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1.PĀRSKATS PAR TEMATISKĀ PLĀNOJUMA
IZSTRĀDES PROCESU
1.1. PLĀNOŠANAS PROCESĀ PIELIETOTĀS METODES
Tematiskā plānojuma “Talsu pakalnu loka dzīvināšanas plāns” tapšanas procesā pielietota tradicionālā datu vākšanas,
apstrādes analīzes un izvērtējuma metode, esošo plānošanas dokumentu izvērtēšanas metode, pieejamo resursu
izvērtējuma metode, interviju metode, rīcību plānošanas metode, individuālu sarunu metode un diskusiju metode.
DATU ANALĪZE tika veikta galvenajās ar Talsu pakalnu loka teritoriju saistītajās jomās: ainavas, dabas un kultūras
vērtības, nekustamā īpašuma statuss, apdzīvojuma struktūra un iedzīvotāju blīvums dažādās pilsētas plānojamās
teritorijas daļās, iedzīvotājiem pieejamā sociālā infrastruktūra, iedzīvotājiem pieejamā tehniskā infrastruktūra,
uzņēmējdarbības aktivitātes publisko pakalpojumu jomā un iedzīvotāju līdzdalības iniciatīvas. Tika apkopoti, analizēti un
izvērtēti kvalitatīva un kvantitatīva rakstura dati, kas papildināti ar 9 vizuāli uzskatāmām kartoshēmām.
ESOŠO DOKUMENTU IZVĒRTĒŠANA ietvēra gan ar plānošanu un iespējamo apbūvi saistītu normatīvo dokumentu un
saistošo noteikumu ietvara izvērtējumu, gan ar Talsu pilsētu saistīto plānošanas dokumentu un pētījumu izvērtējumu.
Izvērtējuma kopsavilkumā iekļauti tematiskā plānojuma “Talsu pakalnu loka dzīvināšanas plāns” īstenošanai noderīgi
secinājumi.
PIEEJAMO RESURSU IZVĒRTĒŠANA veikta, gan identificējot tematiskā plānojuma īstenošanā iesaistāmos dalībniekus
un to iesaistīšanās veidu, gan arī apskatot finanšu un atbalsta mehānismu pieejamību dažāda veida pasākumu
īstenošanai.
INTERVIJU metode tika izmantota, lai izzinātu Talsu pilsētas vecākajā daļā darbojošos uzņēmēju un pakalpojumu
sniedzēju viedokļus par apmeklētāju plūsmu dažādos laika periodos, par šodienas uzņēmumu sasaisti ar vēsturisko
ēku pagātnes stāstiem, par priekšlikumiem attiecībā uz norisēm vecpilsētā, par sadarbības iespējām ar citiem
uzņēmējiem un par vēlmi un gatavību iesaistīties kopēju pilsētas pasākumu ietvaros. Tika veiktas 50 izvērstas
intervijas gandrīz ar visiem uzņēmējdarbības pārstāvjiem vecpilsētas centrā.
RĪCĪBAS PLĀNOŠANAS METODES būtība ir ar Talsu pilsētas pakalnu loka teritoriju ciešu saistītu cilvēku iesaistīšana
plānošanas procesā. Vērienīgākais rīcības plānošanas pasākumus, kura rezultāti ievērtēti tematiskā plānojuma rīcībās,
ir Talsu novada fonda un Talsu novada pašvaldības organizētais Iedzīvotāju FORUMS (14.04.2018.), kurā iesaistījušies
100 iedzīvotāji. Rīcību idejas iegūtas, rosinot FORUMA dalībniekus iejusties kinomeistaru lomās, lai izveidotu 5 sižetus
par Talsiem – iedomātas dokumentālās filmas par nākotni ietvaros. Sižetu nosaukumi: “Sastopams un ieraugāms tikai
un vienīgi Talsos”, “Ko mums stāsta Talsu ielas?”, “Uzņēmīgo darba devēju labās pieredzes stāsti”, “Talsu pakalnu
pārgalvīgie nobraucieni un apdomīgie pakāpieni” un “”Kā jūties savā pilsētā, talsiniek?”.
Rīcības plānošanas metode tika pielietota arī 6 organizētajās plānošanas darbnīcās sekojošos plānošanas blokos:
IZAUGSME, VESELĪBA UN MIERS, MĀJOKĻU LABIEKĀRTOJUMS, DARBĪGUMS, UNIKALITĀTE UN VĒRTĪBAS, ORGANIZĒTĪBA
UN SAPRAŠANĀS. Plānošanas darbnīcās piedalījušies 42 cilvēki. Katra plānošanas darbnīca veica plānošanas soļus, lai
pārskatītu Talsu novada vīziju un tās sasaiti ar Talsu pakalnu loka teritoriju, lai izvērtētu Talsu novada Attīstības
programmā noteikto vidējā termiņa mērķu (VM) saistību ar plānojamo teritoriju, lai formulētu pozitīvās, motivējošās
ietekmes, kas palīdz īstenot vidējā termiņa mērķus, kā arī šķēršļus, kas kavē šādu mērķu īstenošanu. Plānošanas
darbnīcu darba gaitā tika radītas jaunu, inovatīvu rīcību idejas atbilstoši vidējā termiņa mērķiem, rīcības tika arī
izvērtētas atbilstoši to efektivitātei un iespējamībai, tādējādi izceļot rīcību prioritātes.
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INDIVIDUĀLU SARUNU METODE tika pielietota, izzinot to cilvēku viedokli, kuri dažādu iemeslu dēļ nevarēja piedalīties
plānošanas darbnīcu darbā. Šādā veidā tika iesaistīti 44 cilvēki, padziļināti iepazīstinot ar plānošanas darbnīcu darba
rezultātiem, kā arī precizējot un papildinot jau definētās rīcības.
DISKUSIJU METODE tik izmantota, lai rosinātu iedzīvotājus novērtēt to, cik būtisks ir lielu sabiedriska rakstura
būvniecības objektu novietošanas aspekts mazas pilsētas kontekstā. Diskusijas dalībnieki izteica viedokļus par plānotā
multifunkcionālā sporta kompleksa iespējamajām novietnēm.

1.2. AR TEMATISKĀ PLĀNOJUMA IZSTRĀDI SAISTĪTĀS PUBLIKĀCIJAS
Nr.

laiks

mediju / informācijas nesēju
veids

informācijas raksturs

1.

28.06.2018.

https://geolatvija.lv/geo/tapis

2.

28.06.2018.

www.talsi.lv

3.

29.10.2018.

www.talsi.lv

4.

20.02.2019.

5.

26.02.2019.
1.03.2019.

6.

no
11.02.2019.
Nr. 3 / marts

reģionālās TV raidījumā
“Kafijas pauze”,
Talsu TV mājas lapā
www.talsutv.lv
laikraksts “Talsu Vēstis”
laikraksta “Talsu Vēstis”
mājas lapa
www.talsuvestis.lv
www.talsi.lv

Informācija par tematiskā lēmuma uzsākšanu – lēmums par
izstrādes uzsākšanu, darba uzdevums.
“Uzsākta Talsu pakalnu loka dzīvināšanas plāna izstrāde
2019.-2025.gadam”:
informācija par tematiskā plānojuma uzsākšanu, darba
uzdevums, Talsu novada domes lēmums.
“Iedzīvotāju tikšanās par Talsu pilsētas pakalnu loka
iedzīvināšanu” – informācija par diskusiju 9.11.2018.
Intervija ar tematiskā plānojuma izstrādātāju – SIA “Smilšu pilis”
arhitekti – plānotāju Indru Kļaviņu par tematiskā plānojuma
procesu un rezultātiem: “Izstrādāts Talsu pakalnu loka
dzīvināšanas plāns”.
Intervija ar tematiskā plānojuma izstrādātāju – SIA “Smilšu pilis”
arhitekti – plānotāju Indru Kļaviņu par tematiskā plānojuma
procesu un rezultātiem.

7.

7.03.2019.

8.

12.03.2019.
Nr. 4 / aprīlis
12.03.2019.

9.

Talsu novada ziņas
reģionālajā TV raidījumā
“Latvijas Ziņas”
www.talsi.lv
Talsu novada ziņas
laikraksts “Talsu Vēstis”

“Aicinām iepazīties ar Talsu pakalnu loka dzīvināšanas plāna
2019. – 2025.gadam projektu” – aicinājums uz publiskās
apspriešanas sanāksmi. Talsu mājas lapā – saite uz tematiskā
plānojuma dokumentu.
“Talsenieki meklē risinājumus vecpilsētas iedzīvināšanai” –
sižets par publiskās apspriešanas sanāksmi 6.03.2019.
“Talsu vecpilsēta kā saulītes kodols ar astoņiem stariem”
“Pa Talsu saulītes stariem – deviņos pakalnos” – ieskats
tematiskā plānojuma publiskās apspriešanas sanāksmes
norisē.

1.

3

2.

3.

4

4.

5.

5

6

6.

7.

7

8.

9.
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1.3. AR TEMATISKĀ PLĀNOJUMA IZSTRĀDI SAISTĪTIE PAŠVALDĪBAS LĒMUMI
Nr.
1.

datums

lēmuma numurs

28.06.2018.

Nr.245, protokols Nr. 15.,
15.punkts

lēmums

Par tematiskā plānojuma “Talsu pakalnu loka dzīvināšanas plāns
2019. – 2025.gadam” uzsākšanu. Darba uzdevums tematiskā
plānojuma izstrādei.
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10

11

12

13
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1.4. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ SAŅEMTIE PRIEKŠLIKUMI UN IEBILDUMI
Tematiskā plānojuma “Talsu pakalnu loka dzīvināšanas plāns 2019. -2025.gadam”publiskā apspriešana tika organizēta no12.02.2019. līdz 17.03.2019., kuras laikā interneti
varēja iepazīties ar sagatavoto tematiskā plānojuma projektu. Sagatavotā dokumenta digitālā versija bija pieejama Talsu mājas lapā www.talsi.lv, savukārt, dokumenta
drukātā versija bija pieejama Apmeklētāju pieņemšanas centrā Talsos, Kareivju ielā 7.
Tabulā apkopoti visi publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un iebildumi, kā arī informācija par veiktām korekcijām tematiskā plānojuma dokumentā.
NR.

PRIEKŠLIKUMA /
IEBILDUMA
IESNIEDZĒJS

PRIEKŠLIKUMA
IESNIEGŠANAS VEIDS

PRIEKŠLIKUMA BŪTĪBA

ATBILDE

Dokumenta statuss ir tematiskais plānojums, un
normatīvie akti nenosaka, ka informācija par tematisko
plānojumu publisko apspriešanu būtu jāievieto sistēmā
TAPIS, kas var būt publiski pieejama caur sistēmu
ĢeoLatvija. Pašvaldībai jānodrošina iespēja iepazīties ar
tematisko plānojumu, kas izdarīts, publicējot aicinājumu
Talsu novada mājas lapā www.talsi.lv un Talsu ziņu lapā.
Papildus iedzīvotāji informēti ar Talsu TV / Reģionālās TV
raidījuma “Kafijas pauze” palīdzību, kā arī ar laikrakstā
“Talsu Vēstis” veidotās intervijas palīdzību. 3 nedēļas
pirms tematiskā plānojuma apstiprināšanas domē
tematiskais plānojums tiks ievietots TAPIS. Izvērst atbilde
uz Ingas Gluzdas jautājumu skatāma Talsu novada
Attīstības plānošanas un projektu nodaļas sniegtajā
paskaidrojumā 15.03.2019. (pievienots sadaļā 1.5.).
Ir paredzēta īpaša rīcība r*u-15 izstrādāt jaunus maršrutu
piedāvājumus, ievērtēt arī Talsu saulītes un staru motīvu.

1.

Inga Gluzda

Izteikts publiskās
apspriešanas
sanāksmē 6.03.2019.

Publiskā apspriešana nav leģitīma, jo informācija par
apspriešanu nav tikusi ievietota sistēmā ĢeoLatvija.

2.

Gundars Sebris

Ierosina paredzēt maršrutus velosipēdistiem, ievērtējot
vīziju par Talsu saulītes stariem.

3.

Andris Vītols

Izteikts publiskās
apspriešanas
sanāksmē 6.03.2019.
Izteikts publiskās
apspriešanas
sanāksmē 6.03.2019.

4.

Nellija Dziedātāja -

Izteikts publiskās

Būtu ļoti vērtīgi organizēt regulāras neformālas radošās

Vajadzētu iespēju, kā apkopot jaunas, pēc šī darba
radušās idejas, kuras noteikti radīsies.

Ir priekšlikums aptuveni reizi 2 gados sapulcināt aktīvos
talsiniekus, lai varētu uzturēt plānu “dzīvu” un aktualizēt
nepieciešamās izmaiņas dažādās jomās. Rīcība r*s-5
savukārt paredz rīkot neformālus saietus reizi pusgadā –
nolūkā pārrunāt dzīvināšanas plāna virzības gaitu un
aktualitātes.
Pati priekšlikuma izvirzītāja apņemas uzņemties šādas

15

Osallivana

apspriešanas
sanāksmē 6.03.2019.

5.

Ilva Norenberga

Izteikts publiskās
apspriešanas
sanāksmē 6.03.2019.

6.

Dace Alsberga

Izteikts publiskās
apspriešanas
sanāksmē 6.03.2019.

7.

Nellija DziedātājaOsallivana,
Zanda Bitmane

Iesniegts e-pastā
5.03.2019.

inteliģences satikšanās ar diskusiju ievirzi – īpaši par
jaunu telpisko objektu izvietošanas iecerēm. Priekšlikumu
atbalsta arī Andris Vītols.
Ieteikums veidot iedzīvotāju žūrijas par dažādām tēmām,
lai tiešāk sasniegtu konkrēto mērķauditoriju.

Tematiskā plānojuma 14.lpp. minēto kultūras vērtību
uzskaitījumā
minēts
arheoloģiskais
piemineklis
“viduslaiku pils” (Dzirnavkalns), tomēr ar šo vietu saistītā
Livonijas ordeņa pils būtu asociējama ar citu laikmetu,
nevis viduslaikiem.
Nesen iznākušajā grāmatā “Talsu namu stāsti” ir diezgan
plaša informācija par Talsu senajām ēkām, tomēr
aptaujātie izteikušies, ka par to nav informēti.
• Precizējamas
atbalstāmās
jomas
novada
līdzfinansējumu programmās (sadaļa 3.2. 56.lpp.).

• precizējams institūcijas nosaukums, kas atbild par
kultūras pieminekļu aizsardzību (59., 60.lpp.).

• precizējams atbildīgo definējums par rīcībām, kurās kā
atbildīgais minēts Talsu pilsētas pārvaldnieks (73.,74.,
75., 76.,90.,102.,103.).
• par rīcībām minētie atbildīgie – atsevišķi darbinieki –
nomaināmi uz atbildību atbilstošajai pašvaldības
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neformālas grupas koordinēšanu.

Papilināts rezultatīvo rādītāju apraksts rīcībai r*s-7.:
“Neformāla rakstura kopīgas tikšanās diskusiju,
konkursu, iedzīvotāju žūriju, kopīgu maltīšu un citos
nepiespiestas atmosfēras apstākļos lielākoties tiek
rīkotas ārpus pašvaldības telpām, ar iespēju tuvāk iepazīt
sabiedrisko organizāciju un privātuzņēmēju aktivitātes un
interesējošos jautājumus.”
Šāda jautājuma precizēšanai jāvēršas pie Nacionālā
kultūras mantojuma pārvaldes ar konkrētu ierosinājumu.

Ievērtējot grāmatas nozīmīgo apjomu, nelielo tirāžu un
ne tik lēto cenu, grāmatas informācija ir nepietiekoši
pieejama, ierosinājums – grāmatu publicēt arī digitālā,
plašākai sabiedrības daļai pieejamā veidā.
• precizēti atbalstāmo jomu apraksti: “dzīvojamo ēku
iekšpagalmu labiekārtošana (segumu atjaunošana,
apzaļumošana, mazās arhitektūras formas, bērnu
laukumi).” “Vecpilsētas ēku atjaunošana (būvniecības
dokumentācija, jumtu nomaiņa, logu, durvju, detaļu
nomaiņa, fasāžu krāsojums”.
• precizēts nosaukums: “Nacionālā kultūras mantojuma
pārvalde”. Precizētas atbalstāmās jomas sakrālā
mantojuma saglabāšanas programmā: “atjaunošanas,
pārbūves, restaurācijas un konservācijas projektu
izstrādē”.
• precizēts uz “Talsu pilsētas pārvalde”.

• precizēts uz: “Talsu novada Būvvaldes Arhitektūras
daļa.”

nodaļai
vai
plašākai
struktūrvienībai
(75.,76.,90.,101.,102.,103.,104.,113.).
• ierosinājums papildināt rīcības virzienu i-2-8 “pieaugušo izglītība un mūžizglītība” ar jaunu, arī
netradicionālu konkurētspēju paaugstinošu prasmju
apguvi.

• komentārs par r*i-28 – vispirms jābūt precīzam visas
teritorijas attīstības plānam, lai izlemtu, vai
nepieciešams apgaismots veloceliņš vai pastaigu
celiņš.
• Līdzīgs komentārs par r*i-30 – par peldvietas un laivu
novietnes izveidi. Kā atbildīgo par šo rīcību pievienot
Komunālo nodaļu.
• neveikli definēts rezultatīvā rādītāja apraksts rīcībai
r*d-18.

• Kā atbildīgo par rīcību r*u-57 pievienot TIC.
• papildināt rīcības r*s-16 rezultatīvo rādītāju daļu ar
paskaidrojošo daļu “mūsdienu iekštelpu vides prasībām
atbilstošu dizaina risinājumu”.

• Tematiskā plānojuma ietvaros nav paredzēts mainīt
novada
Attīstības
programmas
stratēģiskos
uzstādījumus – vidējā termiņa mērķus un rīcību
virzienus. Ideju par to, kāda tipa prasmes apgūt
mūžizglītības jomā, var iekļaut, papildinot rezultatīvo
rādītāju aprakstu: “Tiek īstenotas pieaugušo
neformālās izglītības programmas, (tai skaitā –
sadarbībā ar NVO) ar iespēju iegūt zināšanas
svešvalodās, apgūt primārās prasmes uzņēmējdarbībā,
lietvedībā, saskarsmes kultūrā, iemācīties sadzīvē
noderīgas prasmes un apgūt netradicionālas prasmes,
kas paaugstinātu izglītojamo cilvēku konkurētspēju.”
• Šis tematiskais plānojums jau ir attīstības dokuments,
kurā īpaši pasvītrota nepieciešamība pēc šāda
apgaismota celiņa. Pastaigu celiņš un veloceliņš viens
otru neizslēdz. Precīzs projektēšanas uzdevums jārada,
uzsākot būvprojekta izstrādi. Rīcība netiek grozīta.
• Analogs komentārs iepriekšējam attiecas arī uz
iebildumu par rīcību r*i-30. Plānošanas dokumentā
minētā rīcība tapusi diskusiju un izvērtējuma rezultātā.
Atbildīgo saraksts papildināts ar Komunālo nodaļu.
• Precizēts rezultatīvo rādītāju apraksts: “Pašvaldībā
darbojas ar iniciatīvu apveltīts uzņēmējdarbības
speciālists, - īpaša saikne ar jebkuru uzņēmēju
pašvaldībā, - uzņēmējiem un pašvaldībai būtiskās
jomās”.
• papildināts atbildīgo saraksts ar Talsu Tūrisma
informācijas centru.
• rīcības rezultatīvo rādītāju daļa koriģēta un paredzama
šādā
redakcijā:
“Talsu
novada
pašvaldības
administratīvās ēkas 1.stāvā tiek īstenota “Vienas
pieturas aģentūra” – kā pozitīvs pašvaldības tēla
veicinātājs ar mūsdienu iekštelpu vides prasībām
atbilstošu dizaina risinājumu, rūpes par iedzīvotāju
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8.

Dace Jansone

Iesniegts e-pastā
7.03.2019.

9.

Kaspars Sakniņš

Iesniegts e-pastā
11.03.2019.

Piedāvājums sadarboties ar Talsu 2.vidusskolu un
atbildīgajiem dienestiem dendroloģiskā parka izkopšanas
jautājumos ar Internacionāli un Sabiedriski Aktīvo
Arboristu Koku Kopēju (ISAAKK) biedrību parka izkopšanā
un pastaigu taku ierīkošanā.
• Vecāku līdzmaksājuma samazināšana par bērnu
izglītošanu profesionālās ievirzes skolās attiecībā uz
sporta skolām nav reāla, (r*i-40).

• Multifunkcionālā sporta kompleksa (r*i-29) būves
pamatā būtu jābūt skaidram nolūkam būves radīšanai,
un tai būtu jābūt maksimāli tuvu sporta infrastruktūrai
pie Talsu 2.vidusskolas.
• Peldvietas un laivu novietnes izveide Vilkmuižas ezerā
(r*i-30) būtu jānovērtē augstāk prioritāšu skalā, jo
rīcības izpildē jau ir iestrādes.
• Sporta infrastruktūras attīstība Talsu 2.vidusskolas
apkaimē (r*i-32) arī būtu jānovērtē augstāk prioritāšu
skalā, jo rīcības izpildē jau ir iestrādes.
• Talsu viesnīcas viena stāva pielāgošana dienesta
viesnīcas funkciju īstenošanai (r*i-2) atbalstāma, bet
papildināma ar ideju par citu pašvaldības īpašumā
esošo ēku pielāgošanu līdzīgai funkcijai, lai izmantotu
vasaras sporta nometņu organizēšanai.

• Papildināt rīcību r*d-12 ar iespēju velosipēdu nomu
izvietot arī Talsu sporta namā. Sporta namā iznomāto
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labklājību un labsajūtu, publisko servisu vēršot uz
iedzīvotāju ieguvumiem.
Tiek papildināta rīcību r*i-46 un r*u-46 atbildīgo sadaļa
ar biedrības ISAAAKK līdzdalību.

• ņemot vērā vecāku līdzmaksājuma atšķirības Sporta
skolā salīdzinot ar Mūzikas skolu un Mākslas skolu,
rīcību koncentrēt tieši uz pēdējām divām. Koriģēt rīcības
tekstu: “Vecāku līdzmaksājuma samazināšana par
bērnu izglītošanu profesionālā ievirzes skolās – Talsu
Mūzikas skolā un Talsu Mākslas skolā.” No atbildīgo
saraksta izslēgt Talsu sporta skolu.
• Multifunkcionālās halles novietnes vietas izvēle tiks
balstīta paplašinātā tehniski ekonomiskā pamatojuma
rezultātos.
• Prioritāšu kvadrātiņš koriģēts uz dzeltenu (efektivitātes
un iespējamības ziņā vidēji augstu novērtēta rīcība).
• Prioritāšu kvadrātiņš koriģēts uz zaļu (efektivitātes un
iespējamības ziņā augstāk novērtēta rīcība). Rīcība
iekļaujama arī prioritāri īstenojamo kāpņu analīzē.
• rīcība r*i-2 papildināma ar teikumu: “Izpētes veikšana
par pašvaldības īpašumā esošo ēku pielāgošanu
izmitināšanas funkciju īstenošanai vasaras sporta
nometņu iespējamai rīkošanai.” Savukārt rezultatīvie
rādītāji papildināmi ar teikumu: “Veikts Talsu pilsētas un
Talsiem tuvējo pagastu teritorijās atrodošos
neizmantoto pašvaldības īpašumu izvērtējums ar
iespēju ēkas pielāgot izmitināšanas vajadzībām sporta
nometņu rīkošanai.”
• Rīcība tiek papildināta: “Velosipēdu novietne ierīkošana
pie Talsu autoostas, velonomas iespēju radīšana Talsu

velosipēdu izmantošana mācību gada laikā būtu
saistīta ar skolu mācību programmām – brīvlaikā tos
varētu iznomāt interesentiem.

10.

Uģis Kaugurs

Ierosinājums izteikts
facebook.com
12.03.2019.

11.

Aleksandrs Briedis

Ierosinājumi saņemti
telefoniski 14.03.2019.

• Ierosinājums rīcības r*u-24 organizētājiem iegūt
pieredzi Tallinā, kur jau vairākus gadus tiek rīkots
ķīniešu jaunā gada sagaidīšanas pasākums.
Mazo, vecpilsētā izvietoto veikalu / kafejnīcu / uzņēmumu
menedžments varētu tikt organizēts, līdzīgi kā tas tiek
darīts lielveikalos.

• Jautājums par kartinga trases atjaunošanas iespējām
pie Antiņu kapiem, kas savulaik bija tapusi ar sporta
entuziastu rokām.
• ieteikums abus Talsu ezerus izmantot ziemas sporta
veidiem – īpaši Latvijas nacionālajam sporta veidam –
skijoringam,

• saistībā ar L.van Bēthovena drauga K.Amendas
piesaisti Talsiem – ierosinājums izveidot Talsos
mūzikas festivālu, veltītu Bēthovenam un vijoļmūzikai,
kā arī iegūt Talsu novada īpašumā / rīcībā Induļa
Rankas veidoto Bēthovena skulptūru iespējamajai
izstādīšanai Talsos vai Mācītājmuižā.

12.

Lolita NeilandeFrīdenberga

Ierosinājums saņemts
mutiski 15.03.2019.

Ierosinājums tomēr izskatīt iespēju sakārtot Saules –
K.Mīlenbaha ielu krustojumu nevis ar luksofora, bet ar
rotācijas apļa palīdzību, kas uzlabotu tuvējo māju
iedzīvotāju gaisa kvalitāti (r*d-2).

autoostas apkārtnē un Talsu sporta namā”. Rezultatīvo
rādītāju apraksts tiek papildināts ar teikumu:
“Velonomas iespējas tiek piedāvātas arī Talsu sporta
namā”.
• Padoms ir vērā ņemams, uzsākot pasākuma
organizēšanu.
Daļēji priekšlikuma ideja iekļauta rīcībā r*d-20, paredzot,
ka koordinējošo funkciju veic uzņēmējdarbības
speciālists. Ar laiku, ja tiktu īstenota rīcība r*s-1,
koordinēšanas funkcijas daļēji varētu tikt deleģētas arī
sabiedriskajai organizācijai – vecpilsētas jautājumu
virzītājai,
• Minētā teritorija atrodas ārpus tematiskā plānojuma
robežas, turklāt lielākā daļa kādreizējās kartinga trases
apbūvēta saistībā ar CSDD attīstību.
• ņemot vērā Latvijas klimata nepastāvību, tai skaitā
ziemas mēnešu sala temperatūru dienu skaitu, šāds
priekšlikums nav ilgtspējīgs, turklāt – būtu arī pretrunā
ar kultūrvides aizsardzības mērķiem, (skijorings ir daļēji
motorizēts sporta veids – motocikls un slēpes), jo abi
ezeri atrodas Pilsētbūvnecības pieminekļa “Talsu
pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā.
• šāds mūzikas festivāls Talsos 2019.gadā tiek
organizēts jau 15.reizi. Šobrīd šie svētki attīstījušies kā
K.F.Amendas Mūzikas svētki un Starptautiskais mūzikas
skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un
ansambļu konkurss Talsu tautas namā un Talsu
Mūzikas skolā. Ideja par Induļa Rankas veidoto
Bēthovena skulptūru tiks nodota TNP Kultūras un
sporta attīstības nodaļas rīcībā.
rīcība r*d-2 papildināta sekojoši: “Satiksmes drošības
uzlabošana K.Mīlenbaha un Saules ielu krustojumā,
izvērtējot krustojuma pārbūvi par lokveida krustojumu vai
aktualizējot luksofora darbību”. Savukārt rezultatīvo
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13.

Marija Zēberga

Ierosinājums saņemts
mutiski 15.03.2019.

Ierosinājums pārskatīt Tiguļkalna pārlieku izveidojušos
apaugumu, lai izceltu pakalna monolīto raksturu.

14.

Vivita Ruža

Iesniegts e-pastā
15.03.2019.

Ierosinājums izveidot mašīnu stāvlaukumu neapbūvētajā
zemes vienībā Jaunās un Raiņa ielu krustojumā, kas būtu
nepieciešams saistībā ar veikalu un bērnudārza atrašanos
Jaunajā ielā.

15.

Alfrēds Cipelis

Saņemta vēstule
8.03.2019.

• Ierosinājums par Saules – Stendes – F.Blumbaha –
Brīvības ielu krustojuma uzlabošanu. Kopumā tiek
atbalstīta rotācijas apļa izveide, ieteikums nozāģēt
vecās papeles. Kapus ieteikums norobežot ar tūju
dzīvžogu. Apļa centrā ieteikums pārstādīt nesen
iestādīto priedi (“jauno soda priedīti”) un O.Feldberga
darināto piemiņas akmeni.

• Rosinājums Talsu ģerboņa skulpturālo veidojumu pēc
rotācijas apļa izveides novietot lielajā rotācijas aplī
(Stendes – Rīgas – apvedceļa krustojumā). Tas varētu
tikt izvietots uz apļveida pacēluma un būt pirmais
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rādītāju apraksts – sekojošā redakcijā: “Tiek uzlabota
satiksmes drošība K.Mīlenbaha un Saules ielu
krustojumā, izbūvējot lokveida krustojumu vai izmainot
luksofora darbības uzstādījumus.”
Ierosinājums īstenojams rīcības r*u-46 ietvaros, kas
paredz Tiguļkalna labiekārtošanu, veicot kokaugu
kopšanu.
Neapbūvētās zemes vienības Raiņa un Jaunās ielas
krustojuma tiešā tuvumā nav pašvaldības īpašumā.
Privātīpašniekam, ja vien stāvlaukuma izveide nav saistīta
ar privātīpašnieka izveidotu publiski pieejamu objektu,
nevar
pieprasīt
izveidot
publiski
pieejamu
autostāvlaukumu – šādam nolūkam zemei būtu jābūt
pašvaldības īpašumā. Savukārt – no pilsētbūvniecības
viedokļa abas minētās stūra zemes vienības būtu
jāapbūvē, lai ēku apjomi iezīmētu kvartāla apbūves
robežas. Secinot – automašīnu stāvlaukuma izveide
varētu tikt veikta līdz ar privātīpašnieku iniciētu publiski
pieejamu objektu attīstību minētajos kvartālos.
• rīcības r*d-1 ietvaros primāri paredzēts izstrādāt
būvprojektu, kas savukārt detalizēti risinās krustojuma
tuvumā esošo koku saglabāšanas vai likvidēšanas
jautājumu un tuvējo teritoriju labiekārtojuma attīstību.
Rīcības rezultatīvo rādītāju apraksts papildināts ar
norādījumiem projektēšanas uzdevumam, izstrādājot
lokveida krustojuma būvprojektu: “Tiek izstrādāts
būvprojekts, un tiek veikta Stendes, Saules,
F.Blumbaha un Brīvības ielu krustojuma pārbūve par
lokveida krustojumu, īpašu uzmanību pievēršot
apkārtnē esošo vides objektu un koku saglabāšanas,
pārvietošanas vai likvidēšanas izvērtējumam.”
• Tematiskais plānojums jau paredz lielā rotācijas apļa
labiekārtojuma koncepciju rīcības r*d-9 ietvaros,
turklāt minētais ģerboņa skulpturālais veidojums ir
mēroga ziņā pārāk maza lielā rotācijas apļa ārtelpai –

sveiciens ierodoties Talsos. Līdztekus mastā varētu
atrasties Talsu novada karogs.

• ierosinājums kādudien īstenot sen izlolotu sapni –
gājēju tiltiņu, kas savienotu Lielo ielu (pie nama Lielajā
ielā 41) un Pilskalna pakāji, lai atvieglotu sarežģīto
kāpšanu, īpaši vecākie cilvēkiem. Iecerētā tiltiņa
platums varētu būt apmēram 1,5m, garums – aptuveni
30 – 35 m.

16.

Jolanta Skujeniece

Saņemts e-pastā
15.03.2019.

• 43.lpp. – nomainīt “20 Latvijas pašvaldību vidū” ar “21
Latvijas pašvaldību vidū”.
• tiek izteikts viedoklis, ka dzīvināšanas plāns kritizē
Attīstības programmas dokumentu, bet ir pārāk maz
vērtēts tas, cik lielā mērā Attīstības programmā
paredzētās rīcības skar Talsu pilsētas teritoriju.

iecerētais pozitīvais sveiciens var panākt pretēju
efektu. Ģerboņa skulpturālā veidojuma pārvietošanai
jāizvēlas mēroga ziņā kompaktāka ārtelpas vieta,
varbūt par mazā rotācijas apļa centrs (Stendes –
Saules – Brīvības – F.Blumbaha ielu krustojumā).
• Ierosinājuma tālāka virzība būtu jābalsta šīs īpašās
vēsturiskās vietas padziļinātā analīzē. Lai īstenotu šāda
gājēju tilta risinājumu, būtu jāievērtē operatīvā
transporta iespējas pārvietoties zem šāda tilta, kas
savukārt varētu palielināt tilta augstumu, tādējādi
radot raksturīgajai pilskalna sākotnes ainavai svešu
vizuālo akcentu. Tā kā dzīvināšanas plāna viens no
moto ir kāpnes un pakāpieni, ierosinājums izveidot
ērtāk pārvaramus pakāpienus nogāzē Kalēju ielas
Pilskalna pusē.
• skaitlis 20 nomainīts ar 21.
• Sadaļa papildināta ar to, ka tiek uzsvērts tas, ka no
visiem attīstības dokumentiem tieši Talsu novada
Attīstības programma ir vistiešāk saistīta ar Talsu
pakalnu loka dzīvināšanas plānu. Jāpaskaidro arī, ka
visas rīcības, kas vēl aizvien ir aktuālas attiecībā uz
Talsu pilsētu, tiek iekļautas dzīvināšanas plāna rīcību
skaitā 7.nodaļā, paredzot tām precīzākus rezultatīvos
rādītājus. Jāpaskaidro, ka AP analīze 2.2.nodaļā veikta
tieši no sistēmiskā viedokļa tādēļ, lai radītu skaidru
struktūru Talsu pakalnu loka dzīvināšanas plāna rīcību
izklāstam,
uzlabojot
Attīstības
programmas
sistēmiskās nepilnības. Minētās atziņas un secinājumi
nebūtu jāuztver kā kritika, bet gan kā ierosinājumi un
ievirzes, izstrādājot nākamo Attīstības programmu.
Savukārt – secinājumu daļa tiek papildināta ar
apkopojumu par vidējā termiņa mērķu skaitu, kas īpaši
vērsti uz Talsu pakalnu loka teritoriju, kā arī ar
apņemšanos dzīvināšanas plāna rīcības definēt
precīzāk un ar rezultatīvajiem rādītājiem.
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• To, kas paredzēts Talsu deviņu pakalnu koncepcijā,
vajadzētu iepludināt Talsu dzīvināšanas plānā, lai
veidotos viens kopīgs dokuments Talsiem.
• 54.lpp. nekorekts nosaukums “Talsu novada Kultūras,
sporta un tūrisma centrs”, kas jānomaina uz “Kultūras
un sporta attīstības nodaļa”.
• 56.lpp. nomaināms definējums “Talsu novada domes
budžets” uz “Talsu novada pašvaldības budžets”.
Sadaļā par iekšpagalmu labiekārtošanas programmu
kā iespējamos finansējuma saņēmējus vajadzētu
minēt arī daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājus.
Koriģēt definējumu “Vecpilsētas nekustamo īpašumu
īpašnieki” uz “Talsu vēsturiskā centra nekustamo
īpašumu īpašnieki”. Papildināts ar finanšu resursu
instrumentu:
“Talsu
novada
pašvaldības
līdzfinansējums – konkurss “Dari Talsu novadam”.
Priekšlikums izslēgt divus iespējamos finansējuma
saņēmējus “pašvaldības iestāde un pašvaldības
kapitālsabiedrība” pie SAM 5.6.2., jo Talsu gadījumā
šiem diviem ierakstiem nav lielas nozīmes. Analogs
komentārs par SAM 3.3.1.
• tiek izteiktas šaubas par Talsu iespēju kvalificēties
programmai URBACT III 2014.-2020.gadam.
• 64.lpp. precizēt, ka transformējama par koncertzāli
varētu būt ledus halle. Gramatiski neveikls vārdu
virknējums.
• 68.lpp. precizēt tagadējo tirgus vietu Gravas ielā.
Precizēt arī novietni daļā no pašreizējās diskogolfa
teritorijas. Koriģēt arī adresi, kas pieminēta kā Ezera
iela uz Lielā iela 22.
• Ieteikums 4.4. sadaļu (68.lpp.) rakstīt pagātnes formā.
• ieteikums atbildīgā “pārvaldnieks” vietā lietot
“pārvalde”.
• Atbildīgais “uzņēmējdarbības speciālists” vietā jābūt
“uzņēmējdarbības koordinators”.
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• Koncepcijas nostādnes lielā mērā iekļautas Talsu
pakalnu loka dzīvināšanas plāna vīzijā un rīcību daļā.
• ieraksts 46.punktā nomainīts uz “Kultūras un sporta
attīstības nodaļa”.
• Koriģēts definējums uz “Talsu novada pašvaldības
budžets”.
Papildināts
finansējuma
saņēmēju
definējums: “...iedzīvotāji / apsaimniekotāji”. Koriģēts
definējums: “Talsu vēsturiskā centra nekustamo
īpašumu
īpašnieki”.
Papildināmajam
finanšu
instrumentam
“Talsu
novada
pašvaldības
līdzfinansējums – konkurss “Dari Talsu novadam”
atbalstāmās jomas: “Uzņēmējdarbības uzsākšanai,
attīstībai”, iespējamie finansējuma saņēmēji: “Esošie
komersanti, kas nodarbina ne vairāk kā 10 cilvēkus,
fiziskas personas”. Finansējuma saņēmēji “pašvaldības
iestāde un pašvaldības kapitālsabiedrība” izslēgti no
teksta pie SAM 5.6.2. un SAM 3.3.1.

• iespējamais finanšu instruments tomēr tiek saglabāts.
• Koriģēts teksts: “Talsos izbūvēts multifunkcionāls
sporta, atpūtas un kultūras komplekss, (peldbaseins,
ledushalle, ko iespējams transformēt par koncertzāli,
dienesta viesnīca)”.
• precizēta tagadējā tirgus vieta: Ezera / Gravas ielā.
precizēta arī novietne Saules ielas vietā – Jaunatnes
ielā 7. Koriģēta arī adreses Lielajā ielā 22.
• 4.4. sadaļas teksts noformēts pagātnes formā.
• Priekšlikums jau ņemts vērā saskaņā ar iepriekš
izteiktajiem labojumiem.
• Atbildība “uzņēmējdarbības speciālists” izlabota uz
“uzņēmējdarbības koordinators”

• Atbildības “Būvvalde” vietā, lietot “Talsu novada
Būvvalde”.
• rīcības r*i-29, r*d-22 atbildīgos papildināt ar “Talsu
pilsētas pārvalde”.
• rīcību r*i-30, r*i-35, r*d-1, r*d-3, r*d-5, r*d-6, r*d-14,
r*u-42, r*-u-43, r*u-44, r*u-45, r*u-46, r*u-47, r*u-48,
r*s-17 atbildīgos papildināt ar “Talsu novada Attīstības
plānošanas un projektu vadības nodaļa”.
• rīcību atbildīgā “Kultūras un sporta attīstības nodaļa”
precīzs nosaukums: “TNP Kultūras un sporta attīstības
nodaļa”.
• rīcību atbildīgā “Sabiedrisko attiecību un marketinga
nodaļa” precīzs nosaukums: “TNP Sabiedrisko attīstību
un marketinga nodaļa”.
• rīcības r*i-44, r*d-20 atbildīgos papildināt ar “TNP
Kultūras un sporta attīstības nodaļa”.
• ierosinājums piezīmes par novērtējumu atbilstoši
efektivitātei un iespējamībai pārvietot tekstā sadaļas
sākumā.
• atbildīgais “Sabiedrības veselības speciālists” jākoriģē
uz “TNP sabiedrības veselības speciālists”.
• atbildīgais “Izpilddirektors” jākoriģē uz “TNP
Izpilddirektors”.
• atbildīgais “Komunālā nodaļa” jākoriģē uz “TNP
Komunālā nodaļa”.
• atbildīgais “Nekustamā īpašuma nodaļa” jākoriģē uz
“TNP Nekustamā īpašuma nodaļa”.
• atbildīgais “Juridiskā nodaļa” jākoriģē uz “TNP Juridiskā
nodaļa”.
• rīcības r*d-20 atbildīgos papildināt ar “Talsu Tautas
nams”.
• rīcībām r*u-10 un r*s-1 izslēgt no atbildīgo saraksta
Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļu.
• rīcībai r*u-20 nomainīt atbildīgo “izpilddirektors” ar
atbildību “Talsu pilsētas pārvalde”.

• Koriģēts atbildības definējums: TN būvvalde”.
• rīcības r*i-29, r*d-22 atbildīgie papildināti ar “Talsu
pilsētas pārvalde”.
• rīcību r*i-30, r*i-35, r*d-1, r*d-3, r*d-5, r*d-6, r*d-14,
r*u-42, r*u-43, r*u-44, r*u-45, r*u-46, r*u-47, r*u-48,
r*s-17 atbildīgie papildināti ar “TNP Attīstības
plānošanas un projektu vadības nodaļa”.
• koriģēts atbildīgais: “TNP Kultūras un sporta attīstības
nodaļa”.
• koriģēts atbildīgais: “TNP Sabiedrisko attiecību un
mārketinga nodaļa”.
• rīcības r*i-44, r*d-20 atbildīgie papildināti ar “TNP
Kultūras un sporta attīstības nodaļa”.
• piezīmes par novērtējumu atbilstoši efektivitātei un
iespējamībai pārvietotas teksta attiecīgo sadaļu
sākumā.
• Koriģēts atbildīgā nosaukums: “TNP sabiedrības
veselības speciālists”.
• Koriģēts atbildīgā nosaukums: “TNP Izpilddirektors”.
• Koriģēts atbildīgā nosaukums: “TNP Komunālā
nodaļa”.
• Koriģēts atbildīgā nosaukums: “TNP Nekustamā
īpašuma nodaļa”.
• Koriģēts atbildīgā nosaukums: “TNP Juridiskā nodaļa”.
• rīcība r*d-20 papildināta ar atbildīgo “Talsu Tautas
nams”.
• rīcībām r*u-10, r*s-1 no atbildīgo saraksta izslēgta
Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļa.
• rīcībā r*u-20 atbildīgais “Izpilddirektors” aizstāts ar
atbildīgo “Talsu pilsētas pārvalde”.
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Ilvars Pļaviņš

Ierosinājumi saņemti
mutiski 14.03.2019.

• rīcības r*u-52 atbildīgo sarakstu papildināt ar diviem
atbildīgajiem – “Talsu novada būvvaldes arhitektūras
daļa” un “TNP Komunālā nodaļa”.
• rīcībai r*s-6 no atbildīgo saraksta izslēgt “Apmeklētāju
pieņemšanas centrs”, jo tas ir Kancelejas ietvaros.
• atbildīgais “Kanceleja” jākoriģē uz TNP Kanceleja.
• atbildīgais “Informācijas tehnoloģiju nodaļa” jākoriģē
uz “TNP Informācijas tehnoloģiju nodaļa”.
• Sadaļā 7.2. no iespējamo finansējuma avotu
uzskaitījuma rīcībai r*i-2 izslēgt SAM 8.1.2.
• iespējamos finansējuma avotus rīcībām r*i-26, r*i-27
papildināt ar LAT-LIT.
• iespējamos finansējuma avotus rīcībām r*i-27, r*m-8
papildināt ar PB.
• nosaukums Nacionālā kultūras pieminekļu pārvalde
(NKPP) koriģējams kā Nacionālā kultūras mantojuma
pārvalde (NKMP).
• Ierosinājums izveidot parku, kurā izvietoti no metāla
izgatavoti koki. Kokus būtu iespējams izgaismot visos
gadalaikos, piemēram, ziemā – apsmidzinot ar ūdeni,
tie varētu būt skaisti apledojuši, kas izceltu
izgaismošanas efektu. Mākslas darbu izvietojumu
vajadzētu izvēlēties kādā no pilsētas augstāk
izvietotiem punktiem.
• Skaņu starā varētu izvietot dažādus mūzikas
instrumentus (piemēram, taures, vai kādus citus).

• rīcības r*u-52 atbildīgo saraksts papildināts ar “Talsu
novada būvvaldes arhitektūras daļa” un “TNP
Komunālā nodaļa”.
• rīcībā r*s-6 no atbildīgo saraksta izslēgts “Apmeklētāju
pieņemšanas centrs”.
• Koriģēts atbildīgā nosaukums: “TNP Kanceleja”.
• Koriģēts atbildīgā nosaukums: “TNP Informācijas
tehnoloģiju nodaļa”.
• no iespējamo finansējuma avotu klāsta rīcībai r*i-2
izslēgts SAM 8.1.2.
• iespējamie finansējuma avoti rīcībām r*i-26, r*i-27
papildināti ar LAT-LIT
• iespējamie finansējuma avoti rīcībām r*i-27, r*m-8
papildināti ar PB.
• Koriģēts nosaukums: Nacionālā kultūras mantojuma
pārvalde (NKMP).
• Priekšlikums varētu tikt virzīts kā “Zelta ābele” – īpašo
mākslas koku radīšana ābeļziedu starā Sauleskalnā
kāda starptautiska mākslas plenēra ietvaros.
Papildinājums
pie
rīcības
r*s-26,
pieminot
metālmākslu. Papildināts rīcības r*u-55 rezultatīvo
rādītāju izklāsts par objektiem ābeļziedu starā.
• Tiek papildināts rīcības r*u-55 rezultatīvo rādītāju
izklāsts.

6.03.2019. Talsos, kinoteātra “Auseklis” kinozālē notika publiskās apspriešanas sanāksme, kurā piedalījās 33
interesenti.
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