas un
Abavas pag.
pārvalde
Sabiles pilsētas un
Abavas pagasta

Pašvaldības budžets
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348.

p-2-1

349.

p-2-1

350.

p-2-1

351.

p-2-1

352.

p-2-1

353.

i-2-7-6,
p-2-1,
p-3-4

354.

p-2-1

355.

i-2-3-3,
p-2-1

356.

p-2-1

357.

p-2-1

Redakcija, 31/01/2012

Pasākums

attīstība
Sabiles bērnu
bibliotēkas
pakalpojumu
attīstība
Abavas bibliotēkas
pakalpojumu
attīstība
Valgales tautas
nama rekonstrukcija
(Abavas bibliotēka)
Stendes bērnu
bibliotēkas
pakalpojumu
attīstība
Stendes bibliotēkas
pakalpojumu
attīstība
Mūžizglītības radošā
centra izveidošana

Strazdes bibliotēkas
IT attīstība
Valdemārpils
vidusskolas
renovācija un sporta
laukuma
rekonstrukcija
Valdemārpils
bibliotēkas
pakalpojumu
attīstība
Nogales bibliotēkas
pakalpojumu

Rīcība, pasākums, projekts

IT attīstībai
Remonts Sabiles bērnu bibliotēkā un jumta maiņa
IT attīstībai
Bibliotēkas aprīkojuma iegāde
Vasaras lasītavas ierīkošana
Kosmētiskais remonts Abavas bibliotēkā
Bibliotēkas aprīkojuma iegāde
IT attīstībai

Īstenošanas
gads

2013

2013

2020

Atbildīgais

pārvalde
Sabiles pilsētas un
Abavas pagasta
pārvalde

Finanšu avoti

Pašvaldības budžets

Sabiles pilsētas un
Abavas pagasta
pārvalde
Sabiles pilsētas un
Abavas pag.
pārvalde
Stendes pilsētas
pārvalde

Pašvaldības budžets

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Remonts Stendes bērnu bibliotēkā
Bibliotēkas aprīkojuma iegāde
IT attīstībai

2013

Remonts Stendes bibliotēkā
Bibliotēkas aprīkojuma iegāde
IT attīstībai
Strazdes muižas 3.stāvā - klases, darbnīcas, 1 telpa - cilvēkiem, kas
nodarbojas ar attālināto pakalpojumu sniegšanu (dators, internets,
utt.), "Strazdkalnu"' ēkas daļas 1.stāvā izveidošana par viesnīcu .
Radošo cilvēku iesaistīšana muižas ēku izmantošanas ideju
apzināšanā (estrādes izveides vieta, amatu māja, gadskārtu ieražu
zāle utt.)
Strazdes bibliotēkas IT attīstība

2013

Stendes pilsētas
pārvalde

Pašvaldības budžets

2012 2020

Strazdes pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2013

Pašvaldības budžets

Aktu zāles sienu un skatuves renovēšana (iespējama paplašināšana)

2020

Strazdes pagasta
pārvalde
Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde

IT attīstībai
Bibliotēkas aprīkojuma iegāde

2013

Remonts Nogales bibliotēkā
Bibliotēkas aprīkojuma iegāde

2013

Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde
Valdemārpils
pilsētas un

Pašvaldības budžets

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Pašvaldības budžets

Pašvaldības budžets
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

attīstība

IT attīstībai

Īstenošanas
gads

358.

p-2-1

Nogales bibliotēkas
ēkas vienkāršota
rekonstrukcija

Telpu un krāšņu remonts, grāmatu plauktu iegāde, kopētāja iegāde

2020

359.

i-3-2-5;
i-3-5-3,
p-2-1

Ēkas energoefektivitātes pasākumi, zibensnovedēja uzstādīšana,
fasādes siltināšana un krāsošana, 3.stāva telpu renovācija

2020

360.

p-2-1

Funkcionālās ēkas bibliotēka, TIC,
mākslas skola,
izstāžu zāle
siltināšana
Valdemārpils
kultūras nama ēkas
rekonstrukcija

Ēkas siltināšana, 2.stāva izbūve, skatuves paplašināšana, jumta
nomaiņa

2020

361.

p-2-1

Telpu remonts, IT pakalpojumi

2013

362.

p-2-1

Gaiteņa un tualešu rekonstrukcija

363.

p-2-1

364.

p-2-1

365.

u-2-2-1

366.

p-2-1

Valdgales
bibliotēkas
pakalpojumu
attīstība
Vandzenes pagasta
Kultūras nama
remonts
Vandzenes
bibliotēkas
pakalpojumu
attīstība
Uguņu bibliotēkas
pakalpojumu
attīstība
Ugunsdzēsēju
muzeja iegāde
Virbu bibliotēkas
pakalpojumu
attīstība

Atbildīgais

Ārlavas pagasta
pārvalde
Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde
Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde

Finanšu avoti

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde
Valdgales pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2013

Vandzenes
pagasta pārvalde

Pašvaldības budžets

Remonts Vandzenes bibliotēkā
Bibliotēkas aprīkojuma iegāde
IT attīstībai

2013

Vandzenes
pagasta pārvalde

Pašvaldības budžets

Remonts Uguņu bibliotēkā
Bibliotēkas aprīkojuma iegāde
IT attīstībai
Muzeja iegāde, muzeja darbības pilnveidošana un materiālu iegāde

2013

Vandzenes
pagasta pārvalde

Pašvaldības budžets

2020

Vandzenes
pagasta pārvalde
Virbu pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets

Remonts Virbu bibliotēkai
Bibliotēkas aprīkojuma iegāde
IT attīstībai

2013

Pašvaldības budžets

i-3-2-4 Iniciatīvas jaunās kultūras nišās un sporta nišās, atbalsts nevalstiskajam sektoram

Redakcija, 31/01/2012
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Īstenošanas
gads

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

i-2-8;
i-5
i-2-8

Dienas atvērtā
centra attīstība
Valdemārpils
jauniešu centra
telpu paplašināšana

Dienas atvērtais centrs: jauniešu klubs "Kontakts", interešu grupas,
dažādu pakalpojumu sniegšana pagasta iedzīvotājiem
2.stāva telpu rekonstrukcija, pielāgojot tās JIC darbībai, materiāli
tehniskā nodrošinājuma iegāde

371.

i-2-8;
i-5
i-2-8;
i-5
i-5

372.

i-2-3

Dienas centra
attīstība
Jauniešu dienas
centra attīstība
Dienas centra
izveide
pensionāriem
Sporta un
mūžizglītības
semināru centrs
Virbu pamatskolā

367.
368.

369.
370.

373.

374.

u-2-2-2

375.

i-2-8,
i-2-4

Atbalsts
privātīpašumā
esošu kultūras
mantojuma
saglabāšana
Atbalsts
nevalstiskajam
sektoram jaunās
kultūras nišās un
sporta nišās

2020

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Virbu pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2020

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2020

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

20122016.

2020
2012

2

Mūžizglītības centra nodarbību telpu remonts (2telpas ap 50m
2
1telpa ap 10m ) un iekārtošana (praktisko nodarbību telpa, t.sk.
sociālo iemaņu apguvei un nodrošināšanai)
Mūsdienīgas aparatūras iegāde un uzstādīšana skolas aktu zālē
(Sporta un Mūžizglītības konferenču un semināru zāle (video
projektors, skaņas atskaņošanas iekārta, mikrofoni)
Pieminekļu saglabāšanas programma novadā Vairāk iepazīstināt ar
kultūras mantojumu novadā tā saglabāšanas problēmām;
Pasaules čuguniešanas simpozijs Pedvālē (Atbalstīt vienīgā Latvijā
privātā brīvdabas mākslas muzeja Pedvālē turpmāko darbību)

Finanšu avoti

Ģibuļu pagasta
pārvalde
Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde
Valdgales pagasta
pārvalde
Vandzenes
pagasta pārvalde
Virbu pagasta
pārvalde

2020

Ēkas jumta nomaiņa, loga nomaiņa, sienu siltināšana, fasādes
krāsošana, aprīkojuma iegāde

Atbildīgais

2020

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2020

i-3-3 Talantu audzināšana
Nr.p.
k.

376.

Papildinošā rīcība

i-3-2-1;
i-3-2-6

Redakcija, 31/01/2012

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

i-3-3-1 Profesionālās ievirzes skolēnu un skolotāju iesaistīšana novada mēroga
kultūras un sporta pasākumos

Īstenošanas
gads

2020

Atbildīgais

Profesionālās
ievirzes izglītības

Finanšu avoti

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

(praktizēšanās iespējas vietējā mēroga koncertos, sacensībās)
377.

i-3-1-3;
i-3-5-1

i-3-3-2 Mērķtiecīga sporta bāzes attīstība noteiktā skaitā sporta veidu

2020

378.

i-3-5

i-3-3-3 Meistarklases, plenēri, u.c.

2020

Atbildīgais

Iestādes
Talsu rajona
sporta skola,
Izglītības
pārvalde,
izglītības iestādes,
sporta kolektīvi
Profesionālās
ievirzes izglītības
Iestādes, kultūras
institūcijas

Finanšu avoti

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

i-3-4 Sporta, kultūras un jaunatnes speciālisti
Nr.p.
k.

379.

Papildinošā rīcība

p-2-3

380.

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

i-3-4-1 Kultūras stratēģijas izstrāde

2013

i-3-4-2 Atbalsts brīvprātīgajiem sporta skolotājiem un kultūras darbiniekiem

2020

i-3-4-3 Atalgojuma un sociālo garantiju paaugstināšana sporta, kultūras un
jaunatnes speciālistiem

Finanšu avoti

Talsu novada
pašvaldība
Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2020

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2020

Talsu novada
pašvaldība,
iestādes, NVO
Talsu novada
pašvaldība,
iestādes, NVO

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

(Materiāls atbalsts transportam, materiālajai bāze, īpaši laukos strādājošajiem sporta un
kultūras darbiniekiem un brīvprātīgajiem)
381.

Atbildīgais

atalgojuma paaugstināšana, iesaistīšana novada projektos, līdzfinansējums iestāžu
sagatavotajiem projektiem ārējā finansējuma piesaistei
382.

i-3-4-4 Sporta, kultūras un jaunatnes speciālistu apmācības
(apmācības, pasākumu organizēšana, projektu ieviešanas atbalsts, u.c.)

383.

i-3-4-5 Uzņēmējdarbības, tūrisma aktivitātes un projekti, izmantojot esošo sporta 2020
un kultūras infrastruktūru
Maksas pakalpojumi, līdzdalība nacionālā un starptautiskā līmenī organizētajos pasākumos,
tūrisma piedāvājuma izstrāde un iekļaušana novada tūrisma aktivitātēs, u.c.. Piemēram,

Sporta nometnes, sacensības, pasākumu organizēšana organizācijām,
uzņēmumiem, u.c. tūristiem

sadarbība ar citu pašvaldību un kaimiņvalstu sporta organizācijām, ar Ventspils

Redakcija, 31/01/2012

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

sporta iestādēm.

sadarbību ar privātajiem sporta organizētājiem (rallijs, cīņas veidi, u.c.)

i-3-5 Profesionālās ievirzes izglītība
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

i-3-5-1 Talsu rajona sporta skola – reģiona līmeņa sporta izglītība
384.

u-1,
p-2-1

Talsu rajona sporta
skolas
modernizācija

Telpu remonts, aprīkojuma atjaunošana un papildināšana

2020

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Aprīkojuma iegāde, orķestra telpu rekonstrukcija un aprīkojums, IT
attīstība, jaunas izglītības programmas, Instrumentu iegāde,
līdzdalība pasākumos un konkursos

2015

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Rekonstruēta ēka Lielā ielā 27 un Lielā ielā 25;
Pārejas izveidošana starp ēkām 2. un 3. stāvā
Abu ēku bēniņu izbūve
Lifta ierīkošana vienā no ēkām
Pagalma sakārtošana līdz izejai uz Talsu ezeru

2013

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ERAF

2013

Sabiles pilsētas un
Abavas pag.
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

i-3-5-2 Talsu mūzikas skolas attīstība
385.

u-1,
p-2-1

Talsu mūzikas skolas
attīstība

i-3-5-3 Talsu mākslas skolas attīstība
386.

i-3-2-5;
u-1,
p-2-1

Vecpilsētas
bibliotēkas un
mākslas skolas telpu
rekonstrukcija

i-3-5-4 Sabiles mūzikas un mākslas skolas attīstība
387.

i-3-2-5;
u-2,
p-2-1

Redakcija, 31/01/2012

Kultūras nama,
mūzikas un mākslas
skolas attīstība
Ventspils iela 14.

Fasādes krāsošana, kolonnu stiprināšana, teritorijas labiekārtošana
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

i-3-5-5 Valdemārpils mūzikas un mākslas skolas attīstība
388.

i-3-2-5;
u-2,
p-2-1

389.

u-2,
p-2-1

Redakcija, 31/01/2012

Funkcionālās ēkas bibliotēka, TIC,
mākslas skola,
izstāžu zāle
siltināšana
Valdemārpils
mūzikas skolas
rekonstrukcija

Ēkas energoefektivitātes pasākumi, zibensnovedēja uzstādīšana,
fasādes siltināšana un krāsošana, 3.stāva telpu renovācija

2020

Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Ēkas rekonstrukcija, izbūvējot ēkai 2.stāvu

2013.2015.

Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
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i-4 Veselības aprūpe
Pasākumu kopums
i-4-1 Veselības izglītība un profilakse
Prioritāte: Iedzīvotāji
Stratēģiskais mērķis:
Patīkama dzīves un darba
vide

i-4-2 Jauna modernas slimnīcas ēka

Rīcības virziens: i-4 Veselības
aprūpe

i-4-3 Sociālo apstākļu uzlabošana
„sociālajiem” pacientiem
i-4-4 Veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamība

Pasākumi
i-4-1-1 Aptieku projekts ar īpašo lauku aptiekas lomu veselības veicināšanā
i-4-1-2 Veselības stundas skolās
i-4-1-3 Atbalsts diennakts aptiekas izveidei Talsos
i-4-1-4 Nevalstisko organizāciju veselības veicināšanas pakalpojumi
i-4-2-1 Jaunas slimnīcas ēkas būvniecība (līdz 2013.gadam) un darbības uzsākšana
i-4-2-2 Vecās slimnīcas ēkas rekonstrukcija
i-4-3-1 Sociālā dienesta līdzdalība valsts apmaksātajās veselības aprūpes mobilajās brigādēs
i-4-3-2 Palīdzība mājokļa kvalitātes uzlabošanā
i-4-3-3 Gultas dienu apmaksas finansēšanas modelis, piesaistot sociālā budžeta līdzekļus
i-4-4-1 Atbalsts primārās veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras uzlabošanai, vides pieejamībai un
energoefektivitātes paaugstināšanai sadarbībā ar veselības aprūpes institūcijām
i-4-4-2 Motivācijas programma ģimenes ārstu, veselības aprūpes speciālistu piesaistei.
i-4-4-3 Atbalsts politikai ģimenes ārstu prakšu skaita palielināšanai (pacientu skaita samazināšanai vienam
ārstam) nacionālā līmenī

i-4-1 Veselības izglītība un profilakse
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

i-5;
i-2-7;
i-2-8
i-2-3,
i-2-8

i-4-1-1 Aptieku projekts ar īpašo lauku aptiekas lomu veselības veicināšanā

2020

Talsu novada
pašvaldība, NVO

i-4-1-2 Veselības stundas skolās

2020

Talsu novada
pašvaldība, VeM

392.

i-5

i-4-1-3 Atbalsts diennakts aptiekas izveidei Talsos

2013

393.

i-2-7;
i-2-8

i-4-1-4 Nevalstisko organizāciju veselības veicināšanas pakalpojumi

2020

Talsu novada
pašvaldība,
uzņēmēji
Talsu novada
pašvaldība,
Sociālais dienests,
NVO, Talsu PIC

390.

391.

Redakcija, 31/01/2012

Finanšu avoti

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Valsts un pašvaldības budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
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i-4-2 Jauna modernas slimnīcas ēka
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

394.

u-1-1

i-4-2-1 Jaunas slimnīcas ēkas būvniecība

2013

395.

p-3-4

i-4-2-2 Vecās slimnīcas ēkas rekonstrukcija
koncepcija par ēkas turpmāko izmantošanu

2013

Atbildīgais

Talsu novada
pašvaldība, SIA
Ziemeļkurzemes
reģionālā
slimnīca”
Talsu novada
pašvaldība, SIA
Ziemeļkurzemes
reģionālā
slimnīca”

Finanšu avoti

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

i-4-3 Sociālo apstākļu uzlabošana „sociālajiem” pacientiem
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

396.

i-5

i-4-3-1 Sociālā dienesta līdzdalība valsts apmaksātajās veselības aprūpes 2020
mobilajās brigādēs

Talsu novada
pašvaldība,
Sociālais dienests

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

397.

i-5;
i-6

i-4-3-2 Palīdzība iedzīvotājiem mājokļa kvalitātes uzlabošanā

2020

Talsu novada
pašvaldība,
Sociālais dienests,
NVO

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2020

Talsu novada
pašvaldība,
Sociālais dienests

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

398.

i-5

Redakcija, 31/01/2012

valsts un pašvaldības finansiālā palīdzība atbilstoši likumam Par pašvaldību palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā;
sociālais darbs;
brīvprātīgais darbs

i-4-3-3 Gultas dienu apmaksas finansēšanas modelis, piesaistot sociālā budžeta
līdzekļus
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i-4-4 Veselības aprūpes pakalpojumu teritoriālā pieejamība
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

i-4-4-1 Atbalsts primārās veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras uzlabošanai, vides pieejamībai un energoefektivitātes paaugstināšanai sadarbībā ar veselības
aprūpes institūcijām
399.

p-3-4,
p-2-1

Pašvaldības
īpašumu, kuros tiek
sniegti veselības
aprūpes
pakalpojumi,
energoefektivitātes
paaugstināšana,
remonts un
labiekārtošana

400.

i-6;
u-1

401.

p-3-1

Redakcija, 31/01/2012

Izveidot sarakstu ar pašvaldību īpašumiem, kurās telpas ir izīrētas
ārstiem ģimenes prakšu vietām

2013;
2020

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets

i-4-4-2 Motivācijas programma ģimenes ārstu, veselības aprūpes speciālistu
piesaistei (mājokļi, pakalpojumi, atvieglojumi)

2020

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

i-4-4-3 Atbalsts politikai ģimenes ārstu prakšu skaita palielināšanai (pacientu
skaita samazināšanai vienam ārstam) nacionālā līmenī

2020

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

54

Talsu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam. Rīcību plāns 2014.-2020.gadam

i-5 Sociālais atbalsts
Pasākumu kopums
i-5-1 Nodarbinātības veicināšana

Prioritāte: Iedzīvotāji
i-5-2 Aprūpes pakalpojumi un atbalsts
krīzes situācijās

Stratēģiskais mērķis:
Patīkama dzīves un darba
vide
Rīcības virziens: i-5 Sociālais
atbalsts

i-5-3 Sociālo pakalpojumu sniedzēju
kapacitāte

Pasākumi
i-5-1-1 Darba iemaņu apmācība
i-5-1-2 NVO organizētās nodarbinātības programmas, brīvprātīgais darbs
i-5-1-3 Sociālais darbs ar bezdarbniekiem
i-5-1-4 NVA programmas
i-5-1-5 Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības pasākumi
i-5-1-6 Atbalsts nokļūšanai līdz darba vietai
i-5-2-1 Aprūpētāju kvalifikācija (un izglītība)
i-5-2-2 Speciālais transports
i-5-2-3 Institūcijām alternatīvie pakalpojumi – aprūpe mājās.
i-5-2-4 Telpas un speciālisti darbam ar bērniem ar invaliditāti
i-5-2-5 Veco cilvēku un invalīdu integrēšana sabiedrībā
i-5-2-6 Sociālā darba un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu paplašināšana
i-5-2-7 Zupas virtuves, higiēnas centri un naktspatversmes
i-5-3-1 Sociālo klientu un pakalpojumu datu bāzes
i-5-3-2 Sociālā dienesta informācija internetvidē
i-5-3-3 Sociālo pakalpojumu iepirkšana no nevalstiskā sektora
i-5-3-4 Sociālo darbinieku izglītība un supervīzija
i-5-3-5 Sociālā dienesta materiāli tehniskās bāzes stiprināšana

i-5-1 Nodarbinātības veicināšana
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

Talsu
novada
pašvaldība,
sociālais dienests,
NVO, Talsu PIC

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

i-5-1-1 Darba iemaņu apmācība
402.

p-1-2

Redakcija, 31/01/2012

Sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumi
bezdarbniekiem un
ģimenēm
ar
sociālām

Darba iemaņu apmācības un motivācijas, dārzniecības un pārtikas
programmas

2020
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

403.

i-2-7,
p-2-1

404.

i-6

405.

i-2-7;
i-2-8,
p-1-2

406.

Pasākums

problēmām
Uzņēmējdarbības
atbalsta
centrs
"Rezidencē"
Jauniešu
mājas
izveide

Rīcība, pasākums, projekts

Atbildīgais

Finanšu avoti

2020

Vandzenes
pagasta pārvalde

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

Institūcija, kurā bērns no 16 līdz 18 gadiem uzsāk dzīvot
patstāvīgi un sadzīvē nepieciešamās prasmes (mācīties
gatavot ēst, mācīties rīkoties ar naudu, uzņemties rūpes
par sevi).
i-5-1-2 Atbalsts nevalstisko organizāciju, brīvprātīgo darbinieku un aktīvu cilvēku
iniciatīvām, nodarbinātībai un sociālo pakalpojumu sniegšanai
(transports, telpas, pakalpojumu deleģēšana, sadarbības projekti)

2012.2018.

Strazdes pagasta
pārvalde

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

2020

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

i-2-7

Jauniešu iniciatīvas
un krīzes centrs

2020

407.

i-3,
i-2-8

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

408.

e-4

2020

Sociālais dienests

Pašvaldības budžets

409.

e-4

2020

Sociālais dienests,
NVA

Pašvaldības un valsts budžets, ESF

410.

e-4

2020

Talsu
novada
pašvaldība, NVO
sociālais dienests,

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

411.

i-1-3;
i-1-4

Sociālā un jauniešu telpu izveide, inventāra iegāde, nopirkt 1.stāva ēdnīcu no bankas,
centra
izveide iedzīvotāju saieta vietas izveide 1.stāvā
"Saulstaros"
i-5-1-3 Sociālais darbs ar bezdarbniekiem
(Sociālā darba mērķprogramma bezdarbnieku iekļaušanās sabiedrībā, konkurētspēju un
iekārtošanos pastāvīgā darbā veicināšanai)
i-5-1-4 NVA programmas
(Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība, aktīvie nodarbinātības un preventīvie
bezdarba samazināšanas pasākumi bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam
pakļautajām personām)
i-5-1-5 Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības pasākumi
(Pasākumi bezdarbniekiem ar invaliditāti, paredzot, ka bezdarbnieks ar invaliditāti tiks
nodarbināts viņa norādītajā dzīvesvietā. Bezdarbnieki ar invaliditāti nepieciešamības
gadījumā pasākuma laikā var saņemt ergoterapeitu, surdotulku, asistentu pakalpojumus.
i-5-1-6 Atbalsts nokļūšanai līdz darba vietai
Sabiedriskais transports, pašvaldības transports, atlaides, mobilitātes projekta risinājumi,
u.c.

Talsu
novada
pašvaldība,
sociālais dienests,
NVO, Talsu PIC
Talsu
novada
pašvaldība,
sociālais dienests
Lībagu
pagasta
pārvalde

2020

Talsu
novada
pašvaldība,
sociālais dienests,
NVO

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

Redakcija, 31/01/2012

Telpu kosmētiskais remonts, aprīkojuma iegāde, apmācību un
semināru rīkošana

Īstenošanas
gads

Rekonstruēta ēka un ierīkots Jauniešu iniciatīvas un krīzes centrs

2020

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti
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i-5-2 Aprūpes pakalpojumi un atbalsts krīzes situācijās
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

412.

p-2-5

i-5-2-1 Aprūpētāju kvalifikācija (un izglītība)
(Aprūpētāju profesionālā sagatavošana aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanai)

2020

413.

p-2-1

i-5-2-2 Speciālais transports
Invalīdu transporta renovācija, speciālā transporta iegāde sociālā dienesta vajadzībām
sociālās aprūpes organizēšanai, sabiedriskā transporta piemērošana

2020

414.

p-1-2

i-5-2-3 Institūcijām alternatīvie pakalpojumi – aprūpe mājās

2020

415.

p-1-2

i-5-2-5 Telpas un speciālisti darbam ar bērniem ar invaliditāti

2020

Atbildīgais

Finanšu avoti

Talsu
novada
pašvaldība,
sociālais dienests,
NVO, Talsu PIC
Talsu
novada
pašvaldība,
sociālais dienests,
NVO
Sociālais dienests,
NVO
Sociālais dienests,
NVO

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti,
privātais finansējums
Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti
Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

i-5-2-6 Veco cilvēku un invalīdu integrēšana sabiedrībā
izglītošana, saturīga brīvā laika pavadīšana, interešu izkopšana, iesaistīšana brīvprātīgā darbā, pakalpojumu sniegšanā, izmantojot darba mūža pieredzi.

416.

i-2-7;
p-1-2

Atbalsts invalīdu un
pensionāru
biedrībām

Atbalsts telpu, transporta un materiālu iegādei

2020

417.

p-2-1

Nekustamā īpašuma
Avoti rekonstrukcija

2020

418.

p-2-1

Vides pieejamības
projekti

Pielāgošana invalīdu un dažāda vecuma iedzīvotājiem sporta,
kultūras un izglītojošiem pasākumiem- jumta siltināšana un
nomaiņa, grīdas seguma sienas siltināšana un izbūve ar koku,
inventārs
NVO līdzdalība vides pieejamības prasību novērtēšanā

Talsu
novada
pašvaldība,
sociālais dienests,
NVO
Vandzenes
pagasta pārvalde

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2020

NVO

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2020

Laucienes pagasta
pārvalde,
pansionāts

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

i-5-2-7 Sociālā darba un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu paplašināšana
419.

p-2-1

Redakcija, 31/01/2012

Dienas
centra
pakalpojumi
Laucienes
pansionātā

Sociālo pakalpojumu attīstīšana institūcijā, kur dienas laikā tiek
nodrošināti sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumi,
klientu sociālo prasmju attīstīšanai, izglītošanai un brīvā laika
pavadīšanai. Dienas centra pakalpojumus var nodrošināt dažādām
mērķa grupām, galvenokārt vēršot uzmanību uz sociālo
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Īstenošanas
gads

Rīcība, pasākums, projekts

420.

p-2-1

SPII Kastanītis

421.

i-3,
i-2-8

422.

p-2-1

Sociālā un jauniešu
centra
izveide
"Saulstaros"
Bērnu dienas centra
izveide "Rezidencē"

Atbildīgais

Finanšu avoti

Talsu
novada
pašvaldība
Lībagu
pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2013-2015

Vandzenes
pagasta pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Zupas virtuves pakalpojumus var attīstīt izmantojot citu
pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru ēdiena sagatavošanai, kā arī
nodrošināt mobilos zupas virtuves pakalpojumus. Higiēnas centros
tiek piedāvāti tādi pakalpojumi, kā iespēja nomazgāties, saņemt
tīras drēbes, apavus, sadzīves priekšmetus u.c.
Rekonstruēta ēka un ierīkots Jauniešu iniciatīvas un krīzes centrs

2020

Talsu
novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2020

Talsu
novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Zupas virtuves pakalpojumus var attīstīt izmantojot citu
pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru ēdiena sagatavošanai,
nodrošināt mobilos zupas virtuves pakalpojumus.
Zupas virtuves pakalpojumus var attīstīt izmantojot citu
pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru ēdiena sagatavošanai,
nodrošināt mobilos zupas virtuves pakalpojumus.
Zupas virtuves pakalpojumus var attīstīt izmantojot citu
pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru ēdiena sagatavošanai,
nodrošināt mobilos zupas virtuves pakalpojumus.
Zupas virtuves pakalpojumus var attīstīt izmantojot citu
pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru ēdiena sagatavošanai,
nodrošināt mobilos zupas virtuves pakalpojumus.

2020

Laidzes pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2020

Sabiles pilsētas un
Abavas
pag.
pārvalde
Stendes pilsētas
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Valdemārpils
pilsētas
un
Ārlavas pagasta
pārvalde
Valdemārpils
pilsētas
un
Ārlavas pagasta
pārvalde
Talsu
novada

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

prasmju attīstīšanu.
SPII Kastanītis diennakts pakalpojumi un dienas centra izveide
bērniem-invalīdiem
Telpu izveide, inventāra iegāde, nopirkt 1.stāva ēdnīcu no bankas,
iedzīvotāju saieta vietas izveide 1.stāvā.
Telpu kosmētiskais remonts aprīkojuma iegāde

2015
2020

i-5-2-8 Zupas virtuves, higiēnas centri un naktspatversme
423.

424.

Zupas virtuves un
higiēnas
centra
izveide

i-3

425.

426.

427.

428.

Jauniešu iniciatīvas
un krīzes centra
izveide
Mobilās
virtuves
izveide
Laidzes
pagastā
Zupas
virtuves
izveide
Zupas
izveide

virtuves

Zupas
izveide

virtuves

kā arī

kā arī
2020
kā arī

kā arī

2012.2018.

429.

p-2-1

Publiskās
pirts
rekonstrukcija

Pilsētā nav pilnībā centralizēta ūdens apgāde, tādēļ nepieciešams
veikt esošās pirts telpu rekonstrukciju, jumta nomaiņu

2012.2015.

430.

p-2-1

Talsu

Nakts patversmes (sociālā institūcija, kas personām bez noteiktas

2020

Redakcija, 31/01/2012

nakts

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Pašvaldības budžets, ES fondi un
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

patversme

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām nodrošina
naktsmītni, vakariņas un personiskās higiēnas iespējas) izveide.
Naktspatversmi var veidot ar dažādu līmeņu labiekārtojumu.

Atbildīgais

pašvaldība,
sociālais dienests

Finanšu avoti

citi finanšu instrumenti

i-5-3 Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitāte
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

431.

p-2-2

i-5-3-1 Sociālo klientu un pakalpojumu datu bāzes un pētījumi

2020

432.

p-2-2

Aprūpes mājās nepieciešamība un citi sociālo klientu vajadzību
pētījumi.

2013

433.

p-2-2

Sociālās aprūpes ĢIS. Sociālo klientu un pakalpojumu loģistikas
plānošana

2013

Sociālais dienests

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

434.

p-2-2

Aprūpes
mājās
nepieciešamības
pētījums
Aprūpes
mājās
pakalpojuma
plānošana
Sociālā
dienesta
klientu datu bāzes

Sociālais dienests,
sociālo
pakalpojumu
sniedzēji
Sociālais dienests

Sociālā dienesta klientu datu bāzes (atbilstoši LM statistikas
uzskaitei);
Sadarbība ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem datu bāzu pilnveidē;

2020

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

435.

p-1-3,
p-2-2

i-5-3-2 Sociālā dienesta informācija internetvidē

2013

436.

p-1-2

i-5-3-3 Sociālo pakalpojumu iepirkšana no nevalstiskā sektora

437.

p-2-5

i-5-3-4 Sociālo darbinieku izglītība un supervīzija

2013;
2020
2013;
2020

Sociālais dienests,
sociālo
pakalpojumu
sniedzēji
Sociālais dienests,
sociālo
pakalpojumu
sniedzēji
Sociālais dienests
Sociālais dienests

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti
Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

i-5-3-5 Sociālo pakalpojumu sniedzēju materiāli tehniskās bāzes stiprināšana
438.
439.

p-1-2,
p-2-1
p-2-1

Redakcija, 31/01/2012

Talsu novada sociālā
dienesta
administratīvās

Sociālā dienesta telpu un pakalpojumu vietas apvienošana vienā
vietā
Sociālā dienesta materiāli tehniskā aprīkojuma atjaunošana,

2013
2020

Talsu
novada
pašvaldība
Talsu
novada

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets, ES fondi un
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

440.

p-2-1

441.

p-1-2

442.

p-2-1

Redakcija, 31/01/2012

Pasākums

kapacitātes
stiprināšana
Sociālo
pakalpojumu
sniedzēju
ēku
renovācija
un
teritoriju
labiekārtošana
Atbalsts
NVO
sociālo pakalpojumu
sniedzējiem

Sociālo
pakalpojumu
sniedzēju transports

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

papildināšana

Atbildīgais

Finanšu avoti

pašvaldība

citi finanšu instrumenti

Talsu novada sociālais dienesta, Talsu novada pašvaldības
pansionāta „Lauciene”, Strazdes bērnu nama ēku renovācija un
teritoriju labiekārtošana;

2020

Talsu
novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Atbalsts nevalstiskā sektora sociālo pakalpojumu sniedzējiem nodibinājumam „Talsu novada krīžu centrs”, IK „Ārlavas”, biedrības
„Latvijas Sarkanais Krusts” Sociālās aprūpes centram „Stūrīši”,
Sabiles aprūpes biedrība Kalme ēku renovācijas un teritoriju
labiekārtošanas projektu īstenošanā
Speciālistu izbraukumi;
Transports krīzes situācijās (piem., „drošības poga”).

2020

Talsu
novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2020

Talsu
novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
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i-6 Mājoklis
Pasākumu kopums
i-6-1 Pašvaldības mājokļu politika
i-6-2 Sociālie mājokļi

Prioritāte: Iedzīvotāji
Stratēģiskais mērķis:
Patīkama dzīves un darba
vide

i-6-3 Labi apsaimniekots dzīvojamais
fonds

Rīcības virziens: i-6 Mājoklis
i-6-4 Pieejamu mājokļu un jaunu
dzīvojamās apbūves teritoriju attīstība

Pasākumi
i-6-1-1 Talsu novada mājokļu attīstības programmas izstrāde
i-6-2-1 Sociālo māju renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana
i-6-2-2 Jaunas sociālās daudzdzīvokļu mājas būvniecība Talsos
i-6-3-1 Dzīvojamā fonda pārvaldības uzlabošana
i-6-3-2 Informatīvs atbalsts daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas biedrībām
i-6-3-3 Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana un māju renovācija
i-6-3-4 Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana
i-6-3-5 Talsu un mazpilsētu centru atjaunošanas programma
i-6-4-1 Inženiertehniskās un transporta infrastruktūras izbūve jaunu apbūves teritoriju sagatavošanai
i-6-4-2 Noteikumi jaunai būvniecībai lauku teritorijās
i-6-4-3 Pilotprojekti energoefektīva mājokļa būvniecībā
i-6-4-4 Dzīvokļi speciālistu piesaistei

i-6-1 Pašvaldības mājokļu politika
Nr.p.
k.

443.

Papildinošā rīcība

p-2-3

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

i-6-1-1 Talsu novada mājokļu attīstības programmas izstrāde
Pašvaldības dzīvojamā fonda atjaunošana;
Daudzdzīvokļu namu dzīvojamā platība, labiekārtojuma līmenis, to sadalījums pa
apdzīvotajām vietām;
Daudzdzīvokļu namu nodrošinājums ar CSS, CŪ, CK, lokāli risinājumi
Pilotprojekti AER, ekoloģiskās būvniecības projekti
Pašvaldības politika attiecībā uz jaunu mājokļu nodrošinājumu (jaunu pašvaldības mājokļu
būvniecība, esošā mājokļa iegāde, dienesta viesnīcu izmantošana pagaidu mājoklim,
partnerības ar privāto sektoru, sociālo mājokļu nodrošinājums)
Jauna dzīvojamā fonda iespējas iekļaut inženiertehniskās apgādes sistēmās.
Daudzdzīvokļu mājokļu iekšpagalmu labiekārtošana (piebraucamie ceļi, stāvvietas, pagalmu
labiekārtojums)
Pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldības modelis
Daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāju biedrības
Jaunas apbūves teritorijas mājokļu (t.sk. sociālo mājokļu) būvniecībai

Redakcija, 31/01/2012

Īstenošanas
gads

2020

Atbildīgais

Talsu novada
pašvaldība

Finanšu avoti

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti
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i-6-2 Sociālie mājokļi
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

i-6-2-1 Sociālo māju renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana
444.

i-5

445.

i-5

446.

i-5

447.

i-5

448.

i-5

449.

i-9

Sociālo dzīvojamo
māju
siltumnoturības
uzlabošana Talsos
Sociālās mājas
izveide Dursupē
Sociālās dzīvojamās
mājas "Saulstari"
rekonstrukcija
Mundigciemā,
energoefektivitātes
pasākumi
Sociālās mājas
"Alusdarītava"
rekonstrukcija
Jaunas sociālās
mājas celtniecība
Laucienē
Sociālo māju
teritoriju
labiekārtošana un
piemērošana vides
pieejamības
prasībām

Nosiltināt un renovēt ēku Mīlenbaha ielā 18 b, Talsos

2020

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

Nepabeigtās skolas-bērnudārza pārveide par Balgales pagasta
sociālo māju
Jumta, logu durvju nomaiņa, istabiņu, tualetes, vannas istabu,
virtuvju izbūve, atsevišķu istabiņu pārbūve

2020

Balgales pagasta
pārvalde
Lībagu
pagasta
pārvalde

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti
Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

Elektroinstalācijas rekonstrukcija, jumta nomaiņa, ēkas siltināšana.

2013

Vandzenes
pagasta pārvalde

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

Sociālās mājas celtniecība Laucienes centrā, pieslēgumi pie
Laucienes ciema ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes
sistēmām.
Iekļaut pašvaldības ceļu un ielu remonta un publisko teritoriju
labiekārtošanas projektos piebraucamos ceļus līdz sociālajām
mājām;
Sociālo māju teritoriju labiekārtošana, saimniecības ēku remonts

2020

Laucienes pagasta
pārvalde

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

2020

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

2020

Talsu novada
pašvaldība,
sociālais dienests

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

2020

i-6-2-2 Jaunas sociālās daudzdzīvokļu mājas būvniecība Talsos
450.

i-5

Redakcija, 31/01/2012

Sociālās mājas
būvniecība Talsos

Jaunas daudzdzīvokļu mājas būvniecība (30 dzīvokļi)
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i-6-3 Labi apsaimniekots dzīvojamais fonds
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

i-6-3-1 Dzīvojamā fonda pārvaldības uzlabošana
451.

p-2

452.

p-2-2

453.

p-1-2

Pārvaldības
struktūras
sakārtošana
Dzīvokļu (māju)
datu bāzes

Dzīvokļu reģistrs, līgumu reģistrs, apsaimniekotājs, utt.

i-6-3-2 Informatīvs atbalsts daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas biedrībām

2013

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets

2020

Talsu novada
pašvaldība

2020

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti,
privātais finansējums
Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

Māju
apsaimniekotāji,
īpašnieki, Talsu
novada
pašvaldība
Balgales pagasta
pārvalde, māju
īpašnieki

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti,
privātais finansējums

i-6-3-3 Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana un māju renovācija
454.

Daudzdzīvokļu
dzīvojamā fonda
sakārtošana Talsos

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumi 5 daudzdzīvokļu
mājās

2020

455.

Daudzdzīvokļu
dzīvojamā fonda
sakārtošana
Dursupē
Daudzdzīvokļu
dzīvojamā fonda
sakārtošana Tiņģerē

Jumta nomaiņa , siltināšana mājās „Cerības”, „Galtenes muiža”
ūdensvada un kanalizācijas ierīkošana, logu nomaiņa.
Jumta remonts mājai „Rīti”.

2020

Piecu daudzdzīvokļu māju renovācija (ūdens un kanalizācijas iekšējo
tīklu atjaunošana, stāvvadu nomaiņa);
Apkures sakārtošana 4 mājām (AER balstīti risinājumi);
Daudzdzīvokļu māju pagrabu meliorēšana un ārsienu siltināšana;
12 kāpņutelpu remonts
Vienas dzīvojamās ēkas renovācija

2020

Īves pagasta
pārvalde, māju
īpašnieki

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti,
privātais finansējums

2020

Ķūļciema pagasta
pārvalde,
īpašnieki

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti,
privātais finansējums

Divu māju energoefektivitātes pasākumu ieviešana

2020

Pastendes māju
apsaimniekotāji,

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti,

456.

457.

458.

Redakcija, 31/01/2012

Daudzdzīvokļu
dzīvojamā fonda
sakārtošana
Ķūļciemā
Daudzdzīvokļu
dzīvojamā fonda

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti,
privātais finansējums

63

Talsu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam. Rīcību plāns 2014.-2020.gadam
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

459.

460.

461.

462.

463.

Pasākums

sakārtošana Ģibuļu
pagastā
Daudzdzīvokļu
dzīvojamā fonda
sakārtošana
Laucienes pagastā
Daudzdzīvokļu
dzīvojamā fonda
sakārtošana Lubes
pagastā
Daudzdzīvokļu
dzīvojamā fonda
sakārtošana Laidzes
pagastā
Sabiles pilsētas un
Abavas pagasta
pašvaldības ēku
renovācija
Daudzdzīvokļu
dzīvojamā fonda
sakārtošana Stendē

464.
465.
466.

467.

468.

Redakcija, 31/01/2012

Daudzdzīvokļu
dzīvojamā fonda
sakārtošana
Strazdes pagastā
Daudzdzīvokļu
dzīvojamā fonda
sakārtošana
Valdgales pagastā

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Dzīvojamo ēku renovācija Pļavmuižā

2020

Mājas „Saulstari” renovācija Anužos

2020

Mājas "Arodi" renovācija

2020

"Zīles" skolas, Lielvirbu, Nogāzes ēku remonts

2020

Nākotnes, Brīvības, Liepu, Raiņa ielu daudzdzīvokļu māju ūdens,
kanalizācijas un siltuma iekšējo tīklu renovācija, patērētā ūdens un
siltuma uzskaites uzsākšana 10 daudzdzīvokļu mājās.
Nākotnes, Brīvības, Liepu, Raiņa ielu mājām jumta, ārsienu, logu un
durvju nomaiņa, ārsienu siltināšana un krāsošana
Nākotnes, Brīvības, Liepu, Raiņa ielu 10 māju daudzdzīvokļu māju
kāpņu telpu un ieejas durvju remonts
Mājas „Alejas” renovācija, t.sk. saimniecības ēku sakārtošana
Strazdes pagasta Kraujās

2020

2020

Atbildīgais

īpašnieki, Ģibuļu
pagasta pārvalde
Laucienes pagasta
pārvalde, māju
apsaimniekotāji,
īpašnieki
Lubes pagasta
pārvalde, māju
apsaimniekotāji,
īpašnieki
Laidzes pagasta
pārvalde, māju
apsaimniekotāji,
īpašnieki
Sabiles pilsētas un
Abavas pagasta
pārvalde

Finanšu avoti

privātais finansējums
Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti,
privātais finansējums
Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti,
privātais finansējums
Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti,
privātais finansējums
Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti,
privātais finansējums

Stendes māju
apsaimniekotāji,
īpašnieki, Stendes
pilsētas pārvalde

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti,
privātais finansējums

Mājas
apsaimniekotājs,
īpašnieki, Strazdes
pagasta pārvalde
Mājas
apsaimniekotājs,
īpašnieki,
Valdgales pagasta
pārvalde
Mājas
apsaimniekotājs,
īpašnieki,

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti,
privātais finansējums

2020
2020

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi
Cīruļu ciemā - "Audzes", "Āres", "Alejas": māju siltināšana, jumtu
nomaiņa.

2020

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi
Pūņās - Māja Nr.5, Māja Nr.7, Māja Nr.8, Māja Nr.9: māju
siltināšana, jumtu nomaiņa

2020

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti,
privātais finansējums

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti,
privātais finansējums
64
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

469.

Dzīvojamās mājas
"Skolas Ausekļi"
rekonstrukcija

Logu nomaiņa, ēkas siltināšana, ūdens un kanalizācijas sistēmas
rekonstrukcija, apkures sistēmas rekonstrukcija (lokāla risinājuma
ieviešana visā mājā)

2014

470.

Daudzdzīvokļu
dzīvojamā fonda
sakārtošana Virbu
pagastā

Jaunpagasta ciema Kalna un Madaras ielu daudzdzīvokļu māju
ūdens un kanalizācijas sistēmu stāvvadu nomaiņa.

2020

Atbildīgais

Valdgales pagasta
pārvalde
Mājas
apsaimniekotājs,
īpašnieki,
Vandzenes
pagasta pārvalde
Mājas
apsaimniekotājs,
īpašnieki, Virbu
pagasta pārvalde

Finanšu avoti

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti,
privātais finansējums

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti,
privātais finansējums

i-6-3-4 Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana
471.

i-9

472.

i-9

473.

i-9

474.

i-9

475.

i-9

Redakcija, 31/01/2012

Brīvā laika, atpūtas
un drošas vides
radīšana
daudzdzīvokļu māju
pagalmos
Daudzdzīvokļu māju
teritorijas
labiekārtošana
Laidzes pagastā
Daudzdzīvokļu māju
rajona
apzaļumošana un
teritorijas
labiekārtošana
Lībagu pagastā
Daudzdzīvokļu
namu pagalmu
labiekārtošana
Vandzenes pagastā
Dzīvojamās apbūves
teritoriju
labiekārtošana

Atjaunoti 6 bērnu un sporta laukumi daudzdzīvokļu māju pagalmos;
Gājēju celiņu, autostāvvietu, soliņu, atkritumu urnu iekārtošana.

2020

apsaimniekotājs,
īpašnieki, Talsu
novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums

Rotaļlaukumu izveide Stūrīšos, Zvirgzdos

2020

Laidzes pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums

Parka ierīkošana un labiekārtojuma infrastruktūras uzstādīšana pie
daudzdzīvokļu mājām Mundigciemā

2013

Lībagu pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums

Daudzdzīvokļu namu pagalmu apzaļumošana, lietus ūdens sistēmas
sakārtošana, labiekārtojuma infrastruktūras uzstādīšana.

2020

Vandzenes
pagasta pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums

Bērnu laukumu izbūve Vandzenes pagasta Iģenē, Dārtē, Lādzerē

2013

Vandzenes
pagasta pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
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Nr.p.
k.

476.

Papildinošā rīcība

i-9

Pasākums

Vandzenes pagastā
Daudzdzīvokļu māju
pagalmu
labiekārtošana
Virbu pagastā

Rīcība, pasākums, projekts

Bērnu rotaļlaukumu ierīkošana daudzdzīvokļu māju pagalmos,
apzaļumošana, labiekārtojuma infrastruktūras uzstādīšana.

Īstenošanas
gads

2013

Atbildīgais

Virbu pagasta
pārvalde

Finanšu avoti

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums

i-6-3-5 Talsu un mazpilsētu centru atjaunošanas programma
Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā
477.
u-1
Talsu pilsētas
Ēkas fasādes atjaunošana Talsos Ēkas Ezera laukumā 2
2013
SIA Talsu
vēsturiskā centra
namsaimnieks
ēku atjaunošana
478.
u-2-2
Vecpilsētas ēku
jumta seguma un fasāžu renovācija
2020
Valdemārpils un
fasāžu remonts
Ārlavas pagasta
Valdemārpilī
pārvalde, ēku
īpašnieki
479.
u-2-2
Vecpilsētas ēku
Jumta seguma un fasāžu renovācija ēkām Sabiles pilsētas
2020
Sabiles pilsētas un
fasāžu remonts
vēsturiskajā centrā.
Abavas pagasta
Sabilē
pārvalde
480.
u-2-2
Stendes sabiedriskā jumta seguma un fasāžu renovācija
2020
Stendes pilsētas
centra ēku fasāžu
pārvalde
atjaunošana

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti,
apsaimniekotāji, īpašnieki
Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti,
apsaimniekotāji, īpašnieki
Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti
Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

i-6-4 Pieejamu mājokļu un jaunu dzīvojamās apbūves teritoriju attīstība
Nr.p.
k.

481.

Papildinošā rīcība

i-2-6

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

i-6-4-1 Inženiertehniskās un transporta infrastruktūras izbūve jaunu dzīvojamās
apbūves teritoriju sagatavošanai

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

2020

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

2020

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

2020

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

Talsos un apkārtnē
482.

p-2-3

i-6-4-2 Noteikumi jaunai būvniecībai lauku teritorijās
(t.sk. ainavas saglabāšanai)

483.

i-8

i-6-4-3 Pilotprojekti energoefektīva mājokļa būvniecībā
Publiskās-privātās partnerības privātmāju projekti

Redakcija, 31/01/2012
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

i-6-4-4 Dzīvokļi speciālistu piesaistei
484.

485.

u-1
i-3,
i-2-6
i-2-6,
i-5,
p-3-4

Redakcija, 31/01/2012

Dienesta viesnīcas
būvniecība Talsos

Viesnīca Talsu valsts ģimnāzijas, 2.pamatskolas, Talsu sporta skolas
vajadzībām, kā arī speciālistu nodrošināšanai ar dzīvokļiem

2020

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

Pašvaldības
dzīvojamā fonda
paplašināšana

Jaunu dzīvokļu iegāde un remonts

2020

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti
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i-7 Ūdenssaimniecība
Prioritāte: Iedzīvotāji
Stratēģiskais mērķis:
Patīkama dzīves un darba
vide
Rīcības virziens: i-7
Ūdenssaimniecība

Pasākumu kopums
i-7-1 Ūdenssaimniecības projektu
ieviešana
i-7-2 Alternatīvās ūdensapgādes un
kanalizācijas risinājumi ciemos ar
iedzīvotāju skaitu līdz 500
i-7-3 Ūdenssaimniecības pārvaldība

Pasākumi
i-7-1-1 Līdz 2013.gadam uzsākto ūdenssaimniecības projektu ieviešana
i-7-1-2 Plānotie ūdenssaimniecības projekti
i-7-2-1 Apdzīvoto vietu lokāla gruntsūdeņu kvalitātes kontrole
i-7-2-2 Alternatīvās ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas risinājumi ciemos ar iedzīvotāju skaitu līdz
500
i-7-2-3 Lokālās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
i-7-3-1 Novada ietvaros vienota pieeja ūdenssaimniecības apsaimniekošanas organizēšanai (SIA „Talsu
ūdens”)
i-7-3-2 Ūdenssaimniecības pārvaldības attīstība
i-7-3-3 Īpašumtiesību sakārtošana
i-7-3-4 Ūdenssaimniecības projektu vadības kapacitātes paaugstināšana

i-7-1 Ūdenssaimniecības projektu ieviešana
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

i-7-1-1 Līdz 2013.gadam uzsākto ūdenssaimniecības projektu ieviešana
486.

i-6,
e-1

487.

i-6,
e-1

488.

i-6,
e-1

489.

i-6,
e-1

Redakcija, 31/01/2012

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu
attīstība Talsos, III
kārta
Ūdens projekta
rekonstrukcija
Tiņģeres ciemā
Ūdenssaimniecības
attīstība Talsu
rajona Ģibuļu
pagasta Pastendē
Ūdenssaimniecības
attīstība Talsu
rajona Ģibuļu

UK tīklu rekonstrukcija un paplašināšana 38 objektos, tehniskais
projekts

2013

SIA Talsu ūdens

Pašvaldības un valsts budžets, KF

Kanalizācijas sistēmas renovācija, NAI izbūve, UPS izbūve /
rekonstrukcija, ūdensvadu rekonstrukcija

2012

Īves pagasta
pārvalde

Pašvaldības un valsts budžets,
ERAF

Loku ielas rajona maģistrālie vadi, kanalizācijas sūkņu stacija,
tamponēts „Upkalnu” ūdens ieguves urbums, ūdens skaitītāji

2012

Ģibuļu
pagasta
pārvalde

Pašvaldības un valsts budžets,
ERAF

Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana, ūdens sagatavošanas stacijas
izbūve, ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija un tīklu izbūve un
kanalizācijas trases rekonstrukcija

2012

Ģibuļu
pagasta
pārvalde

Pašvaldības un valsts budžets,
ERAF
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

490.

i-6,
e-1

491.

i-6,
e-1

492.

i-6,
e-1

493.

i-6,
e-1

494.

i-6,
e-1

495.

i-6,
e-1

496.

i-6,
e-1

497.

i-6,

Redakcija, 31/01/2012

Pasākums

pagasta Spārē
Ūdenssaimniecības
attīstība Dižstendē

Ūdenssaimniecības
attīstība
Mundigciemā, III
kārta
Lubes pagasta
Anužu ciema
ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstība
Ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstība Sabiles
pilsētā

Ūdenssaimniecības
attīstība Stendes
pilsētā, II kārtas
ūdens un
kanalizāciju tīklu
izbūve un
rekonstrukcija
Ūdenssaimniecības
attīstība Strazdes
ciemā
Ūdenssaimniecības
attīstība
Valdemārpilī, II
kārta
Ūdenssaimniecības

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

Dzeramā ūdensvada rekonstrukcija, esošo kanalizācijas vadu
rekonstrukcija, jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūve(
esošās kanalizācijas trases 2531m garumā, jaunizbūvētie 872 m, kā
arī spiedvads 465m, dzeramā ūdensvada rekonstrukcija 1452m,
hidrantu uzstādīšana 6 gb., jaunās NAI celtniecība ar jaudu 70
m3/dnn, kā arī urbuma Nr.1 tamponēšana, 4 sūkņu stacijas izbūve
Lībagu pagasta Mundigciema jaunas kanalizācijas sistēmas izbūve
un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūve

2012

SIA "Siltumiņš"

Valsts un pašvaldības budžets,
ERAF

2013

SIA "Siltumiņš"

Valsts un pašvaldības budžets,
ERAF

Lubes pagasta Anužu ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība

2012

Lubes
pagasta
pārvalde

Valsts un pašvaldības budžets,
ERAF

Jauna dzeramā ūdens rezervuāra izbūve, ūdens ņemšanas vietas
atvienošana no centralizētās sistēmas, ūdens sagatavošanas stacijas
izbūve, ūdensapgādes un kanalizācijas trases izbūve, kanalizācijas
sūkņu stacijas izbūve, lietus kanalizācijas tīklu pārbūve,
dīzeļģeneratoru uzstādīšana, jauna notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
izbūve
Kanalizācijas sistēmas renovācija, izbūve KSS izbūve, ūdensvadu
rekonstrukcija

2012

Pašvaldības
aģentūra „Sabile”

Valsts un pašvaldības budžets,
ERAF

2012

SIA Stendes Nami

Valsts un pašvaldības budžets,
ERAF

Jauna urbuma izbūve, atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana, jauna
ūdensvada izbūve, jaunas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas izbūve,
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un jaunu kanalizācijas tīklu izbūve
NAI rekonstrukcija, ūdensvadu rekonstrukcija, jaunu kanalizācijas
tīklu izbūve

2013

Strazdes pagasta
pārvalde

Valsts un pašvaldības budžets,
ERAF

2013

Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde
Valdgales pagasta

Valsts un pašvaldības budžets,
ERAF

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Valdgales pagasta Pūņu

2012

Valsts un pašvaldības budžets,
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

e-1

498.

i-6,
e-1

Pasākums

infrastruktūras
attīstība Valdgales
pagasta Pūņu ciemā
Ūdenssaimniecības
attīstība Talsu
novada Virbu
pagasta
Jaunpagasta ciemā

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

ciemā

Atbildīgais

Finanšu avoti

pārvalde

ERAF

2013

Virbu pagasta
pārvalde

Valsts un pašvaldības budžets,
ERAF

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, III kārtas ieviešana

2015

SIA Talsu ūdens

Pašvaldības un valsts budžets, KF

Kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija, ūdensvadu rekonstrukcija

2014

Balgales pagasta
pārvalde

Pašvaldības un valsts budžets,
ERAF

TEP izstrāde, tehniskā projekta izstrāde, projekta realizācija

2014

Ģibuļu pagasta
pārvalde

Pašvaldības un valsts budžets,
ERAF

Kanalizācijas sistēmas renovācija, ūdensvadu rekonstrukcija

2014

Ķūļciema pagasta
pārvalde

Pašvaldības un valsts budžets,
ERAF

Kanalizācijas sistēmas izbūve Līvānciemam un pievienošana
centralizētajai kanalizācijas sistēmai; jauna ūdensvada izbūve uz
Līvānciemu

2015

SIA Talsu ūdens

Pašvaldības un valsts budžets,
ERAF

Jaunu centrālo ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve, ūdens
atdzelžošanas stacijas izbūve, notekūdeņu attīrīšanas stacijas izbūve

2015

SIA Talsu ūdens

Pašvaldības un valsts budžets,
ERAF

Rocežu ūdenssaimniecības attīstība

2014

SIA Talsu ūdens

Pašvaldības un valsts budžets,

Kanalizācijas sistēmas renovācija, izbūve, KSS izbūve, ūdensvadu
rekonstrukcija, Nai rekonstrukcija

i-7-1-2 Plānotie ūdenssaimniecības projekti
(skat, Stratēģiskās daļas 16.attēlu)
499.
i-6,
Ūdenssaimniecības
e-1
pakalpojumu
attīstība Talsos, III
kārtas ieviešana
500.
i-6,
Ūdens projekta
e-1
rekonstrukcija
Dursupes ciemā
501.
i-6,
Ūdenssaimniecības
e-1
infrastruktūras
attīstība Pastendes
ciemā 2.kārta
502.
i-6,
Ūdenssaimniecības
e-1
rekonstrukcija
Ķūļciemā
503.
i-6,
Ūdens apgādes un
e-1
kanalizācijas
sistēmas
rekonstrukcijas 2
kārta
504.
i-6,
Ūdensapgādes un
e-1
kanalizācijas
sistēmas
rekonstrukcija
ciematā "Stūrīši"
505.
i-6,
Rocežu

Redakcija, 31/01/2012
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

e-1
506.

i-6,
e-1

507.

i-6,
e-1
i-6,
e-1

508.

509.

i-6,
e-1

510.

i-6,
e-1

511.

i-6,
e-1
i-6,
e-1

512.

513.

i-6,
e-1

514.

i-6,
e-1

Redakcija, 31/01/2012

Pasākums

ūdenssaimniecības
attīstība
Ūdens projekta
rekonstrukcija
Laucienes ciemā
Ūdenssaimniecības
sakārtošana Pļavās
Ūdenssaimniecības
attīstība Dižstendē II
kārta
Ūdenssaimniecības
infrastruktūras
Sabiles pilsētā II un
III kārta
TEP
Ūdenssaimniecības
attīstība Talsu
novada Abavas
pagasta apdzīvotā
vietā „Priedes”
Ūdenssaimniecība
III kārta Stendē
Ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstība Talsu
novada Lubezeres
ciemā
Nogales ciema
ūdenssaimniecības
attīstība
Ūdenssaimniecības
projekta II kārta
Lēdu ciemā

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

ERAF
TEP, tehniskais projekts, Kanalizācijas sistēmas renovācija, NAI
izbūve, UPS izbūve/rekonstrukcija, ūdensvadu rekonstrukcija

2014

Laucienes pagasta
pārvalde

Pašvaldības un valsts budžets,
ERAF

Ūdenssaimniecības sakārtošana Pļavās

2014

Ūdenssaimniecības attīstība Dižstendē II kārta

2016

Laucienes pagasta
pārvalde
SIA "Siltumiņš"

Pašvaldības un valsts budžets,
ERAF
Pašvaldības un valsts budžets,
ERAF

Ūdenssaimniecības infrastruktūras Sabiles pilsētā II un III kārta

2020

Pašvaldības
aģentūra „Sabile”

Pašvaldības un valsts budžets,
ERAF

Dzeramā ūdens un kanalizācijas trašu rekonstrukcija

2013

Pašvaldības
aģentūra „Sabile”

Pašvaldības un valsts budžets,
ERAF

Meliorācijas sistēmu sakārtošana

2020

SIA Stendes Nami

Ūdensvadu un kanalizācijas vadu rekonstrukcija, NAI izbūve

2015

Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde

Pašvaldības un valsts budžets,
ERAF
Pašvaldības un valsts budžets,
ERAF

Nogales ciema ūdenssaimniecības attīstība

2014

Ūdens, kanalizācija

2020

Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde
Virbu pagasta
pārvalde

Pašvaldības un valsts budžets,
ERAF

Pašvaldības un valsts budžets,
ERAF
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i-7-2 Alternatīvās ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumi ciemos ar iedzīvotāju skaitu līdz 500
Nr.p.
k.

515.

Papildinošā rīcība

i-9-1

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

i-7-2-1 Apdzīvoto vietu lokāla gruntsūdeņu kvalitātes kontrole

Īstenošanas
gads

2020

Atbildīgais

Finanšu avoti

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

2020

Laucienes pagasta
pārvalde

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

2020

Laucienes pagasta
pārvalde

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

(īpaši Sabilē un Jaunpagastā)

i-7-2-2 Alternatīvās ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas risinājumi ciemos ar iedzīvotāju skaitu līdz 500
516.

i-6,
e-1

Ūdenssaimniecības
sakārtošana Šķēdē

Alternatīvie risinājumi ūdenssaimniecības sakārtošanai Šķēdē

i-7-2-3 Lokālās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
517.

i-6

Kanalizācijas
sistēmas
sakārtošana
"Silavas" Laucienē

Izvedamo aku rekonstrukcija

i-7-3 Ūdenssaimniecības pārvaldība
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

i-7-3-1 Novada ietvaros vienota pieeja ūdenssaimniecības apsaimniekošanas organizēšanai (SIA „Talsu ūdens”)
518.
519.

520.

i-6,
p-2-2
p-2-2,
p-3-4

Ūdensskaitītāju
ierīkošana

Ūdensskaitītāju ierīkošana pie visiem ūdens lietotājiem

p-2-1

i-7-3-3 Īpašumtiesību sakārtošana

i-7-3-2 Ūdenssaimniecības pārvaldības attīstība

2020

SIA „Talsu ūdens”,
māju īpašnieki
Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti
Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

2020

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

2020

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

2020

(uzskaite, e-pakalpojumi, kontrole, sadarbība ar apsaimniekotājiem)

(urbumi, centralizēto ūdenssaimniecības sistēmu materiālā bāze)
521.

p-2-4

i-7-3-4 Ūdenssaimniecības projektu vadības kapacitātes paaugstināšana
Apmācības, sadarbība ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļu.

Redakcija, 31/01/2012
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i-8 Siltumapgāde
Prioritāte: Iedzīvotāji
Stratēģiskais mērķis:
Patīkama dzīves un darba
vide
Rīcības virziens: i-8
Siltumapgāde

Pasākumu kopums
i-8-1 Novada vienota centralizētās
siltumapgādes politika

i-8-2 Talsu pilsētas centralizēto
siltumapgādes sistēmu rekonstrukcija
i-8-3 Kompleksie siltumapgādes
pasākumi, pielietojot atjaunojamos
energoresursus

Pasākumi
i-8-1-1 Talsu novada CSS attīstības koncepcija
i-8-1-2 Talsu novada CSS pārvaldības modelis, izvērtējot optimizācijas iespējas katras apdzīvotās vietas CSS.
i-8-1-3 Siltumapgādes uzņēmumu administratīvā kapacitātes paaugstināšana
i-8-1-4 Energoservisa uzņēmumu veidošanās veicināšana
i-8-1-5 Alternatīvo enerģijas veidu pilota projekti
i-8-2-1 CSS rekonstrukcija Celtnieku ielas rajonā, Talsu pilsētā
i-8-2-2 Talsu pilsētas CSS rekonstrukcija
Kompleksie siltumapgādes pasākumi novada teritoriālajās daļās

i-8-1 Novada vienota centralizētās siltumapgādes politika
Nr.p.
k.

522.

523.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

i-6-1,
p-2-4

i-8-1-1 Talsu novada CSS attīstības koncepcija

p-2-2

i-8-1-2 Talsu novada CSS pārvaldības modelis, izvērtējot optimizācijas iespējas
katras apdzīvotās vietas CSS.

Īstenošanas
gads

2020

(siltumsaimniecības infrastruktūras rekonstrukcijas prioritātes, kurināmais, AER projekti)

2020

Centralizēto siltumapgādes sistēmu pārvaldības modeļi:

Iedzīvotāji apvienojas dzīvojamās mājas apsaimniekošanas biedrībās un noslēdz
līgumu ar siltuma piegādātāju.

Centralizētā siltuma piegādātāji Talsu novadā SIA „Talsu namsaimnieks”, SIA „Bioenerģija” un SIA „ADAX2”.

skolu un citu sabiedrisko objektu lokālie apkures risinājumi.
524.

p-2-2

i-8-1-3 Siltumapgādes uzņēmumu administratīvās kapacitātes paaugstināšana

2020

(uzskaite, e-pakalpojumi, kontrole, sadarbība ar māju apsaimniekotājiem)

525.

Redakcija, 31/01/2012

i-8-1-4 Energoservisa uzņēmumu veidošanās veicināšana

2020

Atbildīgais

Finanšu avoti

Talsu novada
pašvaldība,
siltumapgādes
uzņēmumi
Talsu novada
pašvaldība,
siltumapgādes
uzņēmumi

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti,
privātais finansējums

Talsu novada
pašvaldība,
siltumapgādes
uzņēmumi
Talsu novada
pašvaldība,

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti,
privātais finansējums

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti,
privātais finansējums

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti,

73

Talsu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam. Rīcību plāns 2014.-2020.gadam
Nr.p.
k.

526.

Papildinošā rīcība

i-9

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

i-8-1-5 Alternatīvo enerģijas veidu pilota projekti

Īstenošanas
gads

2020

Atbildīgais

siltumapgādes
uzņēmumi
Talsu novada
pašvaldība,
siltumapgādes
uzņēmumi

Finanšu avoti

privātais finansējums
Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti,
privātais finansējums

i-8-2 Talsu pilsētas centralizēto siltumapgādes sistēmu rekonstrukcija
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

i-8-2-1 CSS rekonstrukcija Celtnieku ielas rajonā, Talsu pilsētā
527.

i-6-3,
e-1

CSS rekonstrukcijas
sagatavošana

TEP, tehniskie projekti

2013

528.

i-6-3,
e-1

CSS rekonstrukcija
Celtnieku ielas
rajonā, Talsu pilsētā

Katlu mājas rekonstrukcija un siltumtrašu rekonstrukcija

2018

Talsu novada
pašvaldība,
siltumapgādes
uzņēmums
Talsu novada
pašvaldība,
siltumapgādes
uzņēmums

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti,
privātais finansējums
Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti,
privātais finansējums

i-8-2-2 Talsu pilsētas CSS rekonstrukcija
529.

i-6-3,
e-1

Talsu pilsētas CSS
rekonstrukcija

Sagatavošanās (zemes gabals, TEP, tehniskie projekti)

2013

530.

i-6-3,
e-1

Jaunās katlumājas
izbūve

Katlu mājas (ar jaudu 13MW) būvniecība

2020

531.

i-6-3,
e-1

Pilsētas
siltumapgādes tīklu
rekonstrukcija

Tīklu nomaiņa, paplašināšana

2020

Redakcija, 31/01/2012

Talsu novada
pašvaldība,
siltumapgādes
uzņēmums
Talsu novada
pašvaldība,
siltumapgādes
uzņēmums
Talsu novada
pašvaldība,
siltumapgādes

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti,
privātais finansējums
Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti,
privātais finansējums
Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti,
privātais finansējums
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

uzņēmums

i-8-3 Kompleksie siltumapgādes pasākumi, pielietojot atjaunojamos energoresursus
Daudzdzīvokļu māju un sabiedrisko objektu siltumapgādes sistēmu rekonstrukcija, kombinētu AER (zemes siltums, vēja ģenerators, saules paneļi) pilotprojekti.
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

532.

i-2-3,
p-2-1

533.

p-2-1

534.

i-2-2,
p-2-1
i-6-3

535.

536.

i-2-2,
p-2-1

537.

i-6-3

538.

i-2-2,
p-2-1

539.

i-2-2,
p-2-1

Redakcija, 31/01/2012

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

Dursupes
pamatskolas
apkures sistēmas
rekonstrukcija
Balgales pagasta
pārvaldes katlu
mājas renovācija
Tiņģeres bērnudārza
renovācija
Apkures sistēmu
sakārtošana Tiņģerē

Krāšņu nomaiņa uz centrālo apkuri

2020

Balgales pagasta
pārvalde

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

Garāžas telpu izbūve katlu mājai, jumta nomaiņa

2020

Balgales pagasta
pārvalde

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

Apkures sistēmas nomaiņa (zemes siltumsūkņu apkure ar silto
grīdu)
Apkures sistēmu sakārtošana četrās daudzdzīvokļu mājās

2020
2020

Īves pagasta
pārvalde
Īves pagasta
pārvalde

PII Ķipars apkures
sistēmas
modernizēšana
Apkures sistēmas
ierīkošana trīs
daudzdzīvokļu
mājām ārpus
Laucienes ciema
teritorijas
PII "Saulīte" apkures
sistēmas
modernizācija
Stendē
PII "Kamenīte"
apkures sistēmas
rekonstrukcija
Valdgales pagastā

PII Ķipars apkures sistēmas modernizēšana

2020

Ģibuļu pagasta
pārvalde

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti
Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti,
privātais finansējums
Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

Lokālās centrālapkures ierīkošana krāsns apkures vietā
daudzdzīvokļu mājām (Kalnāji, Dzirksteles (Odre), Silavas)

2020

Laucienes pagasta
pārvalde

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti,
privātais finansējums

Saules baterijas u.c. alternatīvi risinājumi

2020

Stendes pilsētas
pārvalde

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

Katla nomaiņa, cauruļvadu un radiatoru nomaiņa

2020

Valdgales pagasta
pārvalde

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

540.

i-2-2,
p-2-1

541.

i-2-3,
p-2-1

542.

i-7,
p-2-1

543.

p-2-1

544.

p-2-1

545.

p-2-1

546.

p-2-1

547.

p-2-1

548.

p-2-1

549.

p-2-1

550.

i-6-3-3

Redakcija, 31/01/2012

Pasākums

Apkures katla
nomaiņa Vandzenes
pagasta PII „Zīlīte”
Virbu pamatskolas
un PII Zīļuks apkures
modernizēšana
izmantojot AER
Ģeneratora iegāde
Laucienes centra
katlu mājā
Esošās katlu mājas
renovācija
Esošās katlu mājas
renovācija
Esošās katlu mājas
renovācija
Esošo katlu māju
renovācija
Esošo katlu māju
renovācija

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

Apkures katla nomaiņa PII „Zīlīte”

2013

Vandzenes
pagasta pārvalde

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

Apkures sistēmas modernizēšana, saules bateriju uzstādīšana vai
cita dabai draudzīga uz AER balstīta apsildes sistēmas ierīkošana

2020

Virbu pagasta
pārvalde

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

Ģeneratora iegāde (ar atbilstošu jaudu), lai nodrošinātu ar ūdeni un
kanalizācijas darbību elektrības padeves pārtraukuma laikā

2013

Laucienes pagasta
pārvalde

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

Esošās katlu mājas renovācija Laucienes pagastā

2020

Esošās katlu mājas renovācija Virbu pagastā

2020

Esošās katlu mājas renovācija Ģibuļu pagastā

2020

Esošo trīs katlu māju renovācija Laidzes pagastā

2020

Esošo divu katlu māju renovācija Valdemārpilī

2020

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti
Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti
Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti
Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti
Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti

Esošās katlu mājas
renovācija
Esošās katlu mājas
renovācija

Esošo katlu mājas renovācija Stendē

2020

Esošās katlu mājas renovācija Sabilē

2020

Vandzenes
dzīvojamās mājas
"Skolas Ausekļi"
rekonstrukcija

Lokāla siltumapgādes risinājuma izstrāde un ieviešana mājai "Skolas
Ausekļi"

2013

Laucienes pagasta
pārvalde
Virbu pagasta
pārvalde
Ģibuļu pagasta
pārvalde
Laidzes pagasta
pārvalde
Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde
Stendes pagasta
pārvalde
Sabiles pilsētas un
Abavas pag.
pārvalde
Vandzenes
pagasta pārvalde

Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti
Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti
Pašvaldības un valsts budžets, ES
fondi un citi finanšu instrumenti
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i-9 Vide un publiskā ārtelpa
Pasākumu kopums
i-9-1 Vides monitorings

i-9-2 Publiskā ārtelpa

Prioritāte: Iedzīvotāji
Stratēģiskais mērķis:
Patīkama dzīves un darba
vide

i-9-3 Dabas daudzveidības saglabāšana

Rīcības virziens: i-9 Vide un
publiskā ārtelpa

i-9-4 Kapsētas

i-9-5 Atkritumu apsaimniekošana

Redakcija, 31/01/2012

Pasākumi
i-9-1-1 Valsts vides monitoringa programmu rezultātu apkopošana
i-9-1-2 Peldūdeņu kvalitātes monitorings
i-9-1-3 Piesārņoto vietu monitorings un piesārņojuma novēršanas pasākumi
i-9-2-1 Pieejamības uzlabošana pie ūdeņiem
i-9-2-2 Pilsētu un ciemu publisko teritoriju labiekārtošana
i-9-2-3 Tirgi un āra tirdzniecības vietas
i-9-2-4 Vides dizains un informatīvās telpas sakārtošana
i-9-2-5 Lietus ūdeņu novadīšanas (meliorācijas) sistēmu sakārtošana pilsētās un ciemos
i-9-2-6 Vecpilsētu inventarizācija, analīze, attīstības izpēte
i-9-2-7 Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana
i-9-3-1 Dabas parka „Talsu pauguraine” un dabas liegumu “Zemgaļu purvs” un “Plunču ezera meži” dabas
aizsardzības plāna izstrāde
i-9-3-2 Dabas parka „Engures ezers” dabas aizsardzības plānu ieviešana
i-9-3-3 Dabas parka „Abavas ieleja” dabas aizsardzības plānu ieviešana
i-9-3-4 Dabas lieguma „Stiklu purvi” dabas aizsardzības plānu ieviešana
i-9-3-5 Dabas lieguma „Raķupes ieleja” dabas aizsardzības plānu ieviešana
i-9-3-6 Talsu dendroloģiskā parka labiekārtošana
i-9-3-7 Talsu novada ainavu ekoloģiskais plāns
i-9-4-1 Strazdes pagasta Kalna kapu labiekārtošana
i-9-4-2 Brinkenu kapličas rekonstrukcija
i-9-4-3 Lībagu pagasta Bungu kapsētas labiekārtošana un kapličas izbūve
i-9-4-4 Ķūļciema kapsētas kapličas rekonstrukcija, kapu žogu atjaunošana
i-9-4-5 Jaunas kapličas celtniecība pie Valdemārpils kapiem
i-9-5-1 Atkritumu vākšanas sistēmas pilnveide
i-9-5-2 Iedzīvotāju informēšana
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i-9-1 Vides monitorings
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

i-9-1-1 Valsts vides monitoringa programmu rezultātu apkopošana
551.

p-2-2

552.

p-1-1

Valsts vides
monitoringa
programmas
rezultāti par Talsu
novadu
Talsu novada
kvalitatīvās vides
popularizēšana.
Sabiedrības
informēšana

Valsts vides monitoringa programmas rezultātu apkopošana par
Talsu novadu no valsts reģistriem:
Ūdens programma (tostarp peldūdeņi)
bioloģiskās daudzveidības programma (NATURA 2000 teritorijās);
zemes virsmas apauguma programma (iepriekš Land-Corine).
Apkopoto vides datu pieejamības nodrošināšana NVO, iestādēm,
uzņēmumiem (mājas lapā)

Ik gadu

Talsu novada
pašvaldība, Vides
nodaļa

Pašvaldības budžets

Ik gadu

Talsu novada
pašvaldība,
Sabiedrisko
attiecību nodaļa,
NVO

Pašvaldības budžets

Reizi gadā

Talsu novada
pašvaldība, Vides
nodaļa
Talsu novada
pašvaldība, Vides
nodaļa, īpašnieki

Pašvaldības budžets

i-9-1-2 Peldūdeņu kvalitātes monitorings
553.

i-9-2-2

554.

e-1

Peldūdeņu
kvalitātes
monitorings

Atpūtas vietu pie ezeriem un dīķiem ūdeņu kvalitātes monitorings
(papildus analīzes vietās, kas nav valsts programmā)
Tiņģeres dīķis, u.c.

2020

i-9-1-3 Piesārņoto vietu monitorings un piesārņojuma novēršanas pasākumi

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums

i-9-2 Publiskā ārtelpa
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

i-9-2-1 Pieejamības uzlabošana pie ūdeņiem
555.

i-3,
e-2-3

Redakcija, 31/01/2012

Virszemes
ūdensobjektu
pieejamības

Ezeru un dīķu krastu sakopšana, publisko pieeju (piebraucamo ceļu,
gājēju celiņu) izveide, norāžu un informācijas uzstādīšana.

2020

Talsu novada
pašvaldība,
īpašnieki

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
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Nr.p.
k.

556.

Papildinošā rīcība

u-1

557.

Pasākums

uzlabošana
Taka ap Vilkmuižas
ezeru

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Labiekārtota Vilkmuižas ezera apkārtne 13,3600 ha platībā

2020

Talsu novada
pašvaldība

Atpūtas vietas
iekārtošana pie
Dursupes ezera
Atpūtas vietas
iekārtošana pie
Tiņģeres dīķa
Stendes upes malas
labiekārtošana,
atpūtas vietas
izveide Pastendē
Ķūļciema dīķu
sakārtošana

Apkārtnes labiekārtošana, atpūtas vietas labiekārtošana (ir
sagatavots projekts)

2013

Balgales pagasta
pārvalde

Labiekārtojuma infrastruktūra, krastu sakopšana

2013

Īves pagasta
pārvalde

Stendes upes malas labiekārtošana, atpūtas vietas izveide Pastendē

2020

Ģibuļu pagasta
pārvalde

Krastmalu sakārtošana, tīrīšana

2020

Ķūļciema pagasta
pārvalde

Atpūtas vietas
iekārtošana pie
Laidzes ezera
Atpūtas vietas
labiekārtošana
Mundigciemā
Stendes upes
krastmalu tīrīšana
Dižstendē
Atpūtas vietas pie
Abavas
labiekārtošana

Peldētavas ierīkošana pie Laidzes ezera un apkārtnes labiekārtošana

2013

SIA CVS, Laidzes
pagasta pārvalde

Velonovietnes, tualetes, ģērbtuves uzstādīšana, peldvietas
norobežošana, satiksmes drošības uzlabošanas, smilšu seguma
atjaunošana
Stendes upes krastmalas tīrīšana, bērniem piemērotas atpūtas
vietas iekārtošana pie upes
Apgaismojuma izbūve gar tiltiņu Dižstendē
Atpūtas vietas pie Abavas labiekārtošana (pāri tiltam pa kreisi,
‘Ēģipte”), uzstādot solus, ģērbtuvi, atkritumu urnas, tualeti, ierīkojot
volejbola laukumu, rotaļu laukumu bērniem, laivu piestātni un
nostiprinot celiņu segumus
Labiekārtojuma infrastruktūras pilnveide, laivu piestātnes sadarbībā
ar privātajiem īpašniekiem

2012

Lībagu pagasta
pārvalde

2013

Lībagu pagasta
pārvalde

2020
2013

Soliņu, ģērbtuvju ierīkošana, smilts uzvešana

2015

558.

i-9-1-2;
u-2

559.

i-3

560.

u-2-2,
i-3

561.

i-3

562.

i-3

563.

i-3

564.
565.

i-3

566.

p-3

Atpūtas vietu
labiekārtošana pie
Sasmakas ezera

567.

i-3

Atpūtas vietu
labiekārtošana pie
Dārtes ezera un

Redakcija, 31/01/2012

Rīcība, pasākums, projekts

2020

Sabiles pilsētas un
Abavas pag.
pārvalde
Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde
Vandzenes
pagasta pārvalde

Finanšu avoti

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

568.

p-3

569.

i-3

Pasākums

Zemeņu dambja
Uguņu ezera
teritorijas
labiekārtošana
Atpūtas vietas
ierīkošana
Ezerciemā

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

2020

Soliņu, ģērbtuvju ierīkošana, smilts uzvešana

2012-2014

Atbildīgais

Finanšu avoti

Īpašnieks,
Vandzenes
pagasta pārvalde
Virbu pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

i-9-2-2 Pilsētu un ciemu publisko teritoriju labiekārtošana
570.

u-1,
i-1

571.

u-1

572.

u-1

573.

u-1

574.

i-2-3-1,
i-2-8

575.

u-1

576.

u-2

Redakcija, 31/01/2012

Talsu
pilsētbūvniecības
pieminekļa
piemērošana
tūrisma produkta
attīstībai
Teritorijas
labiekārtošana pie
pašvaldības
administratīvās ēkas
Pieminekļa
„Koklētājs”
teritorijas
labiekārtošana
Talsos
Zvaigžņu ielas
nogāzes
sakārtošana
Talsu valsts
ģimnāzijas parka
labiekārtošana
Pilskalna un Talsu
ezera apkārtnes
labiekārtošana
Kupfera kapličas
renovācija

Atbalsta sienas renovācija Lielā ielā, Talsos
Ūdens ielas un promenādes rekonstrukcija, gājēju un veloceliņu
izveide.
Ūdens ielas un ezera promenādes, gājēju un veloceliņu ap Talsu
ezeru izveide

2013

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ERAF

Gājēju celiņu, stāvlaukuma, apgaismojuma rekonstrukcija, dizaina
objektu ierīkošana (strūklaka, "mini zoodārzs", „uzslavu pjedestāls”,
"kauna stabs", u.c. ideju attīstīšana)

2013

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums

Ķēniņkalna (pilsētas dārza) teritorijas rekonstrukcija, labiekārtošana
un apgaismojuma ierīkošana

2016

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums

Sakārtota un labiekārtota Zvaigžņu ielas nogāze 2,0016 ha platībā

2013

Talsu novada
pašvaldība

Labiekārtots Talsu Valsts Ģimnāzijas parks 3 ha platībā

2013

Talsu novada
pašvaldība

Labiekārtots pilskalns 2,6345 ha platībā

2013

Talsu novada
pašvaldība

Kapličas renovācija un teritorijas labiekārtošana

2013

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

577.

i-3;
u-2-2

578.

u-2-2

579.

580.

581.

u-2-2

582.

u-2-2

583.

p-2-1

584.

u-2

585.

u-2

586.

u-2

587.

u-2-2

Redakcija, 31/01/2012

Pasākums

Tiņģeres pils parka
labiekārtošana

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

Gājēju celiņa pabeigšana ap pili un kāpņu renovācija;
Ceļa seguma (bruģis) sakārtošana, guļošo policistu ierīkošana pils
priekšā;
Tiņģeres Pils apzaļumošanas projekta realizācija;
Taciņas t. sk. liepu alejas un rožu dobes atjaunošana;
Atpūtas vietu, soliņu ierīkošana parkā
Lapenes izbūve;
Tiņģeres parka dīķu sistēmas atjaunošana

2013

Īves pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums

2020

Īves pagasta
pārvalde

Aktīvās atpūtas
vietas ierīkošana
Spārē
Teritorijas
labiekārtošana
Stūrīšos, Zvirgzdos
Laucienes centra
labiekārtošana
Dižstendes parka
sakārtošana un
zaļās estrādes
izveidošana
Gājēju celiņu
izveide- skvērā pie
pārvaldes ēkas
Vīna kalna
labiekārtošana

Teritorijas sakārtošana, labiekārtošana un aprīkošana pašvaldības
nekustamajā īpašumā "Sapnīši"

2020

Ģibuļu pagasta
pārvalde

Labiekārtojuma infrastruktūras izbūve un aprīkojuma uzstādīšana

2014

Laidzes pagasta
pārvalde

Gājēju celiņa ierīkošana, ceļu seguma sakārtošana, apzaļumošana

2013

labiekārtošana, esošo koku izzāģēšana, gājēju taciņu atjaunošana

2012-2020

Laucienes pagasta
pārvalde
Īpašnieks

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Gājēju celiņu izveide, bruģēšana

2012.2015.

Lubes pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Žoga nomaiņa, solu un galdu nomaiņa

2013

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Greiļu kalna skata
laukuma
rekonstrukcija
Rožu laukuma
labiekārtošana

Platformas, celiņa, kāpņu rekonstrukcija, soliņi, atkritumu urnas

2020

Celiņu bruģēšana, strūklakas izveide "Abavas loms", solu, atkritumu
urnu atjaunošana, apgaismojuma ierīkošana parkā

2012-2014

Piemiņas vietas
ierīkošana
represētajiem pie
Stendes stacijas

Laukuma un celiņu ierīkošana, betona bruģakmens laukuma izbūve
2
67 m platībā, zālāja ierīkošana

2014

Sabiles pilsētas un
Abavas pag.
pārvalde
Sabiles pilsētas un
Abavas pag.
pārvalde
Sabiles pilsētas un
Abavas pag.
pārvalde
Stendes pilsētas
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

588.

i-3

589.

u-2

590.

i-3

Pasākums

Atpūtas parka
rekonstrukcija
Pūņās
Kr.Valdemāra
dzimto māju
piemiņas vietas
labiekārtošana
Atpūtas teritorijas
izveide Anču birzī

Rīcība, pasākums, projekts

Gājēju celiņu bruģēšana, apstādījumu atjaunošana

Pastaigu taku izveide, soliņu ierīkošana, piknika vietu ierīkošana,
bērnu rotaļu ierīču iegāde un uzstādīšana

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

2013

Valdgales pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2013

Valdgales pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2013-2015

Vandzenes
pagasta pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

2013

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums

2013

Talsu novada
pašvaldība,
pārvaldes

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums

2013

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums

2012-2014

Balgales pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums

2020

Īves pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais

i-9-2-3 Tirgi un āra tirdzniecības vietas
591.

u-1

Tirgus
labiekārtošana

i-9-2-4 Vides dizains un informatīvā telpa
592.

u-2,
e-4-3

Talsu novada
Informatīvo norāžu
uzstādīšana

Talsu novada teritorijā vienotu informācijas zīmju un norāžu
uzstādīšana uz nozīmīgiem objektiem, teritorijām, sabiedriskajiem
objektiem
(vienotas norādes novadā un atšķirīgas - pilsētās un pagastos uz vietējas
nozīmes objektiem)

593.

u-1,
e-4-3

Talsu pilsētas vides
dizaina koncepcija

594.
595.
596.
597.
598.

i-9-2-2

599.

i-9-2-3;
e-4-3,

i-9-2-3;
e-4-3,
u-2

Redakcija, 31/01/2012

Balgales pagasta
karte ar apskates
objektiem,
informatīvās
norādes
Īves pagasta kartes
stends ar apskates

Talsu pilsētas atpazīstamības zīmju sistēmas izveidošana;
Zīmju un objektu ierīkošana
ATU sienas pie Stendes ielas apļa dizaina estētiskā izstrāde, reklāma
Vecpilsētas makets, strūklaka, u.c. modernas instalācijas pilsētas
centrā
Norāžu uzstādīšana Talsu pilsētā
Nesakopto īpašumu uzskaite
Norāžu uzstādīšana, kartes uzstādīšana

Norāžu un stenda uzstādīšana

2013
2020
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

u-2
600.

u-2,
e-4-3

601.

i-6-1

Pasākums

objektiem pie
Tiņģeres pils
Laucienes pagasta
kartes stends
Teritoriju un
graustu sakopšanas
veicināšana

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

finansējums
Pagasta karte ar apskates objektiem sagatavošana un uzstādīšana
Laucienes centrā

2013

Laucienes pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums

Teritorijas sakopšanas (pļaušanas, grāvju tīrīšanas) veicināšana;
Būvju atjaunošanas veicināšana sadarbībā ar īpašniekiem
Informatīvs atbalsts īpašniekiem,
Sadarbības veicināšana vietējās kopienas līmenī.

2020

Talsu novada
pašvaldība,
pārvaldes,
īpašnieki

Vandzene, Laidze, u.c. ciemiem, pilsētām un to daļām

2013

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums

Laidzes ciema lietus ūdeņu kanalizācijas un meliorācijas sistēmas
rekonstrukcija

2020

Laidzes pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Liekā ūdens novadīšana (ļoti aktuāls jautājums)

2013

Vandzenes
pagasta pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums

i-9-2-5 Lietus ūdeņu novadīšanas (meliorācijas) sistēmu sakārtošana pilsētās un ciemos
602.

p-2-3,
i-1, i-7

603.

i-1, i-7

604.

i-1, i-7

Lietus ūdens
(meliorācijas)
shēmu izstrāde
Talsu novada
apdzīvotajām
vietām
Laidzes ciema lietus
ūdeņu kanalizācijas
un meliorācijas
sistēmas
rekonstrukcija
Meliorācijas sistēmu
rekonstrukcija
Vandzenes centrā
(Kreses)

i-9-2-6 Vecpilsētu inventarizācija, analīze, attīstības izpēte
605.

p-2-3;
i-6-3-5

Talsu vecpilsētas
inventarizācija

Talsu vecpilsētas inventarizācija, analīze, attīstības izpēte

2020

Talsu novada
pašvaldība

606.

p-2-3;
i-6-3-5

Sabiles vecpilsētas
inventarizācija

Sabiles vecpilsētas inventarizācija, analīze, attīstības izpēte

2020

Talsu novada
pašvaldība

Redakcija, 31/01/2012
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Nr.p.
k.

607.

Papildinošā rīcība

p-2-3;
i-6-3-5

Pasākums

Valdemārpils
vecpilsētas
inventarizācija

Īstenošanas
gads

Rīcība, pasākums, projekts

Valdemārpils vecpilsētas inventarizācija, analīze, attīstības izpēte

Atbildīgais

Finanšu avoti

2020

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums

i-9-2-7 Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana
608.

p-2-1,
i-3

609.

i-6-4

610.

i-6-4

611.

i-6-4

612.

i-6-4

613.

i-6-4

614.

i-6-4

2

Bērnu laukuma
tālāka
labiekārtošana
Daudzdzīvokļu māju
pagalmu
rekonstrukcija un
labiekārtošana
Talsos
Bērnu rotaļu
laukuma
pilnveidošana
Pastendē
Parka ierīkošana
Mundigciemā

Ierīkots atpūtas parks un bērnu laukums 4250 m platībā Kareivju
ielā 18, Talsos

2020

Talsu novada
pašvaldība

Brīvā laika, atpūtas un drošas vides radīšana daudzdzīvokļu māju
pagalmos: atjaunoti 6 bērnu un sporta laukumi daudzdzīvokļu māju
pagalmos, celiņi, atkritumu urnas, stāvvietas

2020

Talsu novada
pašvaldība

Rotaļu rīku koka izstrādājumi

2020

Ģibuļu pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums

Daudzdzīvokļu māju rajona apzaļumošana un teritorijas
labiekārtošana

2013

Lībagu pagasta
pārvalde

Bērnu laukuma
"Rambulīte"
atjaunošana
Daudzdzīvokļu
namu pagalmu
labiekārtošana
Bērnu rotaļlaukumu
ierīkošana
daudzdzīvokļu māju
pagalmos

Bērnu laukuma remonts, nomainot vecās, sapuvušās konstrukcijas
pret jaunām, teritorijas sakopšana

2013

Daudzdzīvokļu māju rajona apzaļumošana un teritorijas
labiekārtošana, atpūtas infrastruktūras uzstādīšana

2020

Bērnu rotaļlaukumu ierīkošana pie daudzdzīvokļu mājām
Jaunpagastā

2012-2014

Sabiles pilsētas un
Abavas pag.
pārvalde
īpašnieks,
Vandzenes
pagasta pārvalde
Virbu pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums

i-9-3 Dabas daudzveidības saglabāšana
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Redakcija, 31/01/2012

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

615.

p-2-3

i-9-3-1 Dabas parka „Talsu pauguraine” un dabas liegumu “Zemgaļu purvs” un 2013
“Plunču ezera meži” dabas aizsardzības plāna izstrāde

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums

616.

p-3

i-9-3-2 Dabas parka „Engures ezers” dabas aizsardzības plānu ieviešana

2020

Dabas parka
administrācija

ES fondi un citi finanšu
instrumenti, privātais finansējums

2013

Talsu novada
pašvaldība

2013

Talsu novada
pašvaldība

i-9-3-4 Dabas lieguma „Stiklu purvi” dabas aizsardzības plānu ieviešana

2020

Talsu novada
pašvaldība

i-9-3-5 Dabas lieguma „Raķupes ieleja” dabas aizsardzības plānu ieviešana

2020

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums

2020

Talsu novada
pašvaldība

2020

Talsu novada
pašvaldība

i-9-3-3 Dabas parka „Abavas ieleja” dabas aizsardzības plānu ieviešana
617.

p-3

dabas aizsardzības
pasākumu ieviešana

618.

i-2, i-3-1,
e-2-4
p-3
i-2, i-3-1,
e-2-4
p-3
i-2, i-3-1,
e-2-4
p-3

Abavas piekrastes
labiekārtošana un
sakopšana

619.

620.

Latvāņu izpļaušana, krūmāju izciršana, krastmalu tīrīšana, pieeju pie
upes un atpūtas vietu iekārtošana

i-9-3-6 Talsu dendroloģiskā parka labiekārtošana
621.

622.

i-2, i-3-1,
e-2-4
p-3
p-2-3

Talsu dendroloģiskā
parka
labiekārtošana

Dendroloģiskā parka labiekārtošana, stādījumu pilnveidošana, dīķu
sakārtošana

i-9-3-7 Talsu novada ainavu ekoloģiskais plāns

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums

i-9-4 Kapsētas
Nr.p.
k.

623.

Papildinošā rīcība

p-2-1

Redakcija, 31/01/2012

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

i-9-4-1 Strazdes pagasta Kalna kapu labiekārtošana

Īstenošanas
gads

2020

Atbildīgais

Strazdes pagasta

Finanšu avoti

Pašvaldības budžets, ES fondi un
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

pārvalde
624.

625.

u-2,
p-2-1

i-9-4-2 Brinkenu kapličas rekonstrukcija

p-2-1

i-9-4-3 Lībagu pagasta Bungu kapsētas labiekārtošana un kapličas izbūve

2013

Brinkeru kapličas (valsts nozīmes arhitektūras piemineklis) jumta seguma nomaiņa,
centrālbūves korpusa un kolonnu stiprināšana, gājēju celiņu izveide
2020

Sabiles pilsētas un
Abavas pag.
pārvalde
Lībagu pagasta
pārvalde

Finanšu avoti

citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums

i-9-4-4 Ķūļciema kapsētas kapličas rekonstrukcija, kapu žogu atjaunošana
626.
627.

p-2-1

Ķūļciema kapsētas
rekonstrukcija

Kapu žogu atjaunošana, teritorijas labiekārtošana
Kapličas iekšējā apdare, teritorijas labiekārtošana

628.

p-2-1

i-9-4-5 Jaunas kapličas celtniecība pie Valdemārpils kapiem

2013
2020

Ķūļciema pagasta
pārvalde

2020

Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde

Jaunas kapličas celtniecība Meža ielā pie pilsētas kapiem

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums

i-9-5 Atkritumu apsaimniekošana
Atkritumu apsaimniekošana tiek organizēta saskaņā ar Piejūras reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007. - 2013. gadam, turpmāk – ar Piejūras reģiona atkritumu
apsaimniekošanas plānu nākamam periodam.
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

i-9-5-1 Atkritumu vākšanas sistēmas pilnveide
629.

p-2-1

Šķirošanas laukumu
un punktu
ierīkošana

Sadzīves atkritumu laukumu ierīkošana;
Šķiroto atkritumu savākšanas punktu ierīkošana Talsu novada
apdzīvotajās vietās

2013

630.

p-1

Atkritumu
savākšanas
maršrutu pilnveide

Maršrutu un savākšanas kārtība saskaņā ar iedzīvotāju ieteikumiem,
Lielgabarīta atkritumu savākšanas kārtība,
Lapu, zaru savākšanas kārtība, laukumi

2013

Redakcija, 31/01/2012

Talsu novada
pašvaldība,
atkritumu
apsaimniekotājs
Talsu novada
pašvaldība,
atkritumu
apsaimniekotājs

Privātais finansējums, pašvaldības
līdzfinansējums, ES fondi

Privātais finansējums, pašvaldības
līdzfinansējums, ES fondi
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

i-9-5-2 Iedzīvotāju informēšana
631.

p-1,
i-2-7,
i-2-8

Redakcija, 31/01/2012

Iedzīvotāju
informēšanas
pasākumi

Atkritumu apsaimniekotāja, NVO, pašvaldības kopēji rīkotas akcijas,
sociālās kampaņas, vides izglītības projekti.

2013

Atkritumu
apsaimniekotājs,
Talsu novada
pašvaldība, NVO

Privātais finansējums, pašvaldības
līdzfinansējums, ES fondi un cits
sabiedriskais finansējums
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2. UNIKALITĀTE
u-1 Talsi – Ziemeļkurzemes pakalpojumu un ekonomiskās izaugsmes centrs
Pasākumu kopums
u-1-1 Talsi – reģiona
līmeņa izglītības, kultūras,
sporta un veselības
aprūpes centrs

Prioritāte: Unikalitāte
Stratēģiskais mērķis:
Talsu pilsētas izcilība un
novada „svītrkods”
Rīcības virziens: u-1 Talsi –
Ziemeļkurzemes
pakalpojumu un
ekonomiskās izaugsmes
centrs

u-1-2 Talsi – reģionālais
mobilitātes centrs
u-1-3 Valsts un pašvaldību
pakalpojumi
u-1-4 Mārketinga
pasākumi

Pasākumi
u-1-1-1 Talsu valsts ģimnāzijas attīstība
u-1-1-2 Dienesta viesnīcas būvniecība Talsos
u-1-1-3 SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Talsu filiāles jaunās ēkas būvniecība
u-1-1-4 Talsu novada galvenās bibliotēkas jaunā ēka
u-1-1-5 Talsu novada sporta komplekss
u-1-1-6 Peldbaseina būvniecība
u-1-1-7 Talsu pilsētas kultūras institūciju attīstība
u-1-1-8 Kinoteātris un radošais centrs „Auseklis”
u-1-1-9 Vecpilsēta
u-1-1-10 Lielie pasākumi
u-1-1-11 Laidzes profesionālā vidusskola
u-1-2-1 Talsu mobilitātes centra reklamēšana
u-1-2-2 Nacionālās nozīmes infrastruktūra
u-1-3-1 Valsts iestāžu filiāļu pārstāvniecību saglabāšanas veicināšana
u-1-3-2 Sadarbības projekti ar valsts iestādēm
u-1-3-3 Dialogs uzņēmēji – reģiona valsts iestādes - pašvaldība
u-1-4-1 Mārketinga programmas izstrāde
u-1-4-2 Mārketinga programmas ieviešana
u-1-4-3 „Novadnieki” – bijušo un esošo Talsu novada iedzīvotāju ieguldījums

u-1-1 Talsi – reģiona līmeņa izglītības, kultūras, sporta un veselības aprūpes centrs
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

632.

i-2-1,
p-2-1

u-1-1-1 Talsu valsts ģimnāzijas attīstība

2020

633.

i-2-1;
i-3;

u-1-1-2 Dienesta viesnīcas būvniecība Talsos

2020

Redakcija, 31/01/2012

Viesnīca Talsu valsts ģimnāzijas, 2.pamatskolas, Talsu sporta skolas vajadzībām, kā arī

Atbildīgais

Talsu novada
pašvaldība, Izglītības pārvalde,
Talsu VĢ
Talsu novada
pašvaldība

Finanšu avoti

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

i-6
i-4

speciālistu nodrošināšanai ar dzīvokļiem

u-1-1-3 SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Talsu filiāles jaunās ēkas
būvniecība

2013

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ERAF,
privātais finansējums

635.

i-3-2-5;
i-1-3

u-1-1-4 Talsu novada galvenās bibliotēkas jaunā ēka

2020

Talsu novada
bibliotēka

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

636.

i-3-1-4

u-1-1-5 Talsu novada sporta komplekss

2020

Talsu novada
bibliotēka

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

634.

Sporta kompleksa attīstība uz 2.vsk. bāzes. Esošās halles uzlabošana, stadiona
rekonstrukcija, stāvvietas, viesnīca (skat, u-1-1-2), ārtelpas sporta infrastruktūra (i-3)
637.

1-3-1-4

u-1-1-6 Peldbaseina būvniecība

2020

Talsu novada
bibliotēka

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

638.

i-3-2-5;
i-9

u-1-1-7 Talsu pilsētas kultūras institūciju attīstība

2020

Talsu novada
bibliotēka

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

i-3-2-5;
i-2-7,
p-2-1

u-1-1-8 Kinoteātris un radošais centrs „Auseklis”

2020

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

i-9;
u-2-2-2

u-1-1-9 Vecpilsēta

Talsu novada
pašvaldība, PA
„Auseklis”, Talsu
PIC
Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

i-3,
i-9,
e-2-4

u-1-1-10 Lielie pasākumi

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

639.

640.

641.

Redakcija, 31/01/2012

Sauleskalna estrāde, radošā sēta, Talsu novada muzejs, Vecpilsētas bibliotēka un mākslas
skola

Kinoteātra piedāvājuma dažādošana

2020

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un publiskās ārtelpas uzlabošana
pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā
Deviņu pakalnu ritmi
Dižmāras tirgus
Amendas mūzikas svētki
Talsu autorallijs
Sabiles vīna svētki
Zēnu koru salidojums Zaļā bumba
Moto sacīkstes
Talsu pilsētas svētki „Vasaras vidus svinēšana’
Ezeru sasaukšanās svētki
Laumiņu svētki
Sacensības Kamparkalnā

ikgadēji
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Nr.p.
k.

642.

Papildinošā rīcība

i-2-5,
e-4

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

u-1-1-11 Laidzes profesionālā vidusskola

Īstenošanas
gads

2013

dienesta viesnīcas būvniecība;
Skolas pārņemšana pašvaldības īpašumā (2015.g.)

Atbildīgais

Talsu novada
pašvaldība;
Laidzes
profesionālā
vidusskola

Finanšu avoti

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

u-1-2 Talsi – reģionālais mobilitātes centrs
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

643.

i-1-3,
e-3-3

u-1-2-1 Talsu mobilitātes centra reklamēšana

2020

644.

i-1-2;
i-1-5;
p-3-1

u-1-2-2 Nacionālās nozīmes infrastruktūras attīstība

2020

Talsu novada stratēģiskās intereses attiecībā uz valsts autoceļu un dzelzceļa attīstību.

Atbildīgais

Talsu novada
pašvaldība, AS
Talsu
autotransports,
iestādes
Talsu novada
pašvaldība, VAS
„Latvijas valsts
ceļi”, VAS
„Latvijas
dzelzceļš”

Finanšu avoti

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Valsts budžets, ES fondi un citi
finanšu instrumenti

u-1-3 Valsts un pašvaldību pakalpojumi
Nr.p.
k.

645.

646.

647.

Papildinošā rīcība

e-3;
p-3

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

u-1-3-1 Valsts iestāžu filiāļu pārstāvniecību saglabāšanas veicināšana

2020

Talsu novada stratēģiskās intereses

u-1-3-2 Sadarbības projekti ar valsts iestādēm

p-1;
p-3
e-3

Sadarbības projekti ar pašvaldību publiskās pārvaldes administratīvās kapacitātes
paaugstināšanā un administratīvā sloga mazināšanā (e-pārvalde)

p-1;

u-1-3-3 Dialogs uzņēmēji – reģiona valsts iestādes - pašvaldība

Redakcija, 31/01/2012

Īstenošanas
gads

2020

2020

Atbildīgais

Talsu novada
pašvaldība, valsts
iestāžu reģiona
filiāles
Talsu novada
pašvaldība, valsts
iestāžu reģiona
filiāles
Talsu novada

Finanšu avoti

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

Pašvaldības budžets, ES fondi un
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

p-3
e-2-4

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Uzņēmēju informēšana, kopējas diskusijas, semināri, līdzdalība plānošanas dokumentu un
normatīvo aktu izstrādē

Atbildīgais

pašvaldība, valsts
iestāžu reģiona
filiāles

Finanšu avoti

citi finanšu instrumenti

u-1-4 Mārketinga pasākumi
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

648.

p-2-3

u-1-4-1 Mārketinga programmas izstrāde

2020

649.

p-3

u-1-4-2 Mārketinga programmas ieviešana

2020

Izstādes, pārrobežu projekti, sadarbība ar masu medijiem, tūrisma un biznesa misijas
650.

p-1,
i-3

Redakcija, 31/01/2012

u-1-4-3 „Novadnieki” – bijušo un esošo Talsu novada iedzīvotāju ieguldījums

2020

Atbildīgais

Talsu novada
pašvaldība
Talsu novada
pašvaldība,
iestādes
Talsu novada
pašvaldība,
iestādes

Finanšu avoti

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti
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u-2 Notikumi un svētki
Pasākumu kopums
u-2-1 Novada svētki

Prioritāte: Unikalitāte
Stratēģiskais mērķis:
Talsu pilsētas izcilība un
novada „svītrkods”

u-2-2 Kultūrvēsturiskais
mantojums

Rīcības virziens: u-2 Notikumi
un svētki

u-2-3 Dabas mantojums

Pasākumi
u-2-1-1 Novada mēroga svētku un pasākumu organizēšana
u-2-1-2 Mārketings
u-2-2-1 Novadpētniecība
u-2-2-2 „Muižas un pilis”
u-2-2-3 Baznīcas
u-2-3-1 Dabas parku pasākumi, izglītojoši pasākumi

u-2-1 Novada svētki
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

u-2-1-1 Novada mēroga svētku un pasākumu organizēšana
Sadarbībā ar uzņēmējiem, valsts iestādēm, lauku saimniecībām, NVO.
651.
u-1;
Deviņu pakalnu ritmi
1-3-4
Dižmāras tirgus
Talsu autorallijs
Zēnu koru salidojums Zaļā bumba
Talsu pilsētas svētki „Vasaras vidus svinēšana’
652.
i-3-4
Laumiņu svētki Laumu dabas parkā
Īves pagasta sporta svētki;
Tiņģeres pils
653.

654.

655.

i-3-4;
p-1

Redakcija, 31/01/2012

Ezeru sasaukšanās svētki

ikgadēji

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums

2020

Īves pagasta
pārvalde

2020

Balgales pagasta
pārvalde

2020

Ģibuļu pagasta
pārvalde

2020

Ķūļciema pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

656.

i-3-4;
p-1

657.

i-3-4;
p-1

658.

i-3-4;
p-1

659.

i-3-4;
p-1

660.

i-3-4;
p-1

661.

i-3-4;
p-1

662.

i-3-4;
p-1

663.

i-3-4;
p-1

664.

i-3-4;
p-1

665.

i-3-4;
p-1

666.

i-3-4;
p-1

Redakcija, 31/01/2012

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Laidzes pagasta svētki,
Amendas mūzikas svētki

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

2020

Laidzes pagasta
pārvalde

2020

Laucienes pagasta
pārvalde

2020

Lībagu pagasta
pārvalde

2020

Lubes pagasta
pārvalde

Sabiles vīna svētki.
Pedvāles brīvdabas mākslas muzeja pasākumi

2020

Stendes pilsētas sporta svētki

2020

Sabiles pilsētas un
Abavas pag.
pārvalde
Stendes pilsētas
pārvalde

Sacensības Kamparkalnā;
Latvijas čempionāts endurokrosā
Talsu autorallijs

Valdemārpils pilsētas un sporta svētki

2020

Strazdes pagasta
pārvalde

2020

Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde
Valdgales pagasta
pārvalde

2020

Futbola mači

2020

Vandzenes
pagasta pārvalde

2020

Virbu pagasta
pārvalde

Finanšu avoti

finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

u-2-1-2 Mārketings
Pagastu un pilsētu pasākumu un objektu popularizēšana:
Talsu TV, u.c. mediji
Pašvaldības informācija sociālajās vietnēs
Lauku saimniecību un neliela mēroga ražošanas uzņēmumu produkcijas veicināšanas pasākumi
Tūrisma misijas (vēstnieki, populāri cilvēki, biznesa misijas)

667.

u-1;
i-3-4;
p-1

Valsts ģimnāzija, dienesta viesnīca, slimnīca, bibliotēkas, novada sporta komplekss,
peldbaseins, Sauleskalna estrāde, radošā sēta, Talsu novada muzejs, Vecpilsētas bibliotēka
un mākslas skola, Talsu rajona sporta skola, Talsu mūzikas skola, kinoteātris un radošais
centrs „Auseklis”, vecpilsēta, deviņu pakalnu pilsēta, pilsētas vēsturiskais centrs
Tiņģeres pils un parks. Laumu dabas parks un Laumiņu svētki. Graudkopība

2020

Talsu novada
pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums

668.

i-3-4;
p-1

2020

Īves pagasta
pārvalde

i-3-4;
p-1

Zirgkopība. Galdniecība

2020

Balgales pagasta
pārvalde

670.

i-3-4;
p-1

Rūpniecības uzņēmumi un ražotnes. Usmas ezers. Spāres stacija. Mežainākais pagasts.
Mordanga

2020

Ģibuļu pagasta
pārvalde

671.

i-3-4;
p-1

Ezeru sasaukšanās svētki. Laivu bāzes pie Engures ezera. Ķūļciema polderis

2020

Ķūļciema pagasta
pārvalde

672.

i-3-4;
p-1

2020

Laidzes pagasta
pārvalde

673.

i-3-4;
p-1

2020

Laucienes pagasta
pārvalde

674.

i-3-4;
p-1

Laidzes profesionālā vidusskola. Laidzes ezers. Akvakultūra. Piejūras reģiona sadzīves
atkritumu poligons „Janvāri” . Kokapstrāde. Ķīvīškrogs. Talsu pauguraine. Lielogu dzērveņu
audzēšana
Talsu pauguraine. Meža pētniecības institūts un meža māja. Kokapstrādes uzņēmumi.
Būvmateriālu ieguve. Nurmes baznīca un Nurmuižas pils komplekss. Olu bioloģiskā
ražošana. Eiropas birzs. Atvērtais Dienliliju selekcijas dārzs un mājas vīni.
Ainaviski gleznā Talsu pauguraine. Graudaugu selekcijas institūts. Būvmateriālu ražošana.
Būvmateriālu ieguve. Kamparkalns. Alpaki

2020

Lībagu pagasta
pārvalde

675.

i-3-4;
p-1

Novadnieku piemiņas istaba. Sarkanās klintis pie Rojas upes. Lubes dzirnavas

2020

Lubes pagasta
pārvalde

676.

i-3-4;
p-1

Vīnogu dārzi un Vīna svētki. Abavas ieleja, Māras kambari, Abavas rumba. Romu kopiena.
Pedvāles brīvdabas mākslas muzejs. Tūrisms. Zviedru cepure. Teritorija ražošanas attīstībai
(bij. augļu un dārzeņu kombināta teritorija). Vecpilsēta

2020

Sabiles pilsētas un
Abavas pag.
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums

669.
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

677.

i-3-4;
p-1

678.

Pasākums

Īstenošanas
gads

Rīcība, pasākums, projekts

Atbildīgais

2020

Stendes pilsētas
pārvalde

i-3-4;
p-1

Dzelzceļa stacija Stende. Loģistikas centra attīstība. Lauksaimniecības produkcijas
pirmapstrādes un pārstrādes centrs. Meliorācija. Lauksaimniecības tehnika. Būvmateriālu
ražošana
Strazdes muiža un parks. Strazdes baznīca. Novadā lielākais graudu pirmapstrādes centrs.
Dekoratīvo stādu audzēšana

2020

Strazdes pagasta
pārvalde

679.

i-3-4;
p-1

Sasmakas ezera ekotūrisma piedāvājums, lauksaimniecības uzņēmumi. Amatniecība
Meistardarbnīca „Igurds”. Valdemārpils pilsētbūvniecības piemineklis.

2020

680.

i-3-4;
p-1

Lielsalu kūdras purvs, Kr.Valdemāra mājvieta, Valdgales muiža. Zirgkopība. Biškopība.
Pirmā meliorācijas sistēma Latvijā. Netradicionālā lauksaimniecība.

2020

Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde
Valdgales pagasta
pārvalde

681.

i-3-4;
p-1

Novada vadošais pagasts lauksaimniecībā. Ugunsdzēsības muzejs. „Rezidence”. Lauku
tūrisms. Augļkopība un ogas. Iģenes baznīca

2020

Vandzenes
pagasta pārvalde

682.

i-3-4;
p-1

Alkoholisko dzērienu ražošana,
Kompozītmateriālu izstrādājumi.

2020

Virbu pagasta
pārvalde

683.

i-3-4;
p-1

Kopējie Talsu novada pasākumi:
Sporta nodaļas pasākumu plāns;
Kultūras nodaļas pasākumu plāns;
Bērnu un jauniešu centra plāns;
Izglītības pārvaldes, u.c.

Ik gadu

Talsu novada
pašvaldība

pārtikas

produktu

ražotnes.

Laivu

ražotne.

Finanšu avoti

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets

u-2-2 Kultūrvēsturiskais mantojums
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

u-2-2-1 Novadpētniecība
684.

i-2-4;
i-2-8

Atbalsts izglītības iestādēs ierīkoto muzeju, piemiņas istabu un vietu darbībai (materiāli
tehniskais nodrošinājums, projektu līdzfinansējums)

2020

685.

i-3-2

Novadpētniecībai veltītas programmas, pasākumi un projekti pilsētu un pagastu muzejos

2020
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Talsu novada
pašvaldība,
Izglītības pārvalde
Talsu novada

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

un bibliotēkās
686.

687.

1-3-2-6;
p-1,
p-3-4
i-3-2-5

688.

i-9

Atbildīgais

pašvaldība,
Kultūras nodaļa
Talsu novada
pašvaldība,
Kultūras nodaļa
Vandzenes
pagasta pārvalde

Sadarbība ar privāto un nevalstisko sektoru novadpētniecībā un kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanā

2020

Ugunsdzēsēju muzeja pilnveidošana

2020

Novadnieku
piemiņas vietas,
pasākumi

2020

Talsu novada
pašvaldība

Kultūras pieminekļu un vēsturisko ēku un zemes izmantošanas politika sadarbībā ar VKPAI
689.
p-3-4
Pašvaldības īpašumā esošo kultūras pieminekļu īpašumtiesību sakārtošana

2020

690.

i-2-3-7

Spāres skola (vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis), muižas ēkas saglabāšana

2020

Talsu novada
pašvaldība,
Kultūras nodaļa,
VKPAI
Ģibuļu pagasta
pārvalde

691.

p-2-1,
u-2-2

Kultūrvēsturiskās ēkas "Briežragi" rekonstrukcija

2020

Ķūļciema pagasta
pārvalde

692.

u-2-2

Strazdes muižas saglabāšana

2020

Strazdes pagasta
pārvalde

693.

u-2-2-1

Muižas kompleksa renovācija un Laidzes muzeja izveide

2020

Laidzes pagasta
pārvalde

694.

u-2-2,
e-2-4,
p-3-4

Atbalsts privātīpašniekiem, kas apsaimnieko kultūras pieminekļu ēkas

2020

Talsu novada
pašvaldība,
Kultūras nodaļa,
VKPAI

piemiņas zīmes uzstādīšana dzejniekam Aleksandrim Pelēcim,
gleznotājam Frederikam Fībingam (Selestas pilsētas kapos Francijā);
ielu nosaukumi, gadadienu atzīmēšana, u.c. pasākumi

Finanšu avoti

citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

u-2-2-2 „Muižas un pilis”
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti

u-2-2-3 Baznīcas
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

695.

u-2-2,
p-3-4

Atbalsts kultūras
pieminekļu
uzturēšanai
sadarbībā ar
draudzēm

696.

u-2-2,
p-3-4

697.

u-2-2,
p-3-4
u-2-2,
e-2-4,
p-3-4

Ķūļciema luteriskās
baznīcas
rekonstrukcija
Laidzes baznīcas
rekonstrukcija
Baznīcu iekļaušana
kultūras dzīves
apritē

698.

Rīcība, pasākums, projekts

Iģenes luterāņu baznīca;
Sinagoga (Valdemārpils, Ezera iela 1)
Stendes luterāņu baznīca un kapliča
Talsu luterāņu baznīca
Strazdes luterāņu baznīca
Sabiles luterāņu baznīca
Spāres luterāņu baznīca
Celiņu ierīkošana, krāsns un durvju atjaunošana, bēniņu
sakārtošana

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

2020

Talsu novada
pašvaldība, VKPAI,
draudzes

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, reliģisko
organizāciju finansējums

2020

Draudze

Citi finanšu instrumenti

2020

Draudze

Citi finanšu instrumenti

2020

Talsu novada
pašvaldība,
Kultūras nodaļa,
VKPAI, draudzes

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums

u-2-3 Dabas mantojums
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

u-2-3-1 Dabas parku pasākumi, izglītojoši pasākumi
(Dabas teritoriju aizsardzība un labiekārtošana iekļauta i-9)
699.

i-9,
u-2-3

Dabas aizsardzības plānu ieviešana – vides izglītības pasākumi

2020

700.

i-2;
i-3;
u-2-3
p-2-3

Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, mežu īpašniekiem, pašvaldības iestādēm
tematisku un izglītojošu pasākumu organizēšanā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

2020

Ainavu ekoloģiskā plāna izstrāde novada teritorijai

2020

701.
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Talsu novada
pašvaldība,
Izglītības pārvalde
Talsu novada
pašvaldība,
pārvaldes
Talsu novada
pašvaldība, NVO

Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES fondi un
citi finanšu instrumenti, privātais
finansējums
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3.EKONOMIKA
Pasākumu kopums

Pasākumi

e-1 Ražošanas teritoriju attīstīšana

Prioritāte: Ekonomika

e-1-1 Jaunu teritoriju un telpu sagatavošana ražošanas vajadzībām un aktīva piedāvāšana tirgū
e-1-2 Esošo uzņēmumu nodrošinājums ar infrastruktūru
Potenciālās teritorijas un objekti ražošanai un uzņēmējdarbībai

Stratēģiskais mērķis:
Dabas resursos balstīta
ekonomika

e-2 Informatīvais atbalsts uzņēmējiem

Rīcības virziens:
e Vietējās uzņēmējdarbības
atbalsta instrumenti

e-3 Finanšu un atbalsta instrumenti
vietējiem uzņēmumiem

e-4 Darbaspēks

e-2-1 Saikne ar vietējiem uzņēmumiem. Talsu komersantu kluba darbības tālāka sekmēšana.
e-2-2 Administratīvā sloga mazināšana
e-2-3 Informācija par valsts uzņēmējdarbības atbalstu. Apmācības
e-2-4 Tūrisma veicināšana
e-3-1 Talsu novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta instrumenti
e-3-2 Nekustamo īpašumu nodokļu atlaižu programma
e-3-3 Partnerības projekti, sadarbība
e-4-1 Uzņēmēju iesaiste profesionālās izglītības programmu izstrādē un jauniešu profesionālajā orientācijā
e-4-2 Uzņēmumu nodrošinājums ar darbiniekiem un speciālistiem
e-4-3 Darbinieku kvalifikācijas celšana
e-4-4 Skolēnu uzņēmumi

e-1 Ražošanas teritoriju attīstīšana
e-1-1 Jaunu teritoriju un telpu sagatavošana ražošanas vajadzībām un aktīva piedāvāšana tirgū
e-1-2 Esošo uzņēmumu nodrošinājums ar infrastruktūru
Ūdensapgādes, informācijas un telekomunikāciju, elektroapgādes, gāzapgādes, ceļu infrastruktūras projekti līdz esošo uzņēmumu darbības vietām, saskaņā ar uzņēmumu vajadzībām.
Nr.p.
k.

702.

Papildinošā rīcība

703.

i-1,
i-7,
1-8,
p-3
i-1

704.

i-1
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Pasākums

Ražošanas un
uzņēmējdarbības
teritoriju
sagatavošana
Ģibuļu pagasta ceļu
rekonstrukcijas
Brīvības ielas

Rīcība, pasākums, projekts

Pievadceļi, inženierapgāde, elektroapgāde, būvju un teritoriju
renovācija, grunts piesārņojuma novēršana, detālplānojumu
izstrāde, īpašumtiesību sakārtošana, tehniskās dokumentācijas
sagatavošana, u.tml.
Remesi-Skujas, Vecremeši - Jaunkalniņi 1,5 km, Skujas - Oši 1,7 km
(uz Brabantiju)
Brīvības ielas Asfaltbetona izveide Brīvības ielas 500 m posmam

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

2020

Talsu novada
pašvaldības Komunālā
nodaļa

ES fondi, citi finanšu
instrumenti, pašvaldības
budžets

2020

Ģibuļu pagasta pārvalde

2013

Sabiles pilsētas un

ES un sabiedriskie fondi,
pašvaldības budžets
ES un sabiedriskie fondi,
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

705.

i-1

706.

i-1

707.

i-1

708.

i-1

709.

i-1

710.

i-1

711.

i-1

712.
713.

i-1
i-1

714.

i-1

715.

i-8

716.

i-7

Redakcija, 31/01/2012

Pasākums

rekonstrukcija Sabilē
Sabiles vecpilsētas
ielu infrastruktūras
sakārtošana
Stacijas ielas
rekonstrukcija
Stendē
Stendes pilsētas
tranzītielas
rekonstrukcija
Ceļa Brūzis-Alejas
jeb Kalna iela
rekonstrukcija
Stendes stacijas un
Mērsraga ostas
savienojums
Talsu pilsētas
apvedceļa
rekonstrukcija

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

(ceļš uz Pedvāli, Zviedru cepuri)
Ventspils, Talsu, un Kuldīgas ielu rekonstrukcija, asfaltbetona
seguma uzklāšana

2014.

asfalta seguma atjaunošana, drošības uzlabošanas pasākumi

2020

Brīvības ielas posma no Draudzības ielas līdz Stendes pilsētas
robežai rekonstrukcija

2020

Atbildīgais

Finanšu avoti

Abavas pag. pārvalde

pašvaldības budžets

Stendes pilsētas
pārvalde

ES un sabiedriskie fondi,
pašvaldības budžets

2020

Virbu pagasta pārvalde

ES un sabiedriskie fondi,
pašvaldības budžets

2020

2013

VAS „Latvijas valsts
ceļi”, Talsu novada
pašvaldība
VAS „Latvijas valsts ceļi”

ES un sabiedriskie fondi,
valsts un pašvaldības
budžets
Valsts budžets

2020

VAS „Latvijas valsts ceļi”

Valsts budžets

Esošā apvedceļa seguma atjaunošana
Talsu autoostas
Mobilitātes projekta attīstība (skat. i-1)
būvniecība
Dzelzceļa pārbrauktuves sakārtošana Stendē

2020
2020

VAS „Latvijas valsts ceļi”
Īpašnieks

2020

AS „Latvijas dzelzceļš”

Centralizētās
siltumapgādes
sistēmas
rekonstrukcijas Talsu
pilsētā
Ūdenssaimniecību
attīstības projekti

Katlu mājas un tīklu rekonstrukcija Celtnieku ielas rajonā;
Jaunas katlu mājas būvniecība un tīklu rekonstrukcija

2020

Talsu novada pašvaldība

Valsts budžets
Privātais, pašvaldības un ES
un citi finanšu instrumenti
AS „Latvijas dzelzceļš”, ES
fondi
Privātais, pašvaldības un ES
un citi finanšu instrumenti

Skat. i-7

2020

Talsu novada pašvaldība

Talsu novada interešu virzīšana valsts autoceļu seguma uzlabošanai
un pašvaldību ceļu sakārtošanai posmā Stende – LaucieneVandzene-Uguņciems (t.sk. asfaltēšana)
Jauna posma būvniecība no Stendes ielas apļa līdz Raiņa ielai (700
m) izbūve
Jauna posma būvniecība Rūpniecības ielas virzienā,

Privātais, pašvaldības un ES
un citi finanšu instrumenti
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Potenciālās teritorijas un objekti ražošanai un uzņēmējdarbībai
Nr.
attēlā
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Teritorijas

1.attēls. Potenciālās un esošās uzņēmumu darbības vietas

Strautu iela, Talsi
Valdemāra ielas rūpnieciskā zona
Celtnieku ielas rajons, Talsi, Ģibuļu pagasts
Stendes iela, Talsi
Teritorijas pie Talsu apvedceļa, Talsi, Ģibuļu pagasts
Teritorija pie bijušajām Talsu notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm
Rūpnieciskā teritorija Pastendē Darba ielā un pie ceļa uz Iliņiem
Teritorija "Upkalni", Pastende
Talsu lidlauka teritorija, Pastende
SIA „CVS” teritorija „Gruntnieki”
Laidzes ciemā mācību darbnīcas, poligons
Ceļš uz Ingrid D, Laidzes pagasts
Lādzeres centrā Smēde, garāžas, dispečera dienesta teritorija
Vandzenes pagasta bij. mēbeļu ražotne
Infrastruktūra līdz zivsaimniecības produkcijas apstrādes uzņēmumam
Vandzenes pagastā
Zivsaimniecības produkcijas apstrāde un akvakultūras atjaunošanai
Valdemārpilī un Ārlavas pagastā
Infrastruktūras līdz pārtikas ražotājiem Valdgales pagastā (Pūpoli,
Belgradas, Liepkalpni, u.c.)
Uz Lielsalu kūdras ieguves vietu
Tiņģeres centra pašvaldību ēkas – „Ēdnīca”, „pagastmāja”, Mālkalnu
komplekss
Grodnieku ferma pie Grodnieku ezera Īves pagastā
Vīksnu ferma Ķurbē, Īves pagastā
ZS Vītoliņi lauksaimniecības apstrādes komplekss Lubes pagastā
Oktes pienotava (ŪK, apkure) Laucienes pagastā
Ceļi līdz SIA „Wika Wood” ražotnei Laucienes pagastā
Ceļš līdz ūdensdzirnavām Strazdes pagastā
Ceļa Brūzis-Alejas jeb Kalna iela rekonstrukcija Jaunpagastā
Ceļš līdz SIA Stoners” Lībagu pagastā
Teritorijas ap Stendes staciju un loģistikas centra tālāka attīstība
Stendes kombikorma rūpnīcas rajons un dzelzceļu atzari uz MRS u.c.
Sabiles bijušais konservu cehs
Strautkalnu komplekss Sabilē

Redakcija, 31/01/2012
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e-2 Informatīvais atbalsts uzņēmējiem
e-2-1 Saikne ar vietējiem uzņēmumiem. Talsu komersantu kluba darbības tālāka sekmēšana
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

717.
718.

p-1
p-1

719.

Pasākums

Informācija par
pašvaldības
saimnieciskajiem
plāniem

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Informācija par ceļa uzturēšanas klasēm
Plānotie darbi ūdenssaimniecības projektos

2 x gadā
Savlaicīgi

Komunālā nodaļa
SIA „Talsu ūdens”

p-1

ielu un ceļu infrastruktūras darbi

Savlaicīgi

Darbu veicējs

720.

p-1

Siltumtrašu rekonstrukcija, energoefektivitātes pasākumi

Savlaicīgi

Siltumapgādes
uzņēmumi

721.

p-1

Sagatavotie un atbalstītie projekti uzņēmējdarbības veicināšanai
novadā

Reizi
ceturksnī

Attīstības plānošanas
nodaļa

Informācija par
jaunajiem
pašvaldības
projektiem

Finanšu avoti

Pašvaldības budžets
Uzņēmuma vai ES
līdzfinansētā projekta
līdzekļi
Uzņēmuma vai ES
līdzfinansētā projekta
līdzekļi
Uzņēmuma vai ES
līdzfinansētā projekta
līdzekļi
Pašvaldības budžets

e-2-2 Administratīvā sloga mazināšana
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

722.

p-2-2,
u-1-3

Paātrināta
dokumentu aprite
juridiskajām
personām

723.

p-2-2,
u-1-3

E-pakalpojumi u.c. IT
risinājumi
uzņēmumu
informēšanā

Redakcija, 31/01/2012

Rīcība, pasākums, projekts

E-paraksts un e-iesniegumi.
e-maksājumi.
NĪN paziņojumi izsūtīšana uz epastu.
Vienota datu pieejas (vienas piet aģentūras). VID, LAD, VMD, PVD,
Zemesgrāmata, VZD, u.c.
E-pakalpojumu uzņēmumiem attīstīšana (jaunu veidlapu izstrāde).
E-pasta kopa

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

2013;
2020

Talsu novada pašvaldība

Pašvaldības, valsts budžets,
ES fondi un citi sabiedriskie
finanšu avoti

2013;
2020

Talsu novada pašvaldība

Pašvaldības, valsts budžets,
ES fondi un citi sabiedriskie
finanšu avoti
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e-2-3 Informācija par valsts uzņēmējdarbības atbalstu. Apmācības
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

724.

p-1

725.

i-5

726.

u-1-3

727.

p-1,
u-1-3

Pasākums

Izsludināto projektu
konkursu
informācijas
ievietošana Talsu
mājas lapā
Uzņēmējdarbības
atbalsta centra
attīstība Rezidencē
LAD, VID, VMD, NVA
informatīvais
atbalsts uzņēmējiem
Nacionālā līmenī
realizētie un Talsu
novada līdzdalība

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

Izsludināto projektu konkursu informācijas pārpublicēšana Talsu
novada mājas lapā

2013;
2020

Talsu novada pašvaldība

Pašvaldības budžets

Apmācības uzņēmējiem (pēc pieprasījuma)

2020

Vandzenes pagasta
pārvalde, Talsu PIC

2013;
2020

Valsts iestādes

2013;
2020

Talsu novada
pašvaldība, valsts
iestādes

Pašvaldības, valsts budžets,
ES fondi un citi sabiedriskie
finanšu avoti
Pašvaldības
un
valsts
budžets, ES fondi un citi
sabiedriskie finanšu avoti
Pašvaldības, valsts budžets,
ES fondi un citi sabiedriskie
finanšu avoti

Informācija uzņēmumiem par nacionālā līmenī īstenotiem
projektiem (VZD, VID, informāciju sistēmu, e-pakalpojumu
ieviešana) un uzņēmēju līdzdalības iespējām

e-2-4 Tūrisma veicināšana
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

Pašvaldības budžets, ES
fondi un citi sabiedriskie
finanšu avoti
Pašvaldības, valsts budžets,
ES fondi un citi sabiedriskie
finanšu avoti
Pašvaldības, valsts budžets,
ES fondi un citi sabiedriskie
finanšu avoti
Pašvaldības, valsts budžets,
ES fondi un citi sabiedriskie
finanšu avoti

728.

u-1-4

Atbalsts uzņēmumu
reklamēšanai

Tūrisma informācijas centru attīstība Valdemārpilī, Sabilē (t.sk.
velonomas, u.c. pakalpojumu piedāvājums)

2015

Talsu novada pašvaldība

729.

i-1-3-6,
u-2,
p-2-3

Veloinfrastruktūras
un velomaršrutu
attīstība

Talsu pilsētas veloceliņu izbūve (1814 m)

2020

Talsu novada pašvaldība

730.

Gājēju ietves un velo celiņa izveide Dižstendē

2020

Lībagu pagasta pārvalde

731.

Velo celiņa Dižstende-Bungu kapi - Stende izveide

2020

Lībagu pagasta pārvalde

Redakcija, 31/01/2012
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

732.

Veloceliņa izveide no karātavu kalniem līdz Pedvālei gar Abavas
malu līdz Kandavai

2020

Sabiles pilsētas un
Abavas pag. pārvalde

733.

Velomaršruta izveide Strazdes pagasta teritorijā

2020

Strazdes pagasta
pārvalde

734.

Velomaršruta izstrāde, kas savieno Valdemārpili ar Dundagas Kr.
Barona veloapli

2015

Īves pagasta pārvalde

Finanšu avoti

Pašvaldības, valsts budžets,
ES fondi un citi sabiedriskie
finanšu avoti
Pašvaldības, valsts budžets,
ES fondi un citi sabiedriskie
finanšu avoti
Pašvaldības, valsts budžets,
ES fondi un citi sabiedriskie
finanšu avoti

e-3 Finanšu un atbalsta instrumenti vietējiem uzņēmumiem
e-3-1 Talsu novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta instrumenti
Nr.p.
k.

735.

Papildinošā rīcība

i-1

Redakcija, 31/01/2012

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Jaunu
uzņēmējdarbības
atbalsta instrumentu
izveide ar
pašvaldības
līdzdalību

Uzņēmējdarbības atbalsta instrumenti, kas varētu attīstīties
nākotnē (tostarp reģionālās attīstības atbalsta pasākumu ietvaros,
kas Talsu pilsētai kā reģiona nozīmes attīstības centram tiek plānots
Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2012-2018.gadam):
Iespējamie atbalsta virzieni:
 uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība investoru piesaistei
(t.sk. industriālās teritorijas, komunikāciju attīstība, kūrortu
teritoriju sakārtošana u.c.) atbilstoši pašvaldības noteiktajai
specializācijai);
 transporta infrastruktūras attīstība, t.sk. nodrošinot
pakalpojumu un darba vietu sasniedzamību arī lauku iedzīvotājiem
(t.i. vietējie autoceļi, kas ir pašvaldību pārziņā);
 publisko pakalpojumu nodrošināšana atbilstoši nacionālas un
reģionālas nozīmes attīstības centru līmenim noteiktajam
pakalpojumu „grozam”;
 infrastruktūras bāze inovācijas un kultūras un radošo industriju
potenciāla un pakalpojumu attīstībai.
Turklāt tiek plānots nostiprināt pašvaldību lomu uzņēmējdarbības

Īstenošanas
gads

2020

Atbildīgais

Finanšu avoti

Talsu novada pašvaldība

ES fondi, sabiedriskie fondi,
valsts un pašvaldības
budžets, privātais
finansējums
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

veicināšanā,
- nosakot skaidrus nosacījumus pašvaldību iesaistei
uzņēmējdarbībā;
- paplašinot un dažādojot pašvaldību iespējas atbalstīt uzņēmējus;
- paaugstinot pašvaldību kapacitāti piesaistīt investīcijas;
- mazināt pašvaldību radīto administratīvo slogu uzņēmējdarbībai.
(grantu, riska vadības, mikrokredītu programmas, u.c.
uzņēmumiem, pašnodarbinātām personām)

e-3-2 Nekustamo īpašumu nodokļu atlaižu programma
Nr.p.
k.

736.

Papildinošā rīcība

i-1

Pasākums

NĪN programma

Rīcība, pasākums, projekts

Atliktie maksājumi, atlaides par līdzdalību profesionālajā izglītībā,
kultūras pieminekļu apsaimniekošanā, investīcijām infrastruktūrā,
sociālo jautājumu risināšanā

2020

Talsu novada pašvaldība

Pašvaldības budžets

e-3-3 Partnerības projekti, sadarbība
Atjaunojamo energoresursu pilotprojekti, atbalsts sociālo un mācību uzņēmumu izveidei, tūrisma informācijas centri, u.c.
Nr.p.
k.

737.

Papildinošā rīcība

i-1,
p-3,
p-1-2
e-1,
i-2,
i-3,
i-5,
i-4

Redakcija, 31/01/2012

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Talsu mobilitātes
projekts

Ilgtspējīga sabiedriskais transporta projekts, rekonstruējot Talsu
autoostu

2020

Sociālās
uzņēmējdarbības
projekti

Parasti biznesā uzņēmuma darbību mēra ar peļņu un kapitāla
atdevi, savukārt sociālais uzņēmums iegulda sociālajā kapitālā.

2020

Atbildīgais

Talsu novada
pašvaldība, AS „Talsu
autotransports”
Pašvaldības iestādes
NVO, uzņēmēji

Finanšu avoti

ES un sabiedriskie fondi,
valsts un pašvaldības
budžets
ES un sabiedriskie fondi,
valsts un pašvaldības
budžets

Sociālā uzņēmējdarbība (angļu val. – social entrepreneurship) –
aktivitātes, kuras organizē pašvaldība, pašvaldības iestādes,
nevalstiskās organizācijas, brīvprātīgie un sabiedriski aktīvi
iedzīvotāji, lai sasniegtu sociālus mērķus un vienlaikus paaugstinātu
uzņēmumā iesaistīto cilvēku labklājības līmeni un risinātu sociālās
problēmas. Sociālo uzņēmumu darbība ir balstīta uz biznesa plānu.
Ja uzņēmums gūst peļņu, to novirza uzņēmuma paplašināšanai,
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

738.

e-2-4

739.

e-1

740.

e-1

741.

p-2-3,
e-1

Redakcija, 31/01/2012

Pasākums

Atbalsts uzņēmumu
reklamēšanai caur
TIC
Ražošanas teritoriju
sagatavošana
Infrastruktūras
sakārtošana līdz
esošajiem
uzņēmumiem
Celtnieku ielas
rajona
detālplānojums

Rīcība, pasākums, projekts

kopienas un iesaistīto darbinieku sociālo problēmu risināšanai.
Piemēram, sociālais uzņēmums izveidots, lai mācītu darba iemaņas
dažādām sociālā riska grupām un vienlaikus organizētu viņu
saražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu pārdošanu.
Tūrisma informācijas centra labiekārtošana un aprīkošana
Valdemārpilī, Sabilē

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

2020

Talsu novada pašvaldība

ES un sabiedriskie fondi,
pašvaldības budžets

Plānošanas, īpašumtiesību sakārtošanas, juridiskās, finanšu
piesaistes u.c. aktivitātes infrastruktūras izbūvei jaunu ražošanas
teritoriju sagatavošana
Plānošanas, īpašumtiesību sakārtošanas, juridiskās, finanšu
piesaistes u.c. aktivitātes Infrastruktūras sakārtošana līdz esošajiem
uzņēmumiem

2020

Talsu novada pašvaldība

2020

Talsu novada pašvaldība

ES un sabiedriskie fondi,
valsts un pašvaldības
budžets
ES un sabiedriskie fondi,
valsts un pašvaldības
budžets

Celtnieku ielas rajona detālplānojuma izstrāde, ņemot vērā
uzņēmējdarbības (komerc) teritoriju attīstību

2020

Talsu novada pašvaldība

ES un sabiedriskie fondi,
pašvaldības budžets,
privātais finansējums
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e-4 Darbaspēks
e-4-1 Uzņēmēju iesaiste profesionālās izglītības programmu izstrādē un jauniešu profesionālajā orientācijā
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

742.

i-2-5

743.

i-2-5

744.

i-2-2;
i-2-3,
e-4-4

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Uzņēmēju
priekšlikumi
profesionālās
izglītības
programmu izstrādē
Prakses vietu izveide
uzņēmumos,
prakses programmas

Laidzes profesionālās skolas mācību programmu izvērtēšana;
Uzņēmēju pieaicināšanā jaunu programmu izstrādē;
Partnerība mācību bāzu un praktisko apmācību aprīkojuma
nodrošināšanā

2013

Atbalsts uzņēmējiem (meistariem, darba vadītājiem, līdzdalība
prakses vietas iekārtošanā, uzturēšanā)

2020

Profesionālās
orientācijas
pasākumi vispārējās
izglītības iestādēs

Uzņēmēju pieaicināšana vispārējās izglītības iestāžu rīkotajos
profesionālās orientācijas pasākumos, uzņēmumu apmeklējumi,
projektu dienas. Skolēnu uzņēmumu veidošana un sasaiste ar
uzņēmumiem.

2020

Atbildīgais

Laidzes profesionālā
vidusskola, izglītības
iestādes, Talsu
komersantu klubs, u.c.
uzņēmumi
Laidzes profesionālā
vidusskola, izglītības
iestādes, Talsu
komersantu klubs, u.c.
uzņēmumi
Izglītības iestādes (t.sk.
PII), Talsu komersantu
klubs, u.c. uzņēmumi

Finanšu avoti

ES un cits sabiedriskais
finansējums, privātais
sektors

ES un cits sabiedriskais
finansējums, privātais
sektors

ES un cits sabiedriskais
finansējums, privātais
sektors

e-4-2 Uzņēmumu nodrošinājums ar darbiniekiem un speciālistiem
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

745.

i-2
u-1

Studentu fonds

746.

e-3

Profesionāļu
pieejamība

Dienesta viesnīcas būvniecība Talsos;
Laidzes profesionālās vidusskolas rekonstrukcija;
Motivācijas programma atgriezties Talsu novadā pēc studijām finanšu instrumenti un materiāla atbalsta pasākumi, pašvaldības
līdzdalība ar pieejama mājokļa piedāvājumu
Uzņēmējdarbības atbalsta pasākums - profesionāļu pieejamība
uzņēmumiem

747.

i-5

Darba ņēmēju birža

NVA datu bāze; sociālā dienesta informācija

Redakcija, 31/01/2012

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

2020

Laidzes profesionālā
vidusskola, Talsu
novada pašvaldība

ES un cits sabiedriskais
finansējums, privātais
sektors

2020

Talsu novada
pašvaldība,
profesionālās NVO
NVA, Talsu novada
pašvaldība, sociālais

ES un cits sabiedriskais
finansējums, privātais
sektors
Valsts un pašvaldības
budžets

2013;
2020
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Nr.p.
k.

748.

Papildinošā rīcība

i-5

Pasākums

Algotie pagaidu
sabiedriskie darbi

Rīcība, pasākums, projekts

Sadarbība ar uzņēmumiem algoto pagaidu sabiedrisko darbu
organizēšanā

Īstenošanas
gads

2013

Atbildīgais

dienests
NVA, Talsu novada
pašvaldība, sociālais
dienests

Finanšu avoti

Valsts un pašvaldības
budžets

e-4-3 Darbinieku kvalifikācijas celšana
Nr.p.
k.

749.

Papildinošā rīcība

i-2-7,
i-2-5

Pasākums

Darbinieku
kvalifikācijas
paaugstināšana

Rīcība, pasākums, projekts

Apmācību piedāvājums uzņēmumiem;
E- apmācības un vebināru ieviešana izglītības pakalpojumu
pieejamības veicināšanai;
Prakses programmas pieaugušajiem.

Īstenošanas
gads

2014

Atbildīgais

NVA, Laidzes
profesionālā vidusskola,
izglītības iestādes,
Talsu PIC, Talsu
komersantu klubs, u.c.
uzņēmumi

Finanšu avoti

ES un cits sabiedriskais
finansējums, privātais
sektors

e-4-4 Skolēnu uzņēmumi
Nr.p.
k.

750.

Papildinošā rīcība

i-6;
u-1;
i-2-3

Redakcija, 31/01/2012

Pasākums

Skolēnu uzņēmumi
un uzņēmumu
sadarbība ar
izglītības iestādēm

Rīcība, pasākums, projekts

Uzņēmības mācīšana, „iespējamā misija”.
Sadarbība ar uzņēmējiem skolēnu projektu nedēļās.
Skolēnu uzņēmumu inkubators (sociālā uzņēmējdarbība);

Īstenošanas
gads

2013;
2020

Atbildīgais

Laidzes profesionālā
vidusskola, izglītības
iestādes, Talsu
komersantu klubs, u.c.
uzņēmumi

Finanšu avoti

ES un cits sabiedriskais
finansējums, privātais
sektors
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4. STIPRA UN ENERĢISKA PĀRVALDĪBA
p-1 Iedzīvotājiem tuva pašvaldība
Prioritāte: Pārvaldība
Stratēģiskais mērķis:
Stipra un enerģiska
pārvaldība
Rīcības virziens:
p-1 Iedzīvotājiem tuva
pašvaldība

Pasākumu kopums

Pasākumi

p-1-1 Iedzīvotāju līdzdalība lēmumu
pieņemšanā

p-1-1-1 Iedzīvotāju līdzdalība pašvaldības darbā
un citi pasākumi, atbilstoši Talsu novada pilsoniskās sabiedrības attīstības vietējai programmai (2011. – 2015.)

p-1-1-2 Mūsdienīgu komunikācijas veidu attīstīšana saziņā ar iedzīvotājiem
p-1-1-3 Interneta pieejamības uzlabošana
p-1-2-1 Nevalstiskā sektora administratīvās kapacitātes paaugstināšana
p-1-2-2 Uzdevumu deleģēšana NVO, privātajam sektoram.
p-1-3-1 Klientu apkalpošanas centru attīstība
p-1-3-2 Vienas pieejas principu ieviešana pašvaldībā
p-1-3-3 Pārvalžu darbinieku apmācības

p-1-2 Sadarbība ar nevalstisko un
privāto sektoru
p-1-3 Pakalpojumu teritoriālā
pieejamība

p-1-1 Iedzīvotāju līdzdalība lēmumu pieņemšanā
Nr.p.
k.

751.

Papildinošā rīcība

p-2

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

p-1-1-1 Iedzīvotāju līdzdalība komisiju darbā

p-1

753.

p-1

754.

p-1

755.

p-1

Redakcija, 31/01/2012

Kultūras padomes
izveidošana pie
novada kultūras
nodaļas vai domes
Pašvaldību, NVO un
plašsaziņas līdzekļu
sadarbības
aktivizēšana
Labdarības tradīciju
ieviešana un
stiprināšana
Sadarbības prasmju

Atbildīgais

Finanšu avoti

2015;
2020

Talsu novada
pašvaldība, iedzīvotāji,
NVO

Pašvaldības budžets,
sabiedriskais finansējums

2013

Talsu novada
pašvaldība, Kultūras
nodaļa, NVO

Pašvaldības budžets,
sabiedriskais finansējums

Aktivizēt sadarbību, lai radītu iespēju un motivāciju iedzīvotāju
sabiedriskajām aktivitātēm, popularizētu veiksmīgu pilsonisko
sabiedrību un līdzdalību ar to saistītajos procesos.

2015

Talsu novada
pašvaldība, iedzīvotāji,
NVO

Pašvaldības budžets,
sabiedriskais finansējums

Turpināt Talsu novadā, organizēt brīvprātīgo darbu, individuālo
ziedošanu un uzņēmumu filantropiju

2015

Pašvaldības budžets,
sabiedriskais finansējums

Nodrošināt dažādu vecuma grupu iedzīvotājiem Talsu novadā

2015

Talsu novada
pašvaldība, iedzīvotāji,
NVO
Talsu novada

un citi pasākumi, atbilstoši Talsu novada pilsoniskās sabiedrības attīstības vietējai programmai (2011.
– 2015.)

752.

Īstenošanas
gads

Pašvaldības budžets,
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

756.

p-1

757.

p-1,
u-1-3-3

758.

p-1-1-2,
p-1-1-3

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

uzlabošana

nepieciešamās zināšanas un prasmes savstarpējai sadarbībai un
pilsoniskai līdzdalībai. Veicināt mūžizglītības pieejamību un plašu
piedāvājumu Talsu novadā atbilstoši sociāli ekonomiskajai
situācijai.

Sociālās atstumtības
riskam pakļauto
iedzīvotāju
līdzdalības
veicināšana
pilsoniskajā
sabiedrībā
Sociālā dialoga
attīstīšana visos
līmeņos

Veicināt caur dažāda veida projektiem un brīvprātīgām aktivitātēm

Nodrošināt efektīvas un ilglaicīgas formas pilsoniskās sabiedrības
līdzdarbībai politikas veidošanā, īstenošanā un uzraudzībā.
Attīstīt komunikāciju, kas dod iespēju iedzīvotājiem un NVO paust
savu viedokli un intereses un gatavību līdzdarboties.
Veicināt jaunu aktivitāšu formu attīstību, organizējot ideju
ģenerēšanu, radošo domu darbnīcas, iesaistot dažādu jomu NVO
organizācijas no junioriem līdz senioriem.

Jaunas sadarbības
formas

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

pašvaldība, iedzīvotāji,
NVO

sabiedriskais finansējums

2015

Talsu novada
pašvaldība, iedzīvotāji,
NVO

Pašvaldības budžets,
sabiedriskais finansējums

2015

Talsu novada
pašvaldība, iedzīvotāji,
NVO

Pašvaldības budžets,
sabiedriskais finansējums

2015

Talsu novada
pašvaldība, iedzīvotāji,
NVO

Pašvaldības budžets,
sabiedriskais finansējums

Pašvaldības un valsts
budžets, ES fondi un cits
sabiedriskais finansējums
Pašvaldības un valsts
budžets, ES fondi un cits
sabiedriskais finansējums
Pašvaldības budžets,
sabiedriskais finansējums

p-1-1-2 Mūsdienīgu komunikācijas veidu attīstīšana saziņā ar iedzīvotājiem
759.

p-2-2

Pašvaldības mājas
lapas uzlabošana

Talsu novada mājas lapas www.talsi.lv tālāka attīstīšana

2020

Talsu novada pašvaldība

760.

p-2-2

Pilsētu un pagastu mājas lapas kā vietējās sabiedrības saliedēšanas
un vietas identitātes instruments

2020

Talsu novada pašvaldība

761.

p-2-2

Pilsētu un pagastu
mājas lapu
attīstīšana
Pašvaldību iestāžu
un kapitālsabiedrību
mājas lapu
attīstīšana

Profesionālas informācijas, e-pārvaldes attīstīšanas sadarbībā ar
Talsu novada pašvaldību

2020

762.

p-2-2

E-pakalpojumu
iedzīvotājiem
attīstīšana

Viena e-pakalpojuma attīstība ik gadu

2013

Talsu novada
pašvaldība, iestādes,
pašvaldības
kapitālsabiedrības,
iedzīvotāji, NVO,
Talsu novada pašvaldība

763.

p-2-2

Talsu novada pašvaldības e-pakalpojumu integrācija ar

2013

Talsu novada pašvaldība

Redakcija, 31/01/2012

Pašvaldības un valsts
budžets, ES fondi un cits
sabiedriskais finansējums
Pašvaldības un valsts
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

www.latvija.lv
764.

p-2-2

Modernu
komunikācijas veidu
attīstīšana saziņā ar
iedzīvotājiem

Mobilie sakari, mobilais internets, karšu navigācija, komunikāciju
platformas, u.c. attīstoties nākamo paaudžu sakariem un
informāciju tehnoloģijām
Sadarbībā ar NVO, privāto un valsts sektoru

Finanšu avoti

budžets, ES fondi un cits
sabiedriskais finansējums
Pašvaldības un valsts
budžets, ES fondi un cits
sabiedriskais finansējums

2020

Talsu novada
pašvaldība, pašvaldības
iestādes, pašvaldības
kapitālsabiedrības

2020

Talsu novada
pašvaldība, pašvaldības
iestādes, NVO

Pašvaldības un valsts
budžets, ES fondi un cits
sabiedriskais finansējums

2020

Uzņēmums, pašvaldība

2020

NVO, pašvaldība

Pašvaldības un valsts
budžets, ES fondi un cits
sabiedriskais finansējums
Pašvaldības un valsts
budžets, ES fondi un cits
sabiedriskais finansējums

p-1-1-3 Interneta pieejamības uzlabošana
765.

766.

767.

i-2-2-4;
i-2-3;
i-3-2;
i-5-3-2
i-1-3,
e-1,

Bezmaksas un
bezvada interneta
piekļuves punkti
pašvaldības iestādēs
Datu pārraides tīklu
attīstība

p-1-2,
i-3-2-4,
e-4-4

Talsu novada bibliotēku IT attīstība;
Izglītības iestāžu informatizācijas projekti;
Sociālo pakalpojumu sniedzēju aprīkošana ar publiskās pieejas
punktiem.
Sadarbība interneta pieejas punktu izveidē privātajā sektorā (Talsu
autoostā mobilitātes projekta ietvaros, sabiedriskās ēdināšanas
uzņēmumos, utt. sadarbībā ar uzņēmumiem
Interneta pieejamības veicināšana nevalstiskajām organizācijām,
sociālajiem uzņēmumiem.

p-1-2 Sadarbība ar nevalstisko un privāto sektoru
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

p-1-2-1 Nevalstiskā sektora administratīvās kapacitātes paaugstināšana
768.

769.

p-1-1,
i-5,
i-2-8
p-1-1,
i-5.
i-2-8

Redakcija, 31/01/2012

Atbalsts nevalstisko
organizāciju
projektiem
Atbalsts nevalstisko
organizāciju darbībai

Pašvaldības līdzfinansējums programmā iekļauto pasākumu
realizācijai sadarbībā ar NVO, brīvprātīgajiem

2020

Talsu novada
pašvaldība, NVO

Pašvaldības budžets

Atbalsts telpu un infrastruktūras nodrošināšanā, speciālistu un
pakalpojumu nodrošināšanā organizācijām un brīvprātīgajiem, kas
darbojas Talsu novada programmā iekļauto pasākumu ietvaros;
Atbalsts biedrībām, kas risina sociālā dienesta klientu un viņu
ģimeņu sociālas problēmas.

2020

Talsu novada
pašvaldība, VNO

Pašvaldības budžets
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

p-1-2-2 Uzdevumu deleģēšana un pakalpojumu pirkšana no NVO, privātajam sektoram
Pakalpojumi, kuri ar līgumu ir deleģēti nevalstiskajai organizācijai

770.

i-5

Sociālās jomas
pakalpojumu
deleģēšana

771.

i-2-2

Pašvaldības
uzdevumu
deleģēšana un vai
pakalpojumu
pirkšana no NVO un
privātā sektora

Sociālais pakalpojums „Aprūpe mājā”;
Sociālais pakalpojums „bērnu invalīdu sociālā rehabilitācija”;
Sociālā aprūpe veselības aprūpes iestādē;
Citi pakalpojumi, kas risina sociālā dienesta klientu sociālās
problēmas
Pašvaldības uzdevumu deleģēšana un vai pakalpojumu pirkšana no
NVO (piesaistot brīvprātīgos), privātā sektora (sociālos
uzņēmumus):
Piem., pirmskolas izglītības, publisko teritoriju un ēku
labiekārtošanas un apsaimniekošanas, dzīvojamā fonda
apsaimniekošanas, u.c. jomās.

2020

Talsu novada pašvaldība

Pašvaldības budžets

2020

Talsu novada pašvaldība

Pašvaldības budžets

p-1-3 Pakalpojumu teritoriālā pieejamība
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

p-1-3-1 Klientu apkalpošanas centru attīstība
772.

p-2-1

773.

i-1,
i-5

Klientu
apkalpošanas centru
attīstība
Speciālistu
pieejamība
pārvaldēs

Pārvalžu telpu un teritorijas labiekārtošana, aprīkojums, inventārs,
IT nodrošinājums, transporta nodrošinājums

2020

Talsu novada pašvaldība

Speciālistu pieņemšanas telpu aprīkošana, transports

2020

Talsu novada pašvaldība

2020

Talsu novada pašvaldība

Pašvaldības un valsts
budžets, ES fondi un cits
sabiedriskais finansējums
Pašvaldības un valsts
budžets, ES fondi un cits
sabiedriskais finansējums

p-1-3-2 Vienas pieejas principa ieviešana pašvaldībā
774.

p-2-2,
i-2, i-3, i5, i-6, i7, i-8, i-9

Redakcija, 31/01/2012

Vienotu datu bāzu
veidošana

Izglītības pārvaldes reģistri,
Kultūras nodaļas reģistri,
Sociālā dienesta klientu datu bāze un reģistri, u.c.

Pašvaldības un valsts
budžets, ES fondi un cits
sabiedriskais finansējums
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Nr.p.
k.

775.

Papildinošā rīcība

p-2-2

Pasākums

Klientu
apkalpošanas centru
iekļaušana vienotā
datu tīklā

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

Platjoslas interneta infrastruktūras projekti pārvaldēs

2020

Talsu novada pašvaldība

Pašvaldības un valsts
budžets, ES fondi un cits
sabiedriskais finansējums

Pārvalžu darbinieku
apmācības

Pārvalžu darbinieku apmācības, pieredzes apmaiņa

2020

Centrālās
administrācijas
speciālistu
metodiskais atbalsts

IT tehniskais atbalsts;
Nodaļu izstrādātās vadlīnijas, kopēji darba semināri

2020

Talsu novada
pašvaldība, Talsu PIC,
NVO
Talsu novada pašvaldība

Pašvaldības un valsts
budžets, ES fondi un cits
sabiedriskais finansējums
Pašvaldības un valsts
budžets, ES fondi un cits
sabiedriskais finansējums

p-1-3-3 Pārvalžu darbinieku apmācības
776.

777.

p-2-5;
i-2-7;
p-2-4
p-2-5

Redakcija, 31/01/2012
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p-2 Moderna pašvaldība
Pasākumu kopums

Pasākumi

p-2-1 Pašvaldības iestāžu infrastruktūra
un materiāli tehniskā bāze
Prioritāte: Pārvaldība
p-2-2 E-pārvaldes ieviešana

Stratēģiskais mērķis:
Stipra un enerģiska
pārvaldība

p-2-3 Attīstības plānošana

Rīcības virziens:
p-2 Moderna pašvaldība

p-2-1-1 Pašvaldības administrācijas, klientu apkalpošanas centru un pašvaldības iestāžu ēku un teritoriju
renovācija, energoefektivitātes paaugstināšana.
p-2-1-2 Pašvaldības transporta nodrošinājuma uzlabošana
p-2-1-3 IKT attīstība
p-2-2-1 Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība
p-2-2-2 Darbinieku apmācības un IT tehniskais un konsultatīvais atbalsts
p-2-2-2 Novada nozaru informācijas sistēmas un datu bāzes
p-2-3-1 Novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde
p-2-3-2 Nozaru rīcības plānu izstrāde
tālāka attīstības programmas 2014.-2020.gadam detalizēšana

p-2-4 Projektu vadības kapacitāte
p-2-5 Vienota metodiskā vadība novadā

p-2-4-1 Vienota projektu ieviešanas uzraudzība
p-2-4-2 Atbalsta sistēma projektu sagatavošanai un ieviešanai (atbalsts projektu vadītāju personālam)
p-2-5-1 Pašvaldības izstrādāta kvalitātes sistēma budžeta veidošanā
p-2-5-2 Pašvaldības centrālās administrācijas nodaļu izstrādātās metodiskās vadlīnijas un nozares attīstības
plānošanas dokumenti
p-2-5-3 Pašvaldības darbinieku apmācības un pieredzes apmaiņa

p-2-1 Pašvaldības iestāžu infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

p-2-1-1 Pašvaldības administrācijas, klientu apkalpošanas centru un pašvaldības iestāžu ēku un teritoriju renovācija, energoefektivitātes paaugstināšana
778.

779.

780.

Redakcija, 31/01/2012

Administratīvās ēkas
energoefektivitātes
pasākumi
Laidzes pagasta
pārvaldes ēkas
rekonstrukcija
Balgales pagasta
pārvaldes un tautas
nama ēkas

Jumta seguma atjaunošana,
Sienu siltināšana,
Būves pamatu hidroizolācija
Iekštelpu rekonstrukcija, ventilācijas izbūve, jumta un fasādes
kosmētiskais remonts
Piebūvju renovācija, siltināšana jumta nomaiņa

2020

Talsu novada pašvaldība

2020

Laidzes pagasta
pārvalde

2012-2014

Balgales pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES
fondi un cits sabiedriskais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES
fondi un cits sabiedriskais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES
fondi un cits sabiedriskais
finansējums
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

781.

782.

Pasākums

renovācija
Balgales pagasta
pārvaldes bijušas
katlu mājas- garāžas
renovācija
Ēkas "Briežragi"
rekonstrukcijas
pabeigšana
Pastendes kultūras
nama
rekonstrukcija,
energoefektivitātes
pasākumi ēkas otrai
pusei

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

Pārbūve- rekonstrukcija piemērojot ēku transporta garāžām, jumta
nomaiņa

2012-2014

Balgales pagasta
pārvalde

Pašvaldības budžets, ES
fondi un cits sabiedriskais
finansējums

ēkas rekonstrukcija lai izvietotu pagasta iestādes un pārvaldi

2014-2020

Ķūļciema pagasta
pārvalde

Pagasta administratīvās ēkas un kultūras nama daļas siltināšana,
jumta rekonstrukcija, siltināšana

2020

Ģibuļu pagasta pārvalde

Pašvaldības budžets, ES
fondi un cits sabiedriskais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES
fondi un cits sabiedriskais
finansējums

783.

i-3

784.

i-1-4

p-2-1-2 Pašvaldības transporta nodrošinājuma uzlabošana

2020

Talsu novada pašvaldība

785.

p-2-2

p-2-1-3 Darba vietu modernizēšana
Darba vietu aprīkojums, sakaru līdzekļi

2020

Talsu novada pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES
fondi un cits sabiedriskais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES
fondi un cits sabiedriskais
finansējums

p-2-2 E-pārvaldes ieviešana
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

p-2-2-1 Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība
786.

p-1-3,
p-2-5

Vienota dokumentu
aprites sistēma

787.

p-1-3

Vienots datu
pārraides tīkls domei
un pašvaldības
darbiniekiem
centrālajā

Redakcija, 31/01/2012

Kopēju informācijas sistēmu ieviešana novadā;
Datu bāzu veidošana un uzturēšana;
Nozaru IS sasaiste ar lietvedības sistēmu
Platjoslas interneta infrastruktūras projekta turpināšana līdz
lietotājiem

2020

Talsu novada pašvaldība

2020

Talsu novada pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES
fondi un cits sabiedriskais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES
fondi un cits sabiedriskais
finansējums
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

administrācijā un
pārvaldēs
Programmatūru
nodrošinājums

Rīcība, pasākums, projekts

788.

p-2-5

789.

p-2-5

Elektroniskais
paraksts

790.

p-2-5

p-2-2-2 Darbinieku apmācības un IT tehniskais un konsultatīvais atbalsts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

Programmatūru nodrošinājums

2020

Talsu novada pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES
fondi un cits sabiedriskais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES
fondi un cits sabiedriskais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES
fondi un cits sabiedriskais
finansējums

Elektroniskā paraksta ieviešana pašvaldībā un pašvaldības iestādēs

2013

Talsu novada pašvaldība

2020

Talsu novada pašvaldība

2013;
2020

Komunālā nodaļa

Pašvaldības budžets

2013;
2020

Sociālais dienests

Pašvaldības budžets

2013;
2020
2013;
2020

Komunālā nodaļa

Pašvaldības budžets

Talsu novada
pašvaldība, būvvalde,
Juridiskā nodaļa, VNĪ,
VKPAI

Pašvaldības budžets, valsts
budžets

p-2-2-2 Novada nozaru informācijas sistēmas un datu bāzes
791.

i-6

Dzīvojamais fonds

792.

i-5

Sociālā dienesta
datu bāzes

793.

i-1-4

794.

p-3-4

Pašvaldības
autotransports
Nepietiekami
izmantotie
pašvaldības un valsts
īpašumi

Dzīvokļi, īpašnieki, līgumi, pieslēgumi centralizētajām sistēmām,
u.c. (u.c. informācija savietojama ar būvniecības informācijas
sistēmu un pašvaldības vajadzībām)
Sociālā dienesta klienti, palīdzības saņēmēju grupas (u.c.
informācija atbilstoši LM statistikai);
Sociālie pakalpojumi
Transporta vienības, apkalpošana, maršruta lapas, u.c.
Uz NĪ programmas pamata veidota datu bāze, lai sekotu
uzturēšanas izmaksām un ēkas noslogojumam, piepildījumam.

p-2-3 Attīstības plānošana
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

p-2-3-1 Novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde
795.

Redakcija, 31/01/2012

Talsu novada
ilgtspējīgas attīstības

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu (Pārejas
noteikuma septītais pants)

2013

Talsu novada pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES
fondi
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

796.

797.

p-1-2;
e-2

798.

p-1-3

799.

p-2-2-2

Pasākums

stratēģijas izstrāde
Talsu novada
teritorijas plānojuma
izstrāde
Sabiedrības iesaiste
plānošanas
dokumentu
ieviešanas
novērtēšanā
Investīciju plāna
ieviešanas
uzraudzība
Uzraudzības
sistēmas izstrāde

Rīcība, pasākums, projekts

Talsu novada teritorijas plānojuma izstrāde pēc vienotiem
principiem (vienots funkcionālais zonējums, atļautās izmantošanas
veidi, apbūves un teritorijas izmantošanas noteikumi)
Viedokļu aptauja iekļaušanai ziņojumā par programmas ieviešanu

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

2020

Talsu novada pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES
fondi un cits sabiedriskais
finansējums
Pašvaldības budžets

2017;
2020

NVO, Talsu komersantu
klubs, pašvaldības
iestādes, mēdiji,
iedzīvotāji

Investīciju plāna atjaunošana sadarbībā ar pārvaldēm

Ik gadu

APN, pārvaldes

Pašvaldības budžets

Regulāri apkopojamu rādītāju noteikšana, atbildīgo noteikšana, lai
veidotu lietotājam ērtu, ar informācijas sistēmām un pašvaldības
datu bāzēm sasaistītu uzraudzības sistēmu.
Mērķis – izmantot attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas
uzraudzībā un novērtēšanā, kā arī pašvaldības darbības pārskatu
sagatavošanā

2013;
2020

Talsu novada pašvaldība

Pašvaldības budžets

Principi un prioritātes kultūras budžeta sadalīšanai;
Pašvaldības kultūrpolitikas definēšana (kultūras jomas prioritātes,
intereses), nodrošinās kultūras darba pēctecību, parādīs kultūras
organizatoru lomu novada pārvaldības modelī un citu partneru
lomu (tautas kultūra, NVO, pieaugušo izglītība, darbs ar jaunatni,
utt.),
formulēs nekustamā īpašuma apsaimniekošanas politiku (skolas
muižās, kultūras pieminekļi, kuri paliek bez funkcijas. privātajā
īpašumā esošās kultūrvēsturiskās vērtības), u.c.
Skat. 1-6

2013

Kultūras nodaļa

Pašvaldības budžets

2020

Talsu novada
pašvaldība,
apsaimniekotāji

Pašvaldības budžets, ES
fondi un cits sabiedriskais
finansējums

Skat. 1-8

2013

Talsu novada
pašvaldība,

Pašvaldības budžets, ES
fondi un cits sabiedriskais

p-2-3-2 Nozaru rīcības plānu izstrāde
tālāka attīstības programmas 2014.-2020.gadam detalizēšana
800.

i-3-4-1

Talsu novada
kultūras stratēģijas
izstrāde

801.

i-6

802.

i-8-1

Talsu novada
mājokļu attīstības
programmas
izstrāde
Talsu novada CSS
attīstības koncepcija

Redakcija, 31/01/2012
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Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

803.

i-9

804.

i-9-2-4

805.

i-9-2-5

806.

i-9-2-5

807.

i-9-2-5

808.

u-1-4-1

Pasākums

Talsu novada ainavu
ekoloģiskā plāna
izstrāde
Lietus ūdeņu
novadīšanas
(meliorācijas) shēmu
izstrāde
Talsu vecpilsētas
inventarizācija,
analīze, attīstības
izpēte
Sabiles vecpilsētas
inventarizācija,
analīze, attīstības
izpēte
Valdemārpils
vecpilsētas
inventarizācija,
analīze, attīstības
izpēte
Mārketinga
programmas
izstrāde

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

2020

Lietus ūdeņu novadīšanas (meliorācijas) shēmu izstrāde pilsētām
un ciemiem

Talsu pilsētas un Talsu novada mārketinga programmas izstrāde

Atbildīgais

siltumapgādes
uzņēmumi
Talsu novada pašvaldība

Finanšu avoti

finansējums

2013

Talsu novada
pašvaldība, Komunālā
nodaļa

Pašvaldības budžets, ES
fondi un cits sabiedriskais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES
fondi un cits sabiedriskais
finansējums

2020

Talsu novada
pašvaldība, Attīstības
plānošanas nodaļa

Pašvaldības budžets, ES
fondi un cits sabiedriskais
finansējums

2020

Talsu novada
pašvaldība, Attīstības
plānošanas nodaļa

Pašvaldības budžets, ES
fondi un cits sabiedriskais
finansējums

2020

Talsu novada
pašvaldība, Attīstības
plānošanas nodaļa

Pašvaldības budžets, ES
fondi un cits sabiedriskais
finansējums

2020

Sabiedrisko attiecību
nodaļa

Pašvaldības budžets, ES
fondi un cits sabiedriskais
finansējums

p-2-4 Projektu vadības kapacitāte
Nr.p.
k.

809.

Papildinošā rīcība

i-2-1,
i-3-5,
i-5,
i-6,
i-7,
i-8,

Redakcija, 31/01/2012

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

p-2-4-1 Vienota projektu ieviešanas uzraudzība

Īstenošanas
gads

2020

Atbildīgais

Talsu novada pašvaldība

Finanšu avoti

Pašvaldības budžets

(vienas nozares projektu koordinēšana, pārraudzība)
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Nr.p.
k.

810.

Papildinošā rīcība

i-9,
p-1-3
p-2-2

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

p-2-4-2 Atbalsta sistēma projektu sagatavošanai un ieviešanai

Īstenošanas
gads

2020

Atbildīgais

Nodaļas, pārvaldes

Finanšu avoti

Pašvaldības budžets

Pašvaldības nodaļu un pārvažu atbalsts projektu vadītāju personālam

p-2-5 Vienota metodiskā vadība novadā
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

811.

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

p-2-5-1 Pašvaldības izstrādāta kvalitātes sistēma budžeta veidošanā

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

2013

Talsu novada
pašvaldības Finanšu
nodaļa

Pašvaldības budžets

Pārvaldes finanšu mehānisms (mazie iepirkumi, savstarpējie norēķini starp pārvaldēm)
812.

p-2-5-2 Pašvaldības centrālās administrācijas nodaļu izstrādātās metodiskās
vadlīnijas un nozares attīstības plānošanas dokumenti

2013

Talsu novada
pašvaldības nodaļas

Pašvaldības budžets

813.

p-2-5-3 Pašvaldības darbinieku apmācības un pieredzes apmaiņa

2013;
2020

Talsu novada pašvaldība

Pašvaldības budžets, ES
fondi un cits sabiedriskais
finansējums

Redakcija, 31/01/2012
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p-3 Sadarbības partneri
Pasākumu kopums

Pasākumi

p-3-1 Talsu novada stratēģiskās
intereses
Prioritāte: Pārvaldība
Stratēģiskais mērķis:
Stipra un enerģiska
pārvaldība
Rīcības virziens:
p-3 Sadarbības partneri

p-3-2 Pašvaldību sadarbība
pakalpojumu sniegšanā
p-3-3 Starptautiskā sadarbība
p-3-4 Sadarbība starp sektoriem
nekustamo īpašumu apsaimniekošanā

p-3-1-1 Līdzdalība nacionālā līmeņa politikas un attīstības plānošanas dokumentu un normatīvo aktu
izstrādē.
p-3-1-2 Pašvaldības politiskais atbalsts Talsu novadam svarīgo infrastruktūras objektu sakārtošana (valsts
autoceļi, dzelzceļš, energoapgāde, platjoslas datu pārraides tīkla infrastruktūra)
p-3-1-3 Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas darbības turpināšana
p-3-1-4 Laidzes profesionālās vidusskolas sadarbība ar Ziemeļkurzemes profesionālās kompetences centru,
Latvijas Lauksaimniecības Universitāti (Ekonomikas fakultāti)
p-3-2-1 Talsu valsts ģimnāzijas attīstība
p-3-2-2 Reģionāla līmeņa pakalpojumu pieejamība Dundagas, Mērsraga, Rojas un Engures novada
iedzīvotājiem Talsos
p-3-3-1 Līdzdalība starptautiskajos projektos
p-3-3-2 Starptautiskā pieredzes apmaiņa pašvaldības un pašvaldību iestāžu līmenī
p-3-4-1 Pašvaldības ēkas, būves un zemesgabali, kuru izmantošana var tikt nodota NVO, uzņēmumam,
iestādēm, iedzīvotājiem
p-3-4-2 Sadarbība pašvaldības un valsts nekustamo īpašumu apsaimniekošanā.

p-3-1 Talsu novada stratēģiskās intereses
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

814.

815.

i-2,
i-3,
1-4,
i-5

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

p-3-1-1 Līdzdalība nacionālā līmeņa politikas un attīstības plānošanas
dokumentu un normatīvo aktu izstrādē

2020

Talsu novada pašvaldība

Pašvaldības budžets

Talsu novada
pašvaldības interešu
virzīšana caur LPS

2020

Talsu novada pašvaldība

Pašvaldības budžets

2020

Talsu novada pašvaldība

Pašvaldības budžets

Profesionālās izglītības attīstība;
Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība;
Sociālās drošības stratēģija, u.c.

p-3-1-2 Pašvaldības atbalsts Talsu novadam svarīgo infrastruktūras objektu sakārtošana
816.

i-1-2;
e-1

Redakcija, 31/01/2012

Talsu novada
pašvaldības interešu

Talsu novada teritorijā esošo valsts autoceļu iekļaušana reģionālo
ceļu attīstības programmā
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Nr.p.
k.

817.

Papildinošā rīcība

818.

i-1-5;
e-1
e-1

819.

e-1

820.

e-1

821.
822.

e-1
i-4

Pasākums

virzīšana caur LPS

Rīcība, pasākums, projekts

Dzelzceļa infrastruktūras sakārtošana (stacijas, tām piegulošās
teritorijas, dzelzceļa šķērsojumi)
Vidēja un zemsprieguma elektropārvaldes tīkla attīstība Talsu
novadā sadarbībā ar AS „Latvijas elektriskie tīkli”
Platjoslas datu pārraides tīkla infrastruktūra sadarbībā ar Satiksmes
ministriju;
Publisko interneta punktu attīstība sadarbībā ar Vides un
reģionālās attīstības ministriju
Mobilo sakaru pārraides tīklu attīstība sadarbībā ar mobilo sakaru
operatoriem
Sakaru torņa ierīkošana pagasta teritorijā

p-3-1-3 Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas darbības turpināšana

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

2020

Talsu novada pašvaldība

Pašvaldības budžets

2020

Talsu novada pašvaldība

Pašvaldības budžets

2020

Talsu novada pašvaldība

Pašvaldības budžets

2020

Talsu novada pašvaldība

Pašvaldības budžets

2013
2020

Īves pagasta pārvalde
Talsu novada pašvaldība

Privātais finansējums
Pašvaldības budžets

sadarbībā ar Ventspils pilsētas domi
823.

i-2-5

p-3-1-4 Laidzes profesionālās vidusskolas attīstība
Sadarbībā ar Ziemeļkurzemes profesionālās kompetences centru, Latvijas Lauksaimniecības
Universitāti (Ekonomikas fakultāti)

p-3-2 Pašvaldību sadarbība pakalpojumu sniegšanā
Nr.p.
k.

824.

Papildinošā rīcība

u-1

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

p-3-2-1 Talsu valsts ģimnāzijas attīstība

Īstenošanas
gads

2020

(mārketinga) pasākumi kaimiņu pašvaldībām, viņu ģimenēm, lai tās izvēlētos Talsu valsts
ģimnāziju starp citām tuvākajā reģiona esošajām ģimnāzijām.
825.

u-1,
u-2

p-3-2-2 Reģionāla līmeņa pakalpojumu pieejamība Talsos Dundagas, Mērsraga,
Rojas un Engures novada iedzīvotājiem
(mārketinga) pasākumi kaimiņu pašvaldībām, viņu ģimenēm, lai tās informētu par Talsu
novadā pieejamiem pakalpojumiem – veselības aprūpi, kultūras un sporta piedāvājumu,
sociālo rehabilitāciju un aprūpi, u.c.

Redakcija, 31/01/2012

2020

Atbildīgais

Talsu novada
pašvaldība, Izglītības
pārvalde, Sabiedrisko
attiecību nodaļa
Talsu novada
pašvaldība, Izglītības
pārvalde, Sabiedrisko
attiecību nodaļa

Finanšu avoti

Pašvaldības budžets

Pašvaldības budžets
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p-3-3 Starptautiskā sadarbība
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

826.

827.

u-1, u-2

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

p-3-3-1 Līdzdalība starptautiskajos projektos

2020

Talsu novada pašvaldība

Talsu sadraudzības
pilsētu gleznotāju,
fotogrāfu plenēri

2020

Talsu novada pašvaldība

Kultūras apmaiņu projekts amatierkolektīvu apmaiņa

2013

Stendes pilsētas
pārvalde

Kultūras joma, jauniešu aktivitātes

2013;
2020

Ģibuļu pagasta pārvalde

Rīkot regulārus plenērus

Finanšu avoti

Pašvaldības budžets, ES
fondi un cits sabiedriskais
finansējums
Pašvaldības budžets, ES
fondi un cits sabiedriskais
finansējums

p-3-3-2 Starptautiskā pieredzes apmaiņa pašvaldības un pašvaldību iestāžu līmenī
828.

i-3-4

829.

i-3-4

Sadarbība ar
Vohmas pilsētu
Igaunijā
Sadarbības projekti
ar Leijres pašvaldību
Dānijā, Orisāri
Igaunijā

Pašvaldības budžets, ES
fondi un cits sabiedriskais
finansējums
sPašvaldības budžets, ES
fondi un cits sabiedriskais
finansējums

p-3-4 Sadarbība starp sektoriem nekustamo īpašumu apsaimniekošanā
Nr.p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Rīcība, pasākums, projekts

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

p-3-4-1 Pašvaldības ēkas, būves un zemesgabali, kuru izmantošana var tikt nodota NVO, uzņēmumam, iestādēm, iedzīvotājiem
830.

p-1-2,
e-1

Pašvaldības
nekustamo īpašumu
saraksta izveide

Pašvaldības nekustamo īpašumu saraksta izveide

2013

Talsu novada pašvaldība

Pašvaldības budžets

2013

VKPAI, ...

Valsts budžets

p-3-4-2 Sadarbība valsts nekustamo īpašumu apsaimniekošanā
831.

p-1-2,
e-1

Redakcija, 31/01/2012

Informācijas
apkopošana par
valsts

Valstij piekritīgo ēku, būvju un zemesgabalu (FM, KM, SM (LDz),
u.c.) saraksts, iekļaujot kadastra informāciju, īpašumtiesības, esošo
izmantošanu
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Nr.p.
k.

832.

Papildinošā rīcība

p-1-2,
e-1

Redakcija, 31/01/2012

Pasākums

nekustamajiem
īpašumu un
pašvaldības
nekustamo īpašumu

Rīcība, pasākums, projekts

Iespējamais piedāvājums NVO, uzņēmumam, iestādēm,
iedzīvotājiem

Īstenošanas
gads

Atbildīgais

Finanšu avoti

2020

122

