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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 (šis sējums);
2.daļa. Stratēģiskā daļa , kas satur ieviešanas uzraudzības kārtību un pārskatu;
3.daļa. Rīcību plāns 2014.-2020.gadam;
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”.

Gala redakcija, 31/01/2012

4

Talsu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam. Pašreizējās situācijas analīze

Saīsinājumi
AER
AIPL
CSP
CSS
DG
EM
ERAF
ES
ESF
ĪADT
IKP
IKT
IZM
FM
KF
KIS
KM
Kurzemes PR
LDz
LIAA
LIAS 2030
Latvijas NRP
LPS
LVC
Lursoft
LR
NACE
NVA
NUT

VA
VARAM
VID
VK
VKPAI
VZD
PII
PMLP
SIA
TEN
UR
VARAM
VeM
VID
VK
VRAA
VSID
VZD

Atjaunojamie energoresursi
Attīstības un partnerattiecību ieguldījumu līgums (ES fondu finansējums un valstu dalības
programmu līdzfinansējums 2014.-2020.gadam)
Centrālā statistikas pārvalde
Centralizētā siltumapgādes sistēma
darba grupa
Ekonomikas ministrija
Eiropas reģionālās attīstības fonds
Eiropas Savienība
Eiropas Sociālais fonds
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija
Iekšzemes kopprodukts
Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas
Izglītības un zinātnes ministrija
Finanšu ministrija
Kohēzijas fonds
Kultūras informācijas sistēma
Kultūras ministrija
Kurzemes plānošanas reģions
VAS „Latvijas dzelzceļš”
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam
Latvijas nacionālā reformu programma „ES 2020” stratēģijas ieviešanai
Latvijas Pašvaldību savienība
VAS „Latvijas Valsts ceļi”
SIA „Lursoft IT” uzņēmumu datu bāze, kas tiek veidota sadarbībā ar LR Uzņēmumu reģistru
Latvijas Republika
Ekonomisko darbību klasifikators (Classification of Economic Activities in the European
Community)
Nodarbinātības valsts aģentūra
Eiropas statistiskais reģions (Nomenclature of Units for Territorial Statistics). Visa Latvija
atbilst NUT 2 līmenim, Talsu novads iekļaujas Kurzemes statiskajā reģionā, kas atbilst NUT 3
līmenim
Valsts aģentūra
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts kase
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Valsts zemes dienests
Pirmskolas izglītības iestāde
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Eiropas transporta tīkls
Uzņēmumu reģistrs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Veselības ministrija
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts kase
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Valsts stratēģiskais ietvardokuments, kas noteica ES fondu finansējumu 2007.-2013.gadā.
Valsts zemes dienests
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1.NOVADA NOVIETOJUMS UN IETEKMĒJOŠIE FAKTORI
1.1. Ģeogrāfiskā atrašanās vieta un teritorija
1.attēls. Talsu novada novietojums Baltijas jūras
reģionā

Latvijā Talsu novads atrodas Latvijas rietumziemeļos,
Ziemeļkurzemē, Kurzemes plānošanas reģionā
(plānošanas reģions sakrīt arī ar Eiropā izveidotajiem
statistiskajiem (NUTS 3) reģioniem).
2.attēls. Talsu novads Latvijā

3.attēls. Talsu novada teritorija

Novada teritorijas centrā ir Talsu pilsēta. Novada teritorija robežojas ar Rojas novadu un Mērsraga novadu, caur
kuriem ir vistuvākais attālums līdz Baltijas jūras Rīgas līča Kurzemes piekrastei. Talsu novads robežojas arī ar
Dundagas novadu, Kuldīgas novadu un Ventspils novadu Kurzemes plānošanas reģionā, kā arī ar Tukuma un
Kandavas novadiem Rīgas plānošanas reģionā. Novada teritoriju šķērso valsts galvenie transporta koridori – autoceļš
Rīga - Ventspils (A10) un dzelzceļš Ventspils – Tukums 2.
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1.2. Ietekmējošie faktori
Talsu novada pašreizējos sociāli ekonomiskos procesus ietekmē gan dabas, gan politiskie, gan ekonomiskie faktori.
Iedzīvotāju skaita samazināšanās
Iedzīvotāju skaits samazinās visā valstī. Talsu novadā pēdējo desmit gadu laika tas samazinājies par 7%.
Tuvumā atrodas ostas
Uzņēmumiem tuvākās lielās ostas ar attīstītu ostu infrastruktūru ir Rīgā, Ventspilī. Attīstās Baltijas jūras Rīgas līča
Kurzemes piekrastes mazās ostas Mērsragā un Rojā.
4.attēls. Dabas un saimnieciskie faktori

Teritoriju šķērso dzelzceļš
Teritoriju šķērso dzelzceļš Tukums2 – Ventspils, pa kuru notiek kravu pārvadājumi. Novada teritorijā atrodas Stendes
un Spāres stacijas. Stende vēsturiski ir apkalpojusi kravas no Krievijas.
Pasažieru kustība notiek tikai līdz Tukumam (attālums līdz Talsiem – 55 km), posmā līdz Talsiem kustība ir slēgta.
Teritoriju šķērso A10 / E22 (TEN autoceļš), kas nodrošina Rīgas un Ventspils sasniedzamību
Novadu šķērso starptautiski nozīmīgs autoceļš A10/E22 Rīga-Ventspils. Tas rada priekšnoteikumus uzņēmējdarbībai.
Rīga sasniedzama 2 stundās, Ventspils – stundas laikā. Iedzīvotājiem svarīga ir šo abu nacionālās nozīmes pilsētu
sasniedzamība, īpaši Rīga ar tās pakalpojumiem, darba un noieta tirgiem, starptautisko satiksmi. Ventspils svarīga ar
tās kultūras, sporta, veselības un izglītības piedāvājumu.
Uz A10 ir bieža sabiedriskā transporta kustība. Gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte 2010.gadā bija 3814 (t.sk.
604 kravas) automašīnas diennaktī. Ap Rīgas-Ventspils autoceļu ir daudz lielāka saimnieciskā rosība salīdzinājumā ar
Talsu novada Ziemeļu daļu.
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Nav tiešas pieejas piekrastei
Talsiem nav tiešas „pieejas” pie jūras. Tuvākā pieeja piekrastei atrodas 1 km attālumā Mērsraga novadā (Upesgrīva).
Piekrastes tūrisms attīstās sadarbībā ar Rojas, Engures un Mērsraga novadiem. Talsu novads robežojas ar Usmas un
Engures ezeriem.
Teritorijā ir viens no blīvākajiem ceļu tīkliem
Teritorijā ir viens no blīvākajiem ceļu tīkliem Kurzemes reģionā, kas nodrošina novada iekšējo kustību starp četrām
pilsētām un pagastu centriem, kā arī savieno ar blakus esošo novadu centriem – Dundagu, Kandavu, Kuldīgu,
Tukumu, Roju un Mērsragu.
Talsu pilsēta un mazpilsētas
Talsu novads ir viena no 60 Latvijas pašvaldībām, kuru sastāvā ir pilsētas. Talsu pilsēta ar 11192 tūkstošiem
1
iedzīvotāju ir viens no trijiem lielākajiem attīstības centriem Kurzemes reģionā un astoņpadsmitā lielākā pilsēta
2
Latvijā . Talsi kopā ar trim mazpilsētām – Sabili, Stendi un Valdemārpili – un pagastu centriem veido vienmērīgu
apdzīvojuma struktūru. Talsu novada pilsētās dzīvo 46% novada iedzīvotāju, Talsos – 32,5% novada iedzīvotāju.
Bezdarba līmenis
Bezdarba līmenis ir līdzīgs vai nedaudz augstāks kā vidēji Latvijā. 2011.gada 30.novembrī tas bija 9,4%.
Talsu novadā ir vairāki lieli uzņēmumi (apgrozījumu virs 3 milj. LVL 2009.g.)
Uzņēmumu darbība cieši saistīta ar vietējiem dabas resursiem – smilts, grants ieguvi, ceļu būvniecību, mežizstrādi,
lauksaimniecības pārstrādi, kūdras ieguvi. Lielākie uzņēmumi ir arī nozīmīgākie darba devēji privātajā sektorā: SIA
"Vika Wood" (kokapstrāde), SIA "Pindstrup Latvia" (kūdras ieguve), SIA "JAUNALKO" (spirta ražošana), SIA
"Jaunpagasts PLUS" (pārējo organisko ķīmisko pamatvielu ražošana), SIA "Talce" (ceļu būvniecība), SIA "SBE Latvia
LTD." (kokapstrāde), AS "Talsu Piensaimnieks" (piena pārstrāde), SIA "Lateva" (degvielas mazumtirdzniecība), SIA
"Krauzers" (mežizstrāde), AS "Talsu autotransports" (pasažieru sauszemes pārvadājumi), SIA "O.Bāres būvmateriāli"
(metālizstrādājumu mazumtirdzniecība).
Daudzveidīgas ainavas
Pēc dabas apstākļiem un saimniekošanas veida novada ietvaros ir vismaz ‘četras dažādas zonas - piejūras, Talsu
pauguraine, teritorija ap Rīgas –Ventspils autoceļu un dzelzceļu, Abavas ielejas apkārtne.

1
2

CSP dati „IS15. pastāvīgo iedzīvotāju skaits novadu pilsētās gada sākumā” uz 2011.gada sākumu
PMPL dati 2009.gada sākumā
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1.3. Vispārīgs Talsu novada raksturojums
2

Novada teritorijas platība ir 1 763 km .
Talsu novads ir piektais lielākais novads Latvijā pēc platības un aizņem 13% no Kurzemes plānošanas reģiona
2
teritorijas. Platības ziņā lielākās teritoriālās vienības ir Ģibuļu pagasts ar 320.2 km (aizņem 18.2% no novada
2
2
2
teritorijas), Valdgales – 205.3 km (11.6%), Laucienes – 180.3 km (10.2%), Abavas pagasts – 160.1 km (9.08%).
2
Mazākās platības ir pilsētām – Valdemārpils ar 3.06 km aizņem 0.17% no kopējās novada teritorijas, Stende ar 4.8
2
2
2
km (0.3%), Sabile ar 4.33 km (0.24%), Talsi ar 7.8km (0.4%).
34 264 iedzīvotāji
Pēc iedzīvotāju skaita lielākās teritoriālās vienības ir Talsu pilsēta ar 11129 iedzīvotājiem (46% novada iedzīvotāju),
Ģibuļu pagasts ar 2475 iedzīvotājiem, Lībagu pagasts ar 2077 iedzīvotājiem, Laidzes pagasts ar 1938 iedzīvotājiem
(CSP dati uz 01.01.2011)
Teritoriālais iedalījums
Novada administratīvais centrs ir Talsu pilsēta. Talsu novada teritoriju veido 4 pilsētas un 14 pagasti:
1) Talsu pilsēta,
5) Abavas pagasts,
2) Sabiles pilsēta,
6) Ārlavas pagasts,
3) Stendes pilsēta,
7) Balgales pagasts,
4) Valdemārpils pilsēta,
8) Ģibuļu pagasts,
9) Īves pagasts,
10) Ķūļciema pagasts,
11) Laidzes pagasts,
12) Laucienes pagasts,
13) Lībagu pagasts,
14) Lubes pagasts,
15) Strazdes pagasts,
16) Valdgales pagasts,
17) Vandzenes pagasts
18) Virbu pagasts.
2

Iedzīvotāju blīvums ir vidēji 19 cilvēki uz 1 km .
Iedzīvotāju blīvuma ziņā Talsu novada rādītājs ir trešais lielākais (aiz Engures un Rojas novada) Kurzemes plānošanas
2
reģiona lauku teritoriju vidū (zemākais blīvums – 4.5 cilvēki uz km Rucavas novadā), vidēji reģionā blīvums ir 22
2
2
cilvēki uz km , vidēji Latvijā – 34.8 cilvēki uz km .
2

2

Lielākais iedzīvotāju blīvums ir Talsu pilsētā – 1427 cilvēki uz km , Valdemārpilī – 451cilvēks uz km , Laidzes pagastā
2
– 26, Virbu – 24, Lībagu – 14 cilvēki uz km .
1.tabula. Talsu novada teritoriālo daļu galvenie rādītāji
Teritoriālā vienība
Abavas pagasts
Ārlavas pagasts
Talsu pilsēta
Stende
Sabile
Valdemārpils
Balgales pagasts
Ģibuļu pagasts
Īves pagasts
Ķūļciema pagasts
Laidzes pagasts
Laucienes pagasts
Lībagu pagasts
Lubes pagasts
Strazdes pagasts
Valdgales pagasts
Vandzenes pagasts
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Iedzīvotāju skaits 01.01.2011.
skaits
%
1691
4,9
1216
3,5
11129
32,5
1885
5,5
1387
4,0
1382
4,0
945
2,8
2475
7,2
546
1,6
484
1,4
1938
5,7
1837
5,4
2077
6,1
573
1,7
458
1,3
1455
4,3
1832
5,4

Teritorijas platība
2
km
%
160,1
9,1
134,5
7,6
7,8
0,4
4,8
0,3
4,33
0,2
3,06
0,2
74,8
4,2
320,2
18,2
70,7
4,0
67,7
3,8
74,1
4,2
180,3
10,2
143,9
8,2
83,4
4,7
42,3
2,4
205,3
11,6
145,9
8,3

Iedzīvotāju blīvums
2
iedz./km
11
9
1427
393
320
452
12
8
8
7
26
10
14
7
11
7
13
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Iedzīvotāju skaits 01.01.2011.
skaits
%
Virbu pagasts
954
2,8
Talsu novads kopā
34 264
100
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde
Teritoriālā vienība

Teritorijas platība
2
km
%
39,6
2,3
1 763
100

Iedzīvotāju blīvums
2
iedz./km
24
19

Iekšzemes kopprodukta izmaksas uz 1 iedzīvotāju – 3350 LVL
IKP uz vienu novada iedzīvotāju sastāda no 684 Ls 1995.gadā (CSP dati) līdz 3350 Ls 2006.gadā, kas ir labs rādītājs
Latvijas lauku teritoriju vidū. Ja 1995.gadā Latvijā vidējais IKP rādītājs uz 1 iedzīvotāju bija 1052 Ls, tad 2006.gadā tas
bija 4883 Ls, un Talsu novada rādītājs bija pietuvojies vidējam rādītājam valstī.
Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa 2010.gadā – 405 lati
Strādājošo mēneša vidējā darba bruto samaksa (bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50)
2010.gadā bija 405 Ls (CSP dati), kas ir viens no augstākajiem apkārtējo teritoriju vidū un augstāks kā Latvijas vidējā
bruto darba samaksa.
2.tabula. Strādājošo vidējā bruto darba samaksa Talsu novadā un apkārtējos novados (latos) 2010.gadā
Pavisam*

Sabiedriskajā sektorā

Latvija
483
470
Kurzemes reģions 382
383
Talsu novads
405
332
Kuldīgas novads
327
387
Ventspils novads 459
376
Dundagas novads 296
395
Engures novads
361
369
Kandavas novads 357
366
Mērsraga novads ...
...
Rojas novads
278
362
Tukuma novads
377
411
* bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50
** komersanti ar nodarbināto skaitu >=50

Privātajā sektorā**

500
381
508
235
531
.
.
.
...
239
343

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde
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2.DABAS APSTĀKĻI UN RESURSI
2.1. Klimats
Novada klimatu nosaka tā ģeogrāfiskais novietojums Baltijas jūras austrumu krastā mērenās joslas platuma grādos
un relatīvi līdzenā zemes virsma. Valdošās ir mēreno platuma grādu jūras gaisa masas (pārsvarā – no Atlantijas
okeāna, retāk – kontinentālās). Līdz ar to teritorijā ir labi izteiktas jūras klimata pazīmes.
Ziemeļkurzemes raksturīgo klimatisko apstākļu fonu nosaka mēreni vēss un mēreni mitrs klimats. Janvāra vidējā
temperatūra ir -3 0C, jūlija vidējā temperatūra +16,5 0C. Bezsala perioda ilgums ir dažāds, un to ietekmē jūras
tuvums. Vidēji novada teritorijā tas ir 130 dienas. Saules spīdēšanas ilgums ir vidēji 1800 stundas, kas ir tuvs vidējam
rādītājam Latvijā. Gada vidējais nokrišņu daudzums ir 600 – 700 mm, kas ir mazāk nekā vidējais daudzums Latvijā,
novada teritorijā parasti ir maiga ziema ar nenoturīgu sniega segu. Valdošo vēju virziens jūlijā ir rietumu un
dienvidrietumu, bet janvārī dienvidu, dienvidrietumu un dienvidaustrumu.

2.2. Reljefs
Talsu novada teritorijā pārsvarā ir līdzenumi un viļņotie līdzenumi. Talsu novada Z un ZA daļas reljefu veido Piejūras
zemienes daļa, vidusdaļā – Ziemeļkurzemes (Ziemeļkursas) augstiene. Tas nosaka lielu floras un faunas
daudzveidību. Izteikts paugurainais reljefs vērojams Talsu pilsētas apkārtnē. Mazāk izteiktas pauguraines ir apvidū
starp Nogali un Valdemārpili, kā arī starp Ķurbi un Pūņām.
Talsu paugurainē visinteresantākā, augstāk paceltā (no 100 līdz 174 metriem virs jūras līmeņa) un saposmotā daļa ir
tā saucamais Aklāciema masīvs, kas ir vecākā sauszemes daļa novada robežās, sākusi veidoties vairāk nekā pirms 15
tūkst. gadiem, kad šajā vietā sāka kust atmirušā ledus masīvs. Savukārt jaunākā sauszemes daļa ir tuvāk jūras
piekrastei, kur vērojami Baltijas jūras senāko attīstības stadiju krasta veidojumi.
Novada virsmas augstākais punkts ir Kamparkalns Ziemeļkurzemes augstienē (173,8 m virs jūras līmeņa).
Kamparkalns atrodas Vanemas pauguraines ziemeļu malā, Aklāciema masīvā. Ziemeļkurzemes augstienē.
Kamparkalns ir vaļņveidīgs iegarenas formas paugurs ar lēzenāku ziemeļrietumu nogāzi un stāvu dienvidaustrumu
un ziemeļaustrumu nogāzi, garums – 750 m, platums – līdz 200 m, ralatīvais augstums – 32,3 m. Kamparkalnu veido
smilts, grants, oļi. Kalns veidojies zemledus apstākļos, ledājam izspiežot un sakrokojot senākus ledāja kušanas ūdeņu
nogulumus. Apaudzis ar platlapju (liepu, ozolu, lazdu) un priežu mežu.
Dabas apstākļu ziņā daudzveidīgākie apvidi ir dabas parks „Talsu pauguraine”, dabas parks „Abavas senleja”, dabas
parks „Engures ezers”.

2.3. Ainavas
Dabas un saimnieciskā ziņā Talsu novadā var izšķirt vairākas ainavas – piejūras, pauguraines, ielejas un Rīga-Ventspils
autoceļa apkārtnes ainavu (skat. 4.attēls).
Piejūras ainava raksturīga Ķūļciema, Vandzenes un Lubes pagastos, kas atrodas tuvāk jūrai. Raksturīgo ainavu
nosaka piejūras līdzenums, lielie mežu masīvi, nabadzīgākas augsnes. Teritorijas ir mazapdzīvotas. Saimnieciskās
aktivitātes saistītas ar
 tūrisma attīstību piekrastē
 videi draudzīgu saimniekošanu (tā kā šeit atrodas dabas parks „Engures ezers”, Baltijas jūras un Rīgas līča
ierobežotas saimnieciskās darbības josla)
 mežizstrādi, kokapstrādi, lauksaimniecību.
Pauguraines ainava raksturīga Talsu novada lielākajā daļā, izteikti – teritorijas vidusdaļā (Aklāciema masīvs).
Pauguraines ainavai raksturīga mozaīkveida mežu un lauku mija ar mini ezeriņiem reljefa pazeminājumos. Šeit
izplatīta grants un smilts ieguvi, mežizstrāde, lauksaimniecība, tostarp netradicionālā lauksaimniecība, aktīvā atpūta,
tūrisms. Tā ir pievilcīga ainava arī dzīvošanai, un piesaistījusi jauno privātmāju apbūvi (Zvirzdos un Paugurciemā).
Talsu novada simboli ir Talsu pilsēta uz deviņiem pakalniem. Tie ir: Talsu pilskalns (uz kura atradās kuršu pils),
Ķēniņalns (pie kura atrodas Koklētājs, Saules kalns (uz kura atrodas ūdenstornis), Tiguļu kalns (uz kura atrodas
muzejs), Baznīckalns (uz kura atrodas luterāņu baznīca), Dzirnavkalns (uz kura kādreiz atradās dzirnavas un Livonijas
ordeņa mūra pils), Leču kalns (uz kura atrodas piemineklis 1905. gada upuriem), Krievragkalns (uz kura atrodas
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viesnīca Talsi) un Vilkmuižas kalns. Ap Talsiem Laucienes, Laidzes un Lībagu pagastu teritorijās izveidots dabas parks
„Talsu pauguraine”.
Abavas ielejas ainava Sabiles pilsētā un Abavas pagastā – Abavas upes senlejas, izteiktas ielejas, pļavu un nogāžu
ainavas, nereti tiek dēvētas arī par Kurzemes Šveici. Ielejas platums mainās no 2,5 km līdz 0,7 km. Tās dziļums vietām
sasniedz 58 m. Abava ar savu 129 km tecējumu ir septītā garākā upe Latvijā un senos laikos uzskatīta par svētupi.
Ielejas lepnums - Abavas rumba 35 m plats un 0,5 m augsts vairākpakāpju ūdenskritums. Senlejas nogāzes saposmo
gravas un pieteku ielejas. Krastos ir devona dolomītu un smilšakmens atsegumi un alas. Iecienītās tūristu vietas
Abavas senlejā ir Abavas Velnala, Māras kambari - 2,5 km gara pastaigas taka Abavas senlejas labajā krastā, Pedvāles
brīvdabas mākslas muzejs, Drubazu dabas taka, Imulu pasaku taka, Zeķu krogs un pati Sabile ar tās simbolu
Vīnakalnu (34 m v.j.l.). Tas ir unikāls ar to, ka ierakstīts Ginesa rekordu grāmatā kā vistālāk uz ziemeļiem esošais vīna
dārzs, kur brīvā dabā audzē vīnogas.
Rīga-Ventspils pieceļa ainava, līdz 7-8 km ceļa abās pusēs, iezīmējas ar saimniecisko rosību, ekonomisko darbību
daudzveidību un blīvāku apdzīvojumu. Šeit strādā lielākie Talsu novada uzņēmumi, atrodas Talsu pilsēta, Stende,
Jaunpagasts. Šeit, saistībā ar Ventspili un Rīgu, ir intensīvāka autotransporta kustība, dzelzceļš.

2.4. Meži
Talsu novada mežiem piemīt liela bioloģiskā daudzveidība. Mežs ir neatņemama ainavas sastāvdaļa, un ar savu
daudzveidīgo ekoloģisko, sociālekonomisko un kultūrvēsturisko vērtību, kas, neapšaubāmi ir nozīmīgi novada dabas
bagātība.
Talsu novads ir viens no mežainākajiem Latvijas rajoniem. Ar mežu apklātā platība sastāda 57,2 % no rajona
kopplatības. AS „Latvijas Valsts meži” apsaimniekošanā esošās zemes platība Talsu novadā ir 100471.5ha. Valsts
meži aizņem 58.2%, bet privātie – 33.9% no rajona mežu kopplatības.
Meža resursi ir visas mežā esošās dabas vērtības, koksnes un nekoksnes materiāli, flora un fauna. Ilgtspējīgas
mežsaimniecības pamatā ir uzdevums saimniekot tā, lai meža resursi nesamazinātos, bet to vērtība pieaugtu.
Talsu novadā mežu apsaimniekošanas kontroles funkcijas veic Valsts meža dienesta (VMD) Ziemeļkurzemes
virsmežniecība.
Ar meža izmantošanu saistītos uzņēmumus skat.4.1.nodaļā.

2.5. Kultūras pieminekļi
Kopumā Talsu novadā atrodas 146 valsts nozīmes kultūras pieminekļi (56 – arhitektūras, 47 – mākslas, 40 –
arheoloģijas un 3 – pilsētbūvniecības: Sabiles, Talsu un Valdemārpils vecpilsētas). No visiem kultūras pieminekļiem
10 atrodas Talsu pilsētā – Talsu pilsētas vēsturiskais centrs, Talsu senkapi, Talsu viduslaiku pils, Talsu pilskalns ar
senpilsētu, Vilkmuižas ezera senkapi, dzīvojamā ēka Baznīcas laukumā 1, Talsu luterāņu baznīca ar ērģelēm un
epitāfiju E.Fišeram, Kupfera kapliča.
Katrā novada pagastā ir vairākas kultūrvēsturiski ievērojamas vietas - Nurmuižas viduslaiku pils un Nurmuižas
baznīca Laucienes pagastā, Māras kambaru alas, Spāres luterāņu baznīca, Pastendes un Spāres muižas Ģibuļu
pagastā, Talsu mācītājmuiža un K.Amendas atdusas vieta Laidzes pagastā, Tiņģeres muiža Īves pagastā, Pedvāles
Brīvdabas mākslas muzejs Sabiles novadā, Valgales muiža, Pūņu pamatskolas muzejs Valdgales pagastā, Iģenes
luterāņu baznīca , Ugunsdzēsības muzejs Vandzenes pagastā, Strazdes luterāņu baznīca, Strazdes muižas komplekss
Strazdes pagastā, Bīlavu velna laiva Lubes pagastā, Ārlavas muiža Ārlavas pagastā, putnu vērošanas tornis Ķūļciema
pagastā, Balgales luterāņu baznīca Balgales pagastā, Kamparkalns Lībagu pagastā, Čiukstiņu kalns Virbu pagastā.
Ievērojams ir arī industriālais mantojums: 18.gs. Uguņu dzelzs manufaktūras vieta Vandzenes pagastā, Laidzes un
Lubes pagastu ūdensdzirnavas, Īves un Valdgales vējdzirnavas, mūra tilti pār Raķupi Valdgales pagastā, pār Skolas upi
un pār Šķēdes upi Vandzenes pagastā, Stendes, Talsu un Valdemārpils dzelzceļa stacijas, Spāres dzelzceļa stacijas
ūdenstornis, Sabilē, Vandzenē, Valdemārpilī un Talsos saglabājušies 17.gs. lielgabalu stobri. Industriālā mantojuma
saglabāšana jāveic publisko teritoriju labiekārtošanas projektu ietvaros un sakārtojot kultūras pieminekļu un
kultūras institūciju piegulošās teritorijas.
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2.6. Ģeoloģiskais raksturojums un derīgie izrakteņi
Talsu novada teritorijas ģeoloģiskais griezums sastāv no kristāliskā pamatklintāja un platformsegas. Kristālisko
pamatklintāju veido prekembrija (arhaja un proterozoja) vecuma ieži: stipri deformēti granīti, gneisi, gabro un
kristāliskie slānekļi. Nogulumiežu sega sastāv no 1250 m – 1750 m biezas dažāda vecuma platformsegas
nogulumiežu slāņkopas, kuru galvenokārt veido kembrija, ordovika, silūra un devona vecuma ieži. Platformsegas
kopējais biezums palielinās virzienā no ziemeļaustrumiem uz dienvidrietumiem.
Talsu novads ir bagāts ar smilts, smilts- grants resursiem un kūdras resursiem. Novadā ir sastopami arī sapropeļa
saldūdens kaļķu, kā arī dolomīta un māla resursi.
Smilts un grants atradnes un prognozēto krājumu laukumi atrodas, galvenokārt, novada centrālajā un austrumu
daļā. Tās saistītas ar kvartāra perioda fluvioglaciālajiem nogulumiem, kas veido paugurus, paugurainus masīvus un
aizpilda ielejveida iegrauzumus vai sastopams starpmorēnu ieplaku veidā. Smilts un grants nogulumu
granulometriskajā sastāvā var izdalīt trīs galvenās frakcijas: smilts (mazāk par 5 mm), grants un oļi (5 – 70 mm) un
lieli oļi un akmeņi (virs 70 mm). Laukakmeņu frakcija sastāv no kristāliskajiem un cietiem nogulumu iežiem.
Lietderīgajam nogulumu slānim parasti raksturīgs nepastāvīgs biezums un mainīgs granulometriskais sastāvs, kas
apgrūtina atradņu novērtējumu un var samazināt to rūpniecisko nozīmi. Smilts un grants atradnes var izmantot
šķirotas grants un smilts sagatavošanā, ceļu būves darbos, betona izgatavošanai u.c.
Talsu novada teritorijā ir tikai viena izpētīta smilts atradne silikātizstrādājumiem – Rendas atradne. Tā atrodas
novada dienvidrietumu daļā pie Kuldīgas novada robežas un saistīta ar eolajiem nogulumiem. Atradnē esošā smilts ir
labi šķirota laukšpata – kvarca smalkgraudaina smilts, kas veido atsevišķas kāpas vai kāpu grēdas. Šāda tipa smilts
tiek izmantota silikātķieģeļu 150. un 200. markas ķieģeļu ražošanai ar 10% ļoti smalkgraudainas smilts un gāzbetona
piedevu. Ekspluatācijas un hidroģeoloģiskie apstākļi ir labvēlīgi.
Kūdras krājumi galvenokārt izvietoti Kursas zemienē.
Novada dienvidrietumos atrodas neliela daļa no prognozēto dolomītu krājumu laukuma “Renda – dolomīts”, ko
veido pelēki plaisaini augšdevona Pļaviņu svītas dolomīti. Iespējamie dolomīta un dolomītmiltu resursi, kas
izmantojami kā izejviela celtniecības materiālu ražošanai ir 1.92 milj. m3. Novada teritorijas rietumu daļā atrodas
vairākas izpētītas un prognozēto krājumu māla atradnes, pēc izcelsmes tā saistītas ar limnoglaciālajiem kvartāra
perioda nogulumiem.
Novada teritorijā nelielā daudzumā sastopami saldūdens kaļķieži, sapropelis. Talsu novadā sapropelis sastopams
ezeru gultnēs un purvos zem kūdras slāņa, ja tie veidojušies, aizaugot ezeram. Sapropelis kūdras atradnēs ir maz
pētīts. Kaļķiežu atradnes veido ezeru un avotu nogulumi, kas pārsvarā ir irdeni un labi noder skābo augšņu
ielabošanai. Ieguves apstākļi kopumā ir labvēlīgi, bet esošās atradnes netiek ekspluatētas.
Māla resursi novadā koncentrējas tā rietumu daļā. Apzināti ir māla krājumi Īves pagastā, māls sastopams arī Ģibuļu
pagastā.
Talsu novada teritorijā konstatēta viena atradne ar urāna rūdas klātbūtni Valdgalē, tā atrodas Gaujas svītas
smilšakmeņos 65 – 78 m dziļumā no zemes virsas. Tā izpētīta ar vairāku urbumu palīdzību.
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5.attēls. Derīgo izrakteņu resursi Talsu novadā

Datu avots: LVĢMC

No Talsu novada teritorijas VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē „Latvijas derīgo
izrakteņu atradņu reģistrs” kopumā ir iekļautas 77 būvmateriālu un 323 kūdras atradnes. Daudzas no tām ir
izstrādātas vai ieguve tajās ir pārtraukta. Tikai neliela daļa zemes dzīļu resursu tiek intensīvi izmantoti. Talsu novadā
viena smilts-grants atradne - „Kurzeme” - ir valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradne. Pēdējos gados (2010. un 2009.
gadā) novadā derīgie izrakteņi tiek iegūti tikai četrās būvmateriālu („Kurzeme”, „Mazsili”, „Vecāpas” un „Villas1977.g.”) un trīs kūdras („Bērzu purvs”, Lielsalas purvs” un „Sarāju purvs”) atradnēs.
3

3

2010. gadā novada darbojošās atradnēs tika iegūts 35,12 tūkst. m smilts, 112,4 tūkst.m smilts-grants un 56,74
3
3
3
3
tūkst. m kūdras, 2009. gadā - 65,71 tūkst. m smilts, 100,25 tūkst.m smilts-grants un 51,70 tūkst. m kūdras. Šie
ieguves apjomi nav ar lielu īpatsvaru, salīdzinot ar visas Latvijas teritoriju, taču jāuzsver, ka novada turpmākās
attīstības kontekstā ir svarīgi, ka novadā ir smilts, smilts-grants, kūdras, sapropeļa, kā arī dolomīta un pat māla
krājumi („Prometejs”, „Dzintari”). Jāatzīmē arī, ka būvmateriālu un kūdras atradnēs ieguves apjomi ir nelieli,
salīdzinot ar šo atradņu akceptētajiem un prognozētajiem krājumiem.
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3.tabula. Nozīmīgākās Talsu novada derīgo izrakteņu atradnes un derīgo izrakteņu krājumi tajās
3

Nr.p.
k.

Atradnes pases
Nr.3

Atrašanās,
pagasts

Atradnes
statuss

Atradne, karjers

Derīgo izrakteņu
veids

Krājumi (tūkst.m ) uz
01.01.2011. vai pēdējā krājumu
novērtējuma dati, norādot
gadu

Derīgā izrakteņa
izmantošana

Izstrādātājs (licence)

Atradnes
īpašnieks

4

Pazemes resursu krājumu bilancē iekļautās darbojošās atradnes
1.
2
Laucienes
Valsts
Kurzeme
nozīmes
pagasts
Lībagu
pagasts
2.
2346
Lībagu
Vietējās
Mazsili
pagasts
nozīmes

Smilts – grants

A-54 456,45
N-132 071,00

Būvniecībai, ceļu
būvei

SIA „Rudus”,
licence Nr.8/187V/
2001.03.14-2018.12.31

Smilts – grants,
smilts

Smilts-grants:
A-3158, N-388,67.
Smilts: A-609,41,
N-0,00
Smilts-grants
A-0,00 N- 395,86
Smilts
A-0,00 N-1 715,46
Smilts-grants:
A-393,79
N- 0,00
Smilts: A-0, N-0

Būvniecībai, ceļu
būvei

SIA „Sijāts

Ceļu būvei

Lībagu pagasta
padomes atļauja Nr.25
No 03.01.200802.09.2017
SIA „Talsu meliorators”,
Ģibuļu pagasta
padomes atļauja Nr.3
No 05.11.-200709.09.2017
SIA „Talsu meliorators”,
VĢD licence Nr. 8/198
02.02.2001-31.12.2020
SIA „Pindstrup Latvia”,
LVĢMC licence Nr.8/79
06.04.1999.-09.04.2018
SIA „Zibu - Ventspils”,
LVĢMC licence
Nr.8/228
28.08.2002.-27.08.2027

SIA „Talce”

Neizmanto

VAS „Latvijas
Valsts meži”

3.

1690

Lībagu
pagasts

Vietējas
nozīmes

Villas (Laukums
Talce)

Smilts – grants
un smilts

4

2327

Ģibuļu
pagasts

Vietējas
nozīmes

Vecāpas

Smilts – grants,
smilts

Būvniecībai

5.

16831

Laidzes
pagasts

Vietējas
nozīmes

Bērzu purvs

Kūdra

A-0,00
N-625,22

Lauksaimniecībā

6.

16832

Valdgales
pagasts

Vietējās
nozīmes

Lielsalas purvs

Kūdra

A-3 191,62
N-0,00

Lauksaimniecībā

7.

16834

Ārlavas
pagasts

Vietējās
nozīmes

Sārāju (Pūņu
purvs)

Kūdra

A-405,63
N-0,00

Lauksaimniecībā

Smilts

A-217,20
N-0,00

Ceļu būvei

Citas nozīmīgākās novada derīgo izrakteņu atradnes
1.
2191
Laucienes
Vietējas
Žurnikas
pagasts
nozīmes
3
4

SIA „Rudus
Latvija”

Nav
informācijas

Nav
informācijas

VAS „Latvijas
Valsts meži”
VAS „Latvijas
Valsts meži”
SIA „Zibu Ventspils”

VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē „Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistrs” dati
„Derīgo izrakteņu krājumu bilances par 2009. gadu”, LVGMC, 2010.g. informācija
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3

Nr.p.
k.

Atradnes pases
Nr.3

2.

2050

3.

2098

4.

905

5.

908

Atrašanās,
pagasts

Atradnes
statuss

Atradne, karjers

Derīgo izrakteņu
veids

Krājumi (tūkst.m ) uz
01.01.2011. vai pēdējā krājumu
novērtējuma dati, norādot
gadu

(2004. g.)
A-16,60
N-0,00 (2002.g.)
A-50,93
N-0,00 (2003.g.)
smilts-grants
A-750,70
N-0,00 (2008.g.)
Smilts
A-146,64
N-0,00 (2008.g.)

Ģibuļu
pagasts
Ģibuļu
pagasts
Laucienes
pagasts

Vietējas
nozīmes
Vietējas
nozīmes
Vietējas
nozīmes

Ķeikas

Smilts - grants

Spāre II

Smilts

Triķi (Griķi)

Smilts – grants
un smilts

Laucienes
pagasts
Lībagu
pagasts
Lībagu
pagasts

Vietējas
nozīmes

Kurzeme
(progn.l.)

Smilts – grants

P - 220 632,00

Vietējas
nozīmes

Villas (Laukums
„Villas 1”)

Smilts – grants
un smilts

Smilts – grants
A-108,30, N-0,00
Smilts
A-192,60, N-0,00 (1976.g.)
Smilts: A-0,00
N-0,00 (2008.g.)
Smilšmāls:
A-0,00
N-171,71 (2009.g.)
smilts-grants
A-158,62
N-0,00 (2007.g.)
Smilts-grants
A-44,30
N-0,00 (2006.g.)
Smilts
A-26,20
N-0,00 (2006.g.)
A-306,70
N-0,00 (1982.g.)

6.

904

7.

2299

Lībagu
pagasts

Vietējas
nozīmes

Villas III
(Laukums
Grants-kalni)

Smilts – grants
un smilts,
mālsmilts

8.

1707

Lībagu
pagasts

Vietējas
nozīmes

Breņģi

Smilts – grants
un smilts

9.

2100

Ķūļciema
pagasts

Vietējas
nozīmes

Caunes

Smilts – grants
un smilts

10.

899

Abavas
pagasts

Vietējas
nozīmes

Virbi (Lielrežas)

Smilts – grants
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Derīgā izrakteņa
izmantošana

Izstrādātājs (licence)

Atradnes
īpašnieks

Ceļu būvei

Neizmanto

VAS „Latvijas
Valsts meži”
VAS „Latvijas
Valsts meži”
SIA „SBE
Latvia”

Ceļu būvei

Neizmanto

Būvniecībai,
ceļu būvei

Tiek izmantota

Būvniecībai,
ceļu būvei

Neizmanto

Privātperson
as

Būvniecībai,
ceļu būvei

Neizmanto

Pašvaldība

Ceļu būvei
rekultivācijai
(smilšmāla
izmantošana)

Tiek izmantota

SIA „Talce”

Ceļu būvei

Neizmanto

Pašvaldība

Ceļu būvei

Neizmanto

VAS „Latvijas
valsts meži”

Ceļu būvei

Neizmanto

Pašvaldība
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3

Nr.p.
k.

Atradnes pases
Nr.3

11.

911

12.

57

13.

1251

Atrašanās,
pagasts

Atradnes
statuss

Atradne, karjers

Strazdes
pagasts
Ģibuļu
pagasts

Vietējas
nozīmes
Vietējas
nozīmes

Krātiņi

Ģibuļu
pagasts

Vietējas
nozīmes

Renda (progn.l)

Vietējas
nozīmes
Vietējas
nozīmes

14.

933

Īves pagasts

15.

142

Īves pagasts

Derīgo izrakteņu
veids

Krājumi (tūkst.m ) uz
01.01.2011. vai pēdējā krājumu
novērtējuma dati, norādot
gadu

Smilts – grants
un smilts
Smilts

A-167,30
N-0,00 (1984.g.)
A-5 265,0
N-2 956,0 (1998.g.)

Dolomīts

P-7 759.92 (1975.g.)

Dzintari

māls

P- 2 500,00 (1969.g.)

Prometejs

māls

P – 109 000,00 (1993.g.)

Renda-smilts

Derīgā izrakteņa
izmantošana

Izstrādātājs (licence)

Atradnes
īpašnieks

Ceļu būvei

Neizmanto

Silkātizstrādājumiem

Neizmanto

Kaļķu ražošanai
Dolomīta
miltiem
Ķieģeļiem

Neizmanto

Nav
informācijas

Neizmanto

Nav
informācijas
Nav
informācijas

Ķieģeļiem un
drenu caurulēm

Neizmanto

VAS „Latvijas
valsts meži”
Nav
informācijas

Datu avots: VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāz „Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistrā”

Gala redakcija, 31/01/2012

17

Talsu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam. Pašreizējās situācijas analīze

2.7. Virszemes un pazemes ūdens resursi
Virszemes un pazemes ūdens resursu krājumi Talsu novadā ir pietiekami, lai nodrošinātu novadu ar
nepieciešamajiem atpūtas un dzeramā ūdens resursiem.
Talsu novads atrodas Ventas upju baseina apgabalā. Novada teritorijā atrodas deviņi upju un deviņi ezeru
virszemes ūdensobjekti un to tiešie sateces baseini. Nelielu teritoriju Talsu novadā aizņem Imulas (V034), Pāces
(V071) un Baltijas jūras sateces tiešais baseins posmā no Irbes līdz Rojai (V079). Novadā nav stipri pārveidotu
ūdensobjektu.
6.attēls. Virszemes ūdensobjektu sateces baseini Talsu novadā

Datu avots: Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2010.- 2015. gadam, 2009

Saskaņā ar LR Civillikumu, Talsu novadā ir šādi publiskie ūdeņi: Engures ezers (daļa Tukuma novadā, Mērsraga
novadā) un Sasmakas ezers (Valdemārpils ezers, Ārlavas ezers), kā arī upes: Abava un Roja.
Talsu novada virszemes ūdeņos nav peldvietu, kuras būtu iekļautas 2008. gada 17. jūnija Ministru kabineta
noteikumu Nr.454 „Peldvietu higiēnas prasības” iekšzemes peldvietu sarakstā šo noteikumu 2.pielikumā. Ventas
upju baseina apgabala plānā kā peldūdeņi ir minēti ūdensobjekti – Abava, Tirukšupe, Dzedrupe, Stende, Roja
(V083), Baltijas jūras sateces upes (posmā Irbe – Roja), Rīgas jūras līča sateces upes (posmā Roja – Mērsraga
kanāls), Raķupe, kā arī Usmas un Engures ezers. Kaut gan novadā pašlaik nav atbilstoši normatīvo aktu prasībām
ierīkotu peldvietu, jāatzīmē, ka iepriekšminētās upes un ezeri, kā arī vēl citi – Sasmakas ezers, Laidzes ezers,
Lubezers un citi ūdensobjekti pēc to ūdeņu kvalitātes izvērtēšanas ir nozīmīgs novada atpūtas un zivsaimniecības
resurss.
Ezeri, kuros zvejas tiesības pieder valstij: Gulbju ezers (Ģibuļu pagastā), Laidzes ezers (izņemot platību ar zemes
kadastra Nr.8837-12-0009, Laidzes pagastā), Lubezers (Ārlavas pagastā), Mordangas-Kāņu ezers (Ģibuļu
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pagastā), Plunču ezers (Ģibuļu pagastā), Spāres ezers (Ģibuļu pagastā). Arī Rojas upē no Lubes dzirnavām līdz
ietekai Rīgas jūras līcī zvejas tiesības pieder valstij.
Talsu novadā pazemes saldūdeņi ir galvenais dzeramā ūdens avots gan pilsētās, gan apdzīvotajās vietās laukos.
Lielākā daļa šo resursu koncentrēta pirmskvartāra vecuma Arukilas – Amatas svītas ūdeni nesošajos iežos.
Neliela daļa sastopama arī kvartāra perioda iežos. VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” datu
bāzē „Latvijas derīgo izrakteņu kadastrs” no Talsu novada ir iekļautas divas saldūdens atradnes „Daģi” (Talsu
pilsētā tiek izmantota pilsētas ūdensapgādē) un „Stende” (Stendē, nedarbojas), kā arī viena sālsūdens pazemes
ūdeņu atradne - „Valdemārpils 1” (nedarbojas, sāļūdens zivju audzēšanai). Iepriekšminētajā reģistrā Talsu
novada teritorijā ir reģistrēti 68 darbojošies ūdensapgādes urbumi, par 304 urbumu izmantošanu nav
informācijas, septiņi ir rezervē (2010. gada dati).
Talsu novadā individuālajai ūdens apgādei savrupmājās un arī nelielās apdzīvotās vietās lieto arī gruntsūdeņus.
Šim nolūkam izmanto dažādu konstrukciju grodu akas, retāk urbumus līdz 20 m dziļumam vai adatfiltrus, kā arī
dabiskos avotus, kur tas iespējams.
Novada pazemes ūdeņu resursi ir pietiekami dzeramā ūdens apgādes vajadzībām. Ieviešot ūdenssaimniecības
projektus novada apdzīvotajās vietās, ir jāapzina visi ūdensapgādes urbumi un jāprecizē to turpmākā
izmantošana.

2.8. Lauksaimniecības zemes
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes Talsu novadā aizņem 37% no novada platības (64424,9 ha), lielākoties
aramzeme – 28% no novada platības. Aptuveni 70% LIZ ir meliorētas.
Novada lielākajā daļā ir erodētā podzolaugsne (reljefa pacēlumos), velēnu glejaugsne un podzolaugsne. Reljefa
zemākajās vietās sastopama velēnu karbonātaugsne un brūnaugsne.
Lauksaimniecības uzņēmumu raksturojumu skat. 4.1. nodaļā. Lauksaimniecības zemju resurss netiek pilnībā
izmantots (7.attēls).
7.attēls. Neapsaimniekotās lauksaimniecības teritorijas

Datu avots: Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļa, www.lad.gov.lv
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2.9. Dabas apstākļu un resursu novērtējums
SVID. Dabas apstākļi un dabas resursi
Stiprās puses

Vājās puses

 Talsu novads ir bagāts ar zemes dzīļu resursiem smilti, granti, kūdru, sapropeli, saldūdens kaļķi, kā arī
mālu, dolomītu. Zemes dzīļu resursi ir nozīmīgs resurss
vietējai ekonomikai; ar to ieguvi, izmantošanu ir saistīti
lielākie Talsu novada uzņēmumi.
 Pazemes ūdeņu resursi ir pietiekami novada
dzeramā ūdens apgādes vajadzībām.
 Talsu novads ir bagāts ar mežiem un
lauksaimniecības zemēm;
 Talsu novadā ir plaša ainavu daudzveidība – no
piejūras zemienes līdz izteikti reljefiem apgabaliem Talsu paugurainei un Abavas upes ielejai;
 Laba vides (gaisa, ūdens) kvalitāte;
 Veiktās
investīcijas
Talsu
pilsētas
ūdenssaimniecībā, kā arī uzsāktie projekti novada
apdzīvotajās vietās, kas samazina neattīrītu
notekūdeņu novadīšanu;
 Talsu novads robežojas ar Engures un Usmas
ezeriem;
 Notiekošās aktivitātes sabiedrības dabas un vides
izglītībā.
 Peldūdeņi Abava, Tirukšupe, Dzedrupe, Stende,
Roja (V083), Baltijas jūras sateces upes (posmā Irbe –
Roja), Rīgas jūras līča sateces upes (posmā Roja –
Mērsraga kanāls), Raķupe, kā arī Usmas un Engures
ezers ir nozīmīgi tūrisma un atpūtas resursi.
 Sasmakas ezers, Laidzes ezers, Lubezers un citi
ūdensobjekti pēc to ūdeņu kvalitātes izvērtēšanas ir
nozīmīgs novada atpūtas un zivsaimniecības resurss.

 Derīgo izrakteņu krājumu atrašanās vērtīgu ainavu
teritorijās, īpašu aizsargājamās dabas teritorijās, kur to
izmantošana ir ierobežota vai aizliegta.
 Ģeoloģiskā uzbūve un artēzisko ūdeņu resursu
papildināšanās apgabala esamība nosaka novada
teritorijas pazemes ūdeņu piesārņojuma risku.
 Nav tiešas pieejas pie jūras.

Iespējas

Draudi

 Jaunu kvalitatīvu ainavu un atpūtas vietu
veidošana.
 Dabas resursu apsaimniekošana, ieviešot īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības
plānus.
 Derīgo izrakteņu ieguves vietu rekultivācija.
 Investīciju piesaiste novada atpūtas resursu
apsaimniekošanai, to iesaiste novada tūrisma
piedāvājumā.
 Zivju resursu atjaunošana.

 Ainavu degradācija, neveicot derīgo izrakteņu
ieguves vietu rekultivāciju.
 Pazemes ūdeņu piesārņojums.
 Dabas kapitāla neizmantošana, nesabalansējot
dabas un ekonomikas intereses.
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3.IEDZĪVOTĀJI
3.1. Apdzīvotās vietas
Talsu novada teritoriālo iedalījumu veido četras pilsētas - Sabile, Stende, Talsi un Valdemārpils un 14 pagastu
teritorijas – Abavas, Ārlavas, Balgales, Ģibuļu, Īves, Ķūļciema, Laidzes, Laucienes, Lībagu, Lubes, Strazdes,
Valdgales, Vandzenes un Virbu pagasti. Talsu pilsēta ir novada administratīvais centrs un tā ir reģiona nozīmes
centrs.
Kā apdzīvotas vietas Talsu novadā ir četras pilsētas un virkne ciemu, no tiem nozīmīgākie ir bijušie pagastu
centri, kur pēc novada izveidošanas atrodas pagastu pārvaldes.
8.attēls. Talsu novada apdzīvojuma struktūra

Datu avots: J.Turlajs, G.Milliņš „Latvijas apdzīvotās vietas”]
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Talsi atrodas novada centrā. Blīvāk apdzīvota ir novada vidiene – teritorijas ap Rīgas-Ventspils autoceļu. Novada
pilsētas izvietojušās samērā vienmērīgi uz „ass”, un starp tām ir labi ceļu savienojumi un satiksme.
Talsu novada pilsētas un lauku apdzīvotas vietas (viensētas un ciemi) atšķiras pēc iedzīvotāju skaita (8.attēls),
pakalpojumu nodrošinājuma, sasniedzamības, apbūves un saimnieciskās darbības rakstura.
Lielākā apdzīvotā vieta ir Talsu pilsēta ar 11,1 tūkst. iedzīvotājiem. Pārējās pilsētās un lielākajos pagastu centros
iedzīvotāju skaits ir ievērojami mazāks, un svārstās starp sešiem simtiem un tūkstoti. Talsos kā bijušajā rajona
centrā saglabājušās liela daļa valsts iestāžu reģionālās pārstāvniecības. Novada centrā un apkārtējās teritorijās,
kā arī Jaunpagastā, Stendē un Pastendē darbojas lielākie novada uzņēmumi.
Pēc administratīvajām funkcijām apdzīvotās vietas veido šādu nosacītu hierarhiju:
1) pašvaldības administratīvais centrs – Talsu pilsēta;
2) apdzīvotās vietas, kurās atrodas pārvaldes jeb klientu apkalpošanas centri - Stendes, Valdemārpils un
Sabiles pilsētas un 14 pagastu centri.
3) Apdzīvotās vietas bez administratīvajām funkcijām - pārējie ciemi un mazākas apdzīvotās vietas.
Atbilstoši apdzīvotās vietas raksturojumam pēc administratīvajām funkcijām rīcības plānā izstrādāti pasākumi, lai
nodrošinātu modernu un iedzīvotājiem tuvu pašvaldību.
Pēc pakalpojumu nodrošinājuma apdzīvotās vietas var raksturot:
reģiona nozīmes centrs, novada administratīvais un galvenais pakalpojumu centrs (Talsi);
1) apdzīvotās vietas ar administratīvajām funkcijām (vietas, kur izvietotas pārvaldes)
2) apdzīvotās vietas ar plašu pakalpojumu klāstu (t.sk. vidusskola vai pamatskola),
3) apdzīvotās vietas ar minimālu pakalpojumu pieejamību,
4) apdzīvotās vietas ar daudzdzīvokļu māju apbūvi un esošiem (vai bijušiem) centralizētiem komunālo
pakalpojumiem
5) pārējās apdzīvotās vietas (parasti skrajciemi, saskaņā ar J.Turlaja , G.Milliņa dalījumu), vairāku māju
grupa bez pakalpojumiem
Iedalījums raksturo pašvaldības pārvaldes, izglītības sistēmas, pakalpojumu nodrošinājumu uz vietas, pašvaldības
izdevumus pakalpojumu un infrastruktūras uzturēšanai, vietējās darbavietas. Pakalpojumu pieejamība netieši
saistīta ar iedzīvotāju – pakalpojumu saņēmēju skaitu apdzīvotajā vietā.
Atbilstoši pakalpojumu nodrošinājumam rīcības plānā izstrādāti pasākumi pakalpojumu nodrošināšanai uz vietas
pilsētā vai ciemā vai to pieejamības risinājumi.
Pēc sasniedzamības apdzīvotās vietas var iedalīt:
1) apdzīvotās vietas valsts galveno un valsts reģionālo autoceļu tuvumā (labāks sabiedriskais transports,
ceļu kvalitāte, pilsētu sasniedzamība);
2) teritorijas ap pilsētām un pagastu centriem (sasniedzamība bez sabiedriskā transporta, iespējas izbūvēt
inženiertīklus no pilsētas);
3) nomaļas lauku teritorijas (rets sabiedriskais transports un zems pakalpojumu līmenis).
Atbilstoši apdzīvotās vietas sasniedzamībai rīcības plānā izstrādāti mobilitātes pasākumi, kā arī lai risinātu
pakalpojumu, tostarp inženierapgādes nodrošinājumu tuvākajā lielākā apdzīvotā vietā.
Ņemot vērā nepieciešamību plānot pašvaldības pakalpojumus, apdzīvotās vietas pēc apbūves tipiem, ir
raksturojamas:
1) Ar centralizētas inženiertehniskās apgādes sistēmām;
2) sociālās infrastruktūras un pakalpojumiem;
3) kultūrvēsturisko apbūvi, kultūrvēsturisko un dabas mantojumu.
Atbilstoši apdzīvotās vietas raksturojumam pēc mājokļa tipa, apdzīvotajai vietai izvēlas piemērotākos
ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un siltumapgādes risinājumus
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Apdzīvotās vietas var apskatīt arī no dominējošā saimnieciskā darbības veida. Pie industriāla rakstura
apdzīvotajām vietām var pieskaitīt Stendi, Jaunpagastu, Talsus, u.c. Saistībā ar dominējošo saimniecisko darbības
veidu apdzīvotajā vietā var attīstīties vietējās kopienas, uzņēmumi un veido darbavietas.
Raksturojums ļauj izvērtēt apdzīvoto vietu nozīmi kopējā novadā no pašvaldības pakalpojumu izvietojuma un
citiem dažādiem aspektiem (apdzīvotās vietas veido novada „svītrkodu”).
Talsu pilsētai kā reģiona nozīmes centram jāstiprina attīstības centra loma, jāattīsta pilsētas konkurētspēja un
saskarsmes punkti ar lielajām pilsētām Rīgu un Ventspili.
Valdemārpilij, Sabilei un Stendei, kā arī Spārei, Pūņām, Tiņģerei, Pasteindei, Dižstendei, Jaunpagastam,
Mundigciemam, Laucienei, Dursupei, Ķūļciemam, Strazdei, Laidzei, Vandzenei, Anužiem un Valgalei jāpilda
novada nozīmes attīstības centrs loma, sniedzot apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem pakalpojumus un nodrošinot
darbavietas. Novadu nozīmes centriem jāiekļaujas kopējā nacionālas nozīmes un reģionālas nozīmes attīstības
centru funkcionālajā tīklā. Tāpēc novadu nozīmes centros jākoncentrē pakalpojumi, kas nodrošina pievilcīgu
dzīves vidi un priekšnoteikumus ekonomikas attīstībai.
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3.2. Iedzīvotāji
3.2.1. Iedzīvotāju skaita dinamika
2011.gada 1.janvārī Talsu novadā dzīvo 34 264 iedzīvotāji (CSP dati).
9.attēls. Iedzīvotāju skaits Talsu novada teritoriālajās daļās

4.tabula. Iedzīvotāju skaits Talsu novada
teritoriālajās daļās, 01.01.2011
Teritoriālā daļa

Talsu pilsēta
Abavas pagasts
Ārlavas pagasts
Stende
Sabile
Valdemārpils
Balgales pagasts
Ģibuļu pagasts
Īves pagasts
Ķūļciema pagasts
Laidzes pagasts
Laucienes pagasts
Lībagu pagasts
Lubes pagasts
Strazdes pagasts
Valdgales pagasts
Vandzenes pagasts
Virbu pagasts
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Iedzīvotāju skaits novadā samazinās. Laika
posmā no 2000.gada līdz 2009.gadam
iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 7%.
Lielākais samazinājums noticis no pilsētas
attālākajās teritorijās (10.attēls). Īves,
Vandzenes, Balgales, Abavas pagastos un
Sabilē. Būtisks samazinājies iedzīvotāju
skaits arī pašā Talsu pilsētā (par 2744
iedzīvotājiem).

skaits

11129
1691
1216
1885
1387
1382
945
2475
546
484
1938
1837
2077
573
458
1455
1832
954

%

32,5
4,9
3,5
5,5
4,0
4,0
2,8
7,2
1,6
1,4
5,6
5,4
6,1
1,7
1,3
4,3
5,4
2,8

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

10.attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Talsu novada pilsētās un
pagastos laika periodā 2000.-2009.gados, %

Salīdzinājumā ar apkārtējām pašvaldībām,
iedzīvotāju skaits laikā no 2000.gada līdz
2009.gadam nedaudz ir pieaudzis tikai
Tukuma rajonā (144 iedz.).
Starp novada daļām vienīgi Laidzes
pagastā iedzīvotāju skaits ir pieaudzis, kas
skaidrojams ar nesenajām nekustamā
īpašuma tirgus aktivitātēm un jaunu
privātmāju būvniecību Talsu pilsētas
tuvumā (Paugurciems, Zvirgzdi) un
iedzīvotāju skaita palielināšanos sociālās
aprūpes centrā „Stūrīši”.

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde
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3.2.2. Vecuma un dzimuma struktūra
Talsu novadā, saskaņā ar SCP datiem uz 2011.gada sākumu, ir 4959 iedzīvotāju līdz darbspējas vecumam,
22655iedzīvotāju darbspējas vecumā un 6564 iedzīvotāju virs darbspējas vecumā.
Salīdzinot ar apkārtējiem novadiem, vecumstruktūra lielajos novados un vidēji Kurzemes reģionā ir līdzīga, tomēr
Kurzemes mazajos novados, kuros nav arī reģiona līmeņa pilsētas, ir lielāks virs darbspējas vecuma iedzīvotāju
īpatsvars un mazāks bērnu un jauniešu īpatsvars.
11.attēls. Iedzīvotāju vecumstruktūra
100%
90%

24

22,8

63,4

64,8

12,6

12,4

M\ērsraga
novads

Engures
novads

19,6

20,2

19,3

18,9

65,1

65,2

65,2

65,2

15,3

14,6

15,5
Kuldîgas
novads

19,2

18,6

66,3

66,8

12,4

14,5

14,6

Rojas
novads

Talsu
novads

Ventspils
novads

21,3

21,3

65,4

66,3

15,9

13,3

Tukum a
novads

Dundagas
novads

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Kandavas Kurzem es
novads
reìions

2010 Iedzîvotâji lîdz darbspçjas vecumam

2011 Iedzîvotâji darbspçjas vecumâ

2011 Iedzîvotâji virs darbspçjas vecuma

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

3.2.3. Nacionālais sastāvs
Talsu novadā, saskaņā ar PMLP Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2011.gada 1.jūliju, dzīvo 33604 iedzīvotāji. No tiem
91,5% ir latviešu (30822), 3,5 % dažādu tautību pārstāvju (1199), 3,3% krievu (1127) un 1,7% čigānu (563).

3.2.4. Laulības
Pēc Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļas ziņām, 2011.gadā Talsu novadā ir reģistrētas 122 laulības, no tām 21
baznīcā. Septiņas laulības noslēgtas, kur viens no laulātajiem ir ārzemju pilsonis. Tas ir ievērojami vairāk kā
iepriekšējos gados.
Salīdzinājumā ar 2010.gadu (92 laulības), reģistrēto laulību skaits ir pieaudzis, un tas ir arī viens no augstākajiem.
Tikai dažos gados reģistrēts vairāk laulību (līdz 130).
2011.gadā Talsu novadā šķirtas ir 120 laulības. Šķirto laulību skaits 2011.gadā ievērojami pieauga, kas saistīts ar
izmaiņām Notariāta likumā, kas stājās spēkā 1.februārī un noteica, ka laulības šķiršanu nav jāveic tiesā, bet to var
veikt zvērināts notārs, ja ir panākta laulāto vienošanās. Normatīvo aktu izmaiņas neļauj izvērtēt šķirto laulību
tendences. Viens iespējamais iemesls – atviegloto procesuālo kārtību pirmajos gados izmanto vairāk laulāto, kas
vēlas šķirt laulību, un nākamajos gados šis skaitlis, iespējams, mazinās. Šķirto laulību rādītāji jāvērtē ilgākā laika
periodā.

3.2.5. Iedzīvotāju skaita prognoze
Programmas izstrādes ietvaros tika veikta iedzīvotāju skaita prognoze ilgtermiņā. Statistiskajā modelī izmantotie
dzimstības un mirstības rādītāji teritoriālajās vienībās pievienoti 14.5. pielikumā. Modelis balstīts uz statistikas
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datiem. Tas izveidots, lai to izmantotu kā vienu no atskaites punktiem, izdarot pieņēmumus par iespējamām
izmaiņām apdzīvojuma, pakalpojumu saņēmēju skaitā, tehniskās un sociālās infrastruktūras uzturēšanā.
Modelis izveidots, pieņemot, ka
1. visā novadā relatīvā dzimstība (uz 1000 konkrētā vecuma posma sievietēm) un mirstība (uz 1000 konkrētā
vecuma posma iedzīvotājiem) ir vienāda;
2. dzimstība pakāpeniski uzlabojas no 2009.g. līmeņa, sasniedzot dabiskās atražošanas līmeni (2.2 bērni vienai
sievietei) 2036. gadā;
3. mirstība pakāpeniski samazinās, sasniedzot Ziemeļvalstu līmeni 2030. gadā
4. gan pozitīvais, gan negatīvais migrācijas saldo pakāpeniski samazinās no 2009. g. līmeņa, sasniedzot relatīvo
nulli 2020. gadā, paliekot pēc tam tajā pašā līmenī.
Sākotnējie dati par konkrētā vecuma un dzimuma iedzīvotāju skaitu attiecīgajā teritorijā ir aprēķināti, izmantojot
statistikas datus par konkrētās teritorijas iedzīvotāju skaita sadalījumu pēc dzimuma un galvenajām vecuma
grupām (līdz darbspējas vecumam, darbspējas vecumā un pēc darbspējas vecuma) un piemērojot Talsu rajona
sadalījumu pēc viena gada vecuma grupām galveno vecuma grupu ietvaros.
Pakalpojumu attīstība programmā izvērtēta, balstoties uz novada kopējo iedzīvotāju skaita prognozi (skat.
12.attēls), tā kā mazpilsētu un pagastu prognoze var būt neprecīza mazā iedzīvotāju skaita dēļ (14.5.pielikums un
13.attēls).
Turpinoties līdzšinējiem demogrāfiskajiem procesiem, prognozē pat ar diezgan optimistiskajiem pieņēmumiem
diezgan uzskatāmi redzams iedzīvotāju skaita kritums. Iedzīvotāju skaits 2020.gadā Talsu novadā varētu būt ap
32,4 tūkst. t.i. salīdzinājumā ar 2011.gadu samazināties par aptuveni diviem tūkstošiem, kas ir gandrīz 10% no
pašreizējā iedzīvotāju skaita.
12.attēls. Talsu novada iedzīvotāju skaita prognoze
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Datu avots: uz CSP datiem par 2000-2009.g.balstīts modelis
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13.attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņu tendences Talsu novada pilsētās un pagastos

Datu avots: uz CSD datiem par 2000-2009.g.balstīts modelis

Iedzīvotāju skaita pieaugums atsevišķās teritorijās izriet no sagaidāmā pozitīvā migrācijas saldo. Taču pēc tam
kad, saskaņā ar pieņēmumu, migrācijas saldo samazināsies līdz nullei 2020. gadā, negatīvais dabiskais pieaugums
radīs iedzīvotāju skaita kritumu (13.attēls).
Tuvākā nākotnē sagaidāma reproduktīvā vecuma cilvēku skaita samazināšanās, kas ir rezultāts zemajai
dzimstībai no 1990. līdz 2010. gadam. Pat ar augstiem dzimstības un zemas mirstības pieņēmumiem cilvēku
skaits, kas laiž pasaulē pēcnācējus, būs zems, bet cilvēku skaits, kas noveco un mirst, būs liels, pateicoties
augstam dzimstības līmenim pirms 1990.gada. Problēmu iezīmē apmēram 4 – 5 tūkst. cilvēku iztrūkums vecumā
no 0 līdz 20 gadiem (14.attēls).
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14.attēls. Talsu novada iedzīvotāju dzimuma un vecumstruktūra 2009.gada sākumā
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Datu avots: uz CSD datiem par 2000-2009.g.balstīts modelis
Datu avots: Piramīda veidota no CSP datiem par dažāda vecuma iedzīvotāju sadalījumu pa vecuma grupām līdz darbspējas
vecumam, darbspējas vecumā un pēc darbspējas vecuma un sadalījumu pēc 5 gadu vecuma grupām attiecīgās galvenās
grupas ietvaros, kas izriet no Talsu rajona iedzīvotāju skaita sadalījuma pēc vecuma un dzimuma.

Prognozētās vecumstruktūras izmaiņas nevēsta par krasām izmaiņām vidējā termiņā. Par procentu palielināsies
veco cilvēku īpatsvars (20,3%) un bērnu īpatsvars (15,6%), tādējādi demogrāfiskā slodze nedaudz pieaugs.
5.tabula. Izglītojamo skaita prognoze Talsu novadā
2010

2015

2020

2030

2040

2050

pirmsskola
(2-5 gadi)

1354

1265

1371

1346

1393

1428

sākumskola
(6-9 gadi)

1279

1405

1255

1379

1328

1406

pamatskola
(10-14 gadi)

1770

1536

1716

1714

1651

1734

vidusskola
(15-17 gadi)

1541

985

917

967

1014

997

kopā skolas
vecumā (6-17 g.)

4 590

3 927

3 889

4 060

3 993

4 138

Datu avots: uz CSP datiem par 2000-2009.g.balstīts modelis

Veco iedzīvotāju īpatsvars novadā 2020.gadā būs palielinājies par vienu procentu. Atsevišķos pagastos un
pilsētās veco cilvēku īpatsvars pieaugs vairāk. (15.attēls)
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15.attēls. 62 gadu un vecāku cilvēku īpatsvara prognoze pilsētu un pagastu griezumā

Datu avots: uz CSP datiem par 2000-2009.g.balstīts modelis

Četri iespējamie alternatīvie rīcības virzieni iedzīvotāju skaita stabilizēšanai Talsu novadā:
1)
Aktīva pašvaldības imigrācijas politika, piesaistot novadā cilvēkus no citām teritorijām. Ņemot vērā to,
ka arī citi Latvijas novadi un pilsētas sastopas ar tādu pašu problēmu, maz ticams, ka Talsu novadam
izdosies piesaistīt ievērojamu cilvēku skaitu no citām Latvijas teritorijām. Taču zināmus panākumus šajā
jomā var sasniegt, mērķtiecīgi sekmējot darbvietu un pievilcīgas dzīves vides radīšanu.
2)
Aktīva ārvalstu iedzīvotāju piesaistīšana ir otrs risinājums, taču tam jābūt saskaņotam ar visas Latvijas
imigrācijas politiku.
3)
Samierināšanās ar iedzīvotāju skaita samazināšanos un mērķtiecīga rīcība, veicinot mazāk apdzīvoto
vietu attīstību kā līdz šim
4)
Aktīva pašmāju demogrāfijas politika, kas liek uzsvaru ne tik daudz uz iedzīvotāju piesaisti no ārpuses kā
labvēlīgu politiku pret pastāvīgajiem iedzīvotājiem (dzimšanas, bērnu un ģimenes pabalsti un
pakalpojumi, darbavietas, mājoklis), lai ilgtermiņā uzlabotu dzimstību un atturētu iedzīvotājus no
aizbraukšanas.
Apdzīvojuma un dzīves kvalitātes saglabāšanai katrā novada apdzīvotajā vietā daudz nozīmīgāka loma ir radīt pēc
iespējas labvēlīgus dzīves un darba apstākļus, lai mazinātu iedzīvotāju migrāciju no Talsu novada.
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SVID. Demogrāfiskie procesi un cilvēkresursi
Stiprās puses

Vājās puses

 Talsi – reģiona nozīmes pilsēta (tajā dzīvo 32,5%
novada iedzīvotāju)
 Vienmērīga novada apdzīvojuma struktūra un
vairāki novada nozīmes attīstības centri, kas nodrošina
saikni ar lauku teritorijām.
 Iedzīvotāju paredzamais dzīves ilgums palielinās;
 Var prognozēt tikai nelielu iedzīvotāju skaita
samazināšanos līdz 2020.gadam un veco cilvēku
īpatsvara pieaugumu.
 Viendabīgs, latvisks novads pēc nacionālās
piederības.
 Viens no lielākajiem iedzīvotāju līdz darbspējas
vecumam īpatsvariem, salīdzinājumā ar apkārtējiem
novadiem.

 Iedzīvotāju skaita samazināšanās novadā kopumā
un atsevišķās daļās (izņēmums – Laidzes pagasts);
 Pašvaldības daļas, kuros negatīvie demogrāfiskie
procesi ir visstraujākie, – Vandzenes, Īves, Abavas
pagasti un Sabile;
 4 – 5 tūkst. cilvēku iztrūkums vecumā no 0 līdz 20
gadiem
liecina
par
nelabvēlīgu
iedzīvotāju
vecumposmu struktūra un par ilgstošu negatīvu
ietekmi nākotnē.

Iespējas

Draudi

 Saskaņā ar demogrāfisko modeli nākotnē
iespējama iedzīvotāju ataudze un vecumstruktūras
stabilizēšanās, ja tiek veikta virkne atbalsta pasākumu
valsts un pašvaldības līmenī.
 Mērķtiecīgi sekmējot darbvietu un pievilcīgas
dzīves vides radīšanu Talsu novadā, iespējas noturēt
iedzīvotāju skaitu līdzšinējā līmenī.
 Atbalstošas mājokļa politikas un aktīva ģimeņu
atbalsta programmu realizācija gados jaunu speciālistu
piesaistei un atturēšanai no aizbraukšanas;
 Mērķtiecīga pašvaldības rīcība sabiedrisko objektu
un pašvaldību funkcijai pārkārtošanai mazajos
apdzīvojuma centros.

 Lai arī iedzīvotāju skaita samazināšanās, kas
raksturīga visā valstī, Talsu novadā kopš 2001.gada nav
bijusi pārāk strauja (7%), būtiski neuzlabojoties dzīves
ekonomiskajiem un sociālajiem apstākļiem, negatīvie
demogrāfiskie procesi var turpināties.
 Turpinoties mūsdienās raksturīgajiem demogrāfiskajiem procesiem, 2020.gadā iedzīvotāju skaits
būs samazinājies par 2117; 2030.gadā – par 3623
iedzīvotājiem.
 Turpinās
iedzīvotāju
novecošanās
un
demogrāfiskās slodzes pieaugums.
 Turpinās sociālo pakalpojumu izmaksu uz vienu
iedzīvotāju pieaugums.

3.3. Izglītības līmenis un valodu zināšanas
Pēdējās ziņas par iedzīvotāju izglītības līmeni ir no 2000.gada tautskaites datiem. No visiem Talsu rajona
iedzīvotājiem (38921) 15 un vairāk gadu vecumā atbildes par savu izglītības līmeni bija sniedzis 37021 iedzīvotājs
jeb 95%.
Mazāk par četrām klasēm bija 891 iedzīvotājam (jeb 2% no atbildējušo skaita), sākumskolas izglītība bija 2598
iedzīvotājiem (7%), pamatskolas izglītība bija 13793 iedzīvotājiem (37%), vispārējā vidējā izglītība bija 9997
iedzīvotājiem (27%), vidējā speciālā izglītība bija 6895 iedzīvotājiem (19%) un augstākā izglītība 2847
iedzīvotājiem (8%).
Salīdzinot ar apkārtējām teritorijām, nedaudz zemāks izglītības līmenis bija Ventspils novadā (Ventspils rajonā)vidējā izglītība 41% no atbildes sniegušo iedzīvotāju skaita un 6% ar augstāko izglītību. Turpretī Kuldīgas un
Tukuma rajonos vidējā izglītība ir attiecīgi 45% un 48% un augstākā izglītība – 8% Kuldīgas rajonā un 9% Tukuma
rajonā.
Pēc 2011.gada Tautstaites rezultātu apkopošanas dati par iedzīvotāju izglītības līmeni jāatjauno.
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3.4. Nodarbinātība un bezdarbs
Analizējot Centrālās statistikas datus pēc darbinieku faktiskās darba vietas un komersanta, iestādes galvenā
darbības veida (16.attēls), lielākajā daļā novada teritorijas ir novērojams darba vietu pārsvars privātajā sektorā
pār publisko sektoru, kas liecina par veselīgu vietējo ekonomiku un tās potenciālu.
16.attēls. Nodarbinātība sabiedriskajā un privātajā sektorā, % (2009.g.)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde. Pārskats par komersantu un iestāžu vietējās darbības veida vienībām, kompleksais
gada pārskats un administratīvie datu avoti

Talsu novadā darbojas vairāki uzņēmumi kā SIA 'VIKA WOOD', SIA „Talsu autotransports”, SIA 'Talce', AS 'Talsu
piensaimnieks', kas nodrošina vietējās darba vietas.
6.tabula. Lielākie darba devēji privātajā sektorā 2009.gadā
Uzņēmums

'VIKA WOOD' SIA
'TALSU AUTOTRANSPORTS' AS
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Uzņēmums

Darba vietas

'TALCE' SIA
'JAUNPAGASTS PLUS' SIA
'TALSU PIENSAIMNIEKS' AS
'CVS' SIA
'RIMI LATVIA' SIA
'NĀRONE' SIA
'TALSU SPRIEGUMS' SIA
'TALSU TIPOGRĀFIJA' SIA
'ZIEMEĻKURZEMES VIRSMEŽNIECĪBA'
'TALSU TEHNIKA' SIA
'GABRIĒLA' SIA
'INGRID D.' AS
'O.BĀRES BŪVMATERIĀLI' SIA
'PINDSTRUP LATVIA' SIA
'TALSU VESELĪBAS CENTRS' SIA
'TALSU MEŽRŪPSAIMNIECĪBA' AS
'KRAUZERS' SIA
'MAIZNĪCA LIEPKALNI' SIA

138
104
94
90
84
79
78
67
65
62
62
58
56
55
54
51
51
50

Datu avots: CSB

Tomēr liela nozīme nodarbinātībā ir sabiedriskajam sektoram. It īpaši mazajos pagastos (16.attēls, kur tās ir
veido stabilas darba vietas ar sociālajā garantijām).
7.tabula. Nozares ar augstu nodarbinātību
Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

1485

Mazumtirdzniecība, izĦemot automobiĜus un motociklus

1250

Izglītība

1081

Koksnes, koka un korėa izstrādājumu ražošana, izĦemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana
461
Pārtikas produktu ražošana

424

Specializētie būvdarbi

380

Veselības aizsardzība

304

Sauszemes transports un cauruĜvadu transports

270

Sociālā aprūpe ar izmitināšanu

268

Mežsaimniecība un mežizstrāde

258

Operācijas ar nekustamo īpašumu

249

Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības

226

Inženierbūvniecība

225

AutomobiĜu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts

223

Ēku būvniecība

214

Ēdināšanas pakalpojumi

196

Vairumtirdzniecība, izĦemot automobiĜus un motociklus

185

Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi

133

Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu ražošana
Datu avots: CSP, dati par 2009.gadu

133

Nozares ar augstāko nodarbinātības līmeni Talsu novadā ir valsts un pašvaldību pārvalde, mazumtirdzniecība,
izglītība. Pie augstas nodarbinātības var pieskaitīt nozares saistībā ar vietējo resursu izmantošanu – kokapstrāde
(461) un mežsaimniecība un mežizstrāde (258).
Pēc ekonomiskās krīzes oficiālā nodarbinātība 2009.g. un 2010.g. Talsu novadā vēl turpina samazināties
(17.attēls). Bezdarba līmenis, saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras datiem, 2011.gada janvārī Talsu
novadā bija 12.9%, tas ir nedaudz virs vidējā Kurzemes reģionā (11.8%) un Latvijā (11.1%).
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17.attēls. Nodarbinātība pēc NACE klasifikācijas

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Darbaspēka sagatavošanā liela loma ir profesionālās izglītības piedāvājumam novadā un audzēkņu atgriešanās
novadā pēc mācībām. Talsu novadā atrodas Laidzes profesionālā vidusskola; darbojas Talsu pieaugušo izglītības
centrs, pārvaldes veido uzņēmējdarbības atbalsta centrus pagastos un pilsētās. (10.1.3. un 10.1.5. nodaļas)
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SVID. Nodarbinātība
Stiprās puses

Vājās puses

 Lielākajā daļā novada teritorijas ir novērojama
darba vietu pārsvars privātajā sektorā pār publisko
sektoru
 Nodarbinātība ir saistīta ar vietējo dabas resursu
izmantošanu (lielākie darba devēji ir mežizstrādes,
kokapstrādes, derīgo izrakteņu ieguves, ceļu
būvniecības un lauksaimniecības pirmapstrādē)
 Talsu novadā darbojas Laidzes profesionālā
vidusskola
 Darba samaksas līmenis ir līdzīgs Latvijas vidējiem
rādītājiem.
 Attīstās
pieaugušo
izglītības,
mūžizglītības
piedāvājums, skolu sadarbība ar uzņēmējiem.
 Uzņēmēju līdzatbildība un ieinteresētība kvalificētā
darbaspēkā (Talsu komersantu kluba sadarbība ar
Laidzes profesionālo vidusskolu).
 Reģiona nozīmes pilsētā Talsos un Rīga-Ventspils
autoceļa apkārtnē esošajos pagastu centros un pilsētās
ir daudz darba vietu.

 Sabiedriskajam sektoram saglabājas liela nozīme
nodarbinātībā (Abavas un Strazdes pagasti, Sabile);
 Bezdarba līmenis - 12.9% (Kurzemes reģionā
(11.8%) un Latvijā (11.1%));
 Nepietiekami attīstīti pieaugušo pārkvalifikācijas un
kvalifikācijas paaugstināšanas pakalpojumi.
 Nepietiekama nodarbinātības veicināšanas politika
valsts līmenī (motivējoša saņemt pabalstu)
 Darbaspēka novecošanās, īpaši lauksaimniecībā;
 Dažādu jomu speciālistu nepietiekamība.
 Darba vietu trūkums pilsētās un pagastos

Iespējas

Draudi

 Profesionālās un kvalifikācijas paaugstināšanas
apmācības darba vietu ietilpīgās nozarēs saistībā ar
vietējo resursu izmantošanu.
 Laidzes profesionālās vidusskolas mācību un
prakses vietu modernizēšana;
 Sadarbības turpināšana ar vietējiem uzņēmumiem
profesionālās izglītības programmu izstrādē, prakšu
programmu izstrādē un prakšu vietu veidošanā.
 Pieaugušo pārkvalifikācijas un kvalifikācijas
paaugstināšana. Mūžizglītības centru tīkls novadā.
 Sadarbība ar valsts sektoru bezdarbnieku apmācībā
un pagaidu algoto sabiedrisko darbu organizēšanā

 Izglītoto iedzīvotāju aizbraukšana var pazemināt
darbaspēka kvalitāti Talsu novadā
 Darbspējas vecuma iedzīvotāju un ģimeņu
migrācija labāka darba meklējumos, kā rezultātā
iedzīvotāju skaits pagastos un pilsētās samazinās
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4.EKONOMIKA
Uzņēmumi ir svarīgi pašvaldībai. Uzņēmumi nozīmē darba vietas, iedzīvotāju nodarbinātību un tādējādi arī
pašvaldības budžeta ieņēmumu daļa veidojas lielāka. Vienlaikus samazinās sociālā spriedze, izdevumi sociālajiem
pabalstiem. Labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi veido vietējie resursi, izglītots darbaspēks, pieejams publiskais
sektors, kā arī sakārtota publiskā infrastruktūra.
Latvijas normatīvā bāze ir izveidojusi situāciju, ka pašvaldībām ir tikai pastarpināta saikne ar tās strādājošajiem
uzņēmumiem – pie nosacījumiem ja uzņēmumi ir ne tikai dibināti pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet uz
vietas pašvaldībā izvērš arī saimniecisko darbību un ja nodarbina vietējos iedzīvotājus (skat. attēlu).
18.attēls. Uzņēmējdarbības saistība ar pašvaldību budžetu

Ilgu laiku atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai praktiski bija nenozīmīgs, formāls. Līdz ar ES fondu apgūšanu,
pašvaldību un valsts publiskajā infrastruktūrā ir veiktas būtiskas investīcijas.

4.1. Uzņēmējdarbības raksturojums
Saskaņā ar Lursoft datiem, Talsu novadā 2011.gada jūnijā ir reģistrēti 2582 uzņēmumi. Salīdzinot ar reģistrēto
uzņēmumu skaitu uz 1000 iedzīvotājiem 2009.gadā (CSP dati), Talsu novadam tas ir augstākais – 63. No
apkārtējiem novadiem nākamais ir Kuldīgas novads – 61, Ventspils novads – 53 un Rojas, Engures un Tukuma
novadi – 42 ekonomiski aktīvās vienības uz 1000 iedzīvotājiem..
Talsu novadā darbojas virkne uzņēmumu ar ievērojamu apgrozījumu un darbinieku skaitu. Uzņēmumi ar
apgrozījumu no viena līdz vairāk kā trim miljoniem latu (2009.gada CSP dati) Talsu novadā darbojas tādās
nozarēs kā
 kūdras ieguve,
 grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve,
 piena pārstrāde un siera ražošana,
 graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība,
 cūkkopība,
 spirtu destilēšana, rektificēšana un maisīšana,
 pārējo organisko ķīmisko pamatvielu ražošana,
 ceļu un maģistrāļu būvniecība,
 mežizstrāde,
 zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana,
 pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana,
 degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās,
 pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi,
 metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos,
 elektroinstalācijas ierīkošana,
 citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana,
 mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces,
dzērienus vai tabaku,
 slimnīcu darbība,
 dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība,
 zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana,
 tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana,
 ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde.
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Uzņēmumi lielākoties izvietojušies Talsos un ap tiem, teritorijās ap Rīgas-Ventspils autoceļu (19.attēls). Tā kā šeit
ir labs ceļu, inženierapgādes nodrošinājums, atrodas trešā daļa novada iedzīvotāju (darbaspēka, pakalpojumu
saņēmēju) un ir iespēja veidoties klasteriem, turpmāk šīs teritorijas tiek novērtētas kā perspektīvākās
uzņēmējdarbības attīstībai. Ielu un ceļu infrastruktūras projektos, ūdenssaimniecības projektos tiek ņemts vērā
esošo uzņēmumu novietojums. Turklāt pašvaldības rīcībā ir neapsaimniekotas būves un teritorijas, kuras
turpmāk varētu tikt piedāvātas privātajam sektoram.
19.attēls. Lielākie darba devēji privātajā sektorā (darbības vietu adreses)

Datu avots: Lursoft

Derīgo izrakteņu izstrāde
Uzņēmumu darbības veidi ir balstīti vietējo dabas resursu izmantošanā. Viens no izplatītākajiem darbības
3
veidiem – derīgo izrakteņu ieguve. 2009. gadā novada darbojošās atradnēs tika iegūts 65,71 tūkst. m smilts,
3
3
100,25 tūkst.m smilts-grants un 51,70 tūkst. m kūdras. Šie ieguves apjomi nav ievērojami, salīdzinot ar visas
Latvijas teritoriju, taču jāuzsver to nozīme vietējā ekonomikā (2.6. nodaļā)
SIA „Talce” - kādreizējais Talsu rajona ceļu būvniecības uzņēmums, kas iekļāvies sešu saistītu ceļu būves
uzņēmumu grupā „SC grupa”: SIA „Saldus ceļinieks” un tā meitas uzņēmumi: SIA "Talce", SIA "SC Kuldīga", SIA
"SC Dobele", SIA "Mērnieks J" un SIA "SC Transports"). Sia „Talce” veic ceļu, laukumu un tiltu būvi, asfaltbetona
5
un minerālo ceļu būvmateriālu ražošanu un ražošanas vajadzībām iegūst smilts-grants resursus Talsu novadā.
SIA "Pindstrup Latvia" ražošanas iecirknis "Lielsalas" veic kūdras ieguvi kūdras purvā Lielsalas un kūdras substrāta
ražošanu. SIA "Pindstrup Latvia" ir Dānijas uzņēmuma AS „Pindstrup Mosebrug” meitas uzņēmums, dibināts

5

http://www.sc.lv/site/lat/Talces_vesture/
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1905.gadā un Latvijā darbojas kopš 1998.gada. Pēc LIAA ziņām, 2010.gadā uzņēmums 99,8% produkcijas
6
eksportē (Francija, Ķīna, ASV un Spānija).
Lauksaimniecība
Talsu novadā darbojas AS „Talsu gaļa”, AS „Talsu piensaimnieks”, SIA "Jaunalko", SIA „Maiznīca Liepkalni” filiāle
Valdgalē, zemnieku saimniecības „Vītoliņi” (Lubes pagasts), „Kandruvas A” (Laucienes pagasts), „Purgaiļi”,
“Četri”, “Jaunziliņi” (Vandzenes pagasts), „Lagzdkalni” (Lībagu pagasts), u.c. Produkcija ir plaši pazīstama Latvijā,
un
Ražošanas bāze lielā mērā pārmantota no padomju laika. AS „Talsu gaļa” veidota uz valsts akciju sabiedrības
„Talsu gaļas kombināts” bāzes, kas dibināta 1964. gadā un 1991. gadā reģistrēta Latvijas uzņēmumu reģistrā kā
A/S „Talsu Gaļa”. 2005.gadā uzņēmumā veica rekonstrukciju, pilnībā mainot telpu plānojumu, veicot kapitālo
remontu un uzņēmuma vecās iekārtas nomainot pret jaunām un modernām, atbilstoši Pārtikas un veterinārā
7
dienesta un ES standartiem un prasībām.
AS „Talsu piensaimnieks” dibināts 1993.gadā. Tā pirmsākumi meklējami 1922.gadā, kad tagadējā uzņēmuma
atrašanās vietā nodibināja Piensaimnieku sabiedrību. AS "Talsu piensaimnieks" nodarbojas ar pilnpiena un
vājpiena produktu ražošanu, un ir lielākais siera ražotājs Kurzemē un Latvijā (siers "Talsu ritulis", piens,
biezpiens, u.c. piena produkti).
SIA „Jaunpagasts Plus” (Virbu pagasts) dibināts 1997. gadā uz Iecavas un Jaunpagasta etanola rūpnīcu, kā arī uz
alkohola ražošanas ceha „Avoti”, bāzes. SIA Jaunpagasts Plus pārstrādā graudus un citus cieti saturošus
8
produktus, iegūstot bioetanolu, pārtikas spirtu un ražojot alkoholiskos dzērienus..
SIA "Jaunalko" (Virbu pagasts) ir viens no lielākajiem alkoholisko dzērienu ražotājiem Baltijas valstīs. Uzņēmums
ir dibināts 1996. gadā. "Jaunalko" galvenie produkti ir augstas kvalitātes degvīni un citi stiprie alkoholiskie
dzērieni. Tie ir plaši pazīstami vietējā tirgū un tiek eksportēti uz vairāk nekā 15 pasaules valstīm Eiropā, Āzijā,
Ziemeļ- un Dienvidamerikā.
SIA „Maiznīca Liepkalni” ražotne Valdgalē, gatavo maizes, smalkmaizītes, cepumus, kliņģerus, kūkas u.c. miltu
izstrādājumus.
Senas tradīcijas ir selekcijai. Dižstendē darbojas Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts. Tas dibināts
1922.gadā. Tas veic zinātniski pētniecisko darbu selekcijā un graudaugu šķirņu izveidē, sēklkopībā, augu
aizsardzībā, laukaugu audzēšanas tehnoloģijā un bioloģiskajā lauksaimniecībā.
Nozīmīgu atbalstu lauku saimniekošanas dažādošanai saimniecības saņēmušas Lauku atbalsta programmas
ietvaros, kas notiek saskaņā ar Talsu rajona partnerības rīcības plānu 2009-2013.gadam.
Mežizstrāde, kokapstrāde, meža apsaimniekošana, kokogļu ražošana, galdniecība
Saskaņā a Valsts ieņēmuma dienesta datiem, Talsu novadā uz 18.05.2011, meža un kokapstrādes nozarēs
darbību veica 172 uzņēmumi.
3

SIA „Vika Wood”, atrodas Laucienes pagastā, ir lielākā kokzāģētava Latvijā, gadā saražojot aptuveni 280.000 m
9
žāvētu un šķirotu zāģmateriālu, no kuriem 80% tiek eksportēti. 2009.gadā SIA „Vika Wood” bija starp desmit
Kurzemes lielākajiem eksporta uzņēmumiem.
AS „Talsu mežrūpniecība" nodarbojas ar mežistrādi un kokapstrādi. Kokapstrādes cehā tiek ražoti lobītie un
virpotie mietiņi.
SIA "Krauzers" (Laidzes pagasta "Jaunkrūzas") nodarbojas ar mežizstrādes un transporta biznesu.
SIA „FVK mēbeles” ražo mīkstās mēbeles.

6

www.liaa.gov.lv/uploaded_files/00JAUNIE00/.../Pindstrup_Latvia.pdf
http://www.talsugala.lv/
8
http://www.jpplus.lv/
9
http://www.vikawood.lv/lat/
7
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Laucienes pagastā ilgstoši darbojās Valsts meža dienesta Meža pētīšanas stacijas Šķēdes mežu novada
struktūrvienība. Pašlaik „Mežmājā” izveidots Meža pētīšanas stacijas mācību centrs (viesnīca, konferenču zāle).
Zivsaimniecība
Pašlaik Talsu novadā ir reģistrēti šādi zvejas produktu apstrādes uzņēmumi (ZM dati uz 01.06.2011): SIA „Ivolga”
ražotne: „Tūjas” Valdgales pagastā, SIA „Roja F.C.T.” ražotne Valdemārpilī, SIA „Taimiņš” Laucienas pagastā, SIA
„Zvani” Talsos.
Talsu novada iekšējie ūdeņi ir laba bāze zivsaimniecības attīstībai. Darbojas zvejnieku saimniecības. Talsu novadā
tiek realizēti Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta programmas projekti atbilstoši Biedrības „Talsu rajona
partnerība” izstrādātās EZF vietējās attīstības stratēģijai 2013.gadam, kas sniedz atbalstu ciematu, kuros veic
zivsaimniecības darbības, atjaunošanai un attīstībai, ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas infrastruktūras un
pakalpojumu attīstībai un saimnieciskās darbības uzlabošanai un dažādošanai.
Tūrisms
Talsu novadā attīstās aktīvās atpūtas, sporta, dabas un kultūras tūrisms. Tas ir veicinājis jaunu tūrisma
pakalpojumu uzņēmumu izveidi gan lauku tūrismā , gan viesnīcas. Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas tūrisma
operatoru un aģentu datu bāzi, kuras izveidi paredz Tūrisma likums, uz 13.01.2012 reģistrēti 439 operatori,
pārsvarā no Rīgas. Pie novada tūrisma uzņēmumiem nereti pieskaita komersantus, kas sniedz sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumus, amatniekus, tūrisma pārgājienu maršrutus, u.tml. produktus. Saskaņā ar Kurzemes
tūrisma asociācijas apkopoto informāciju, Talsu novadā ir 20 objekti un maršruti (tādi, kā Laumu daba parks,
spēļu taka „pasaku mežs”, Sabiles vīnakalns, Pedvāles brīvdabas muzejs, Pastaigu taka Vanagkalnā Lībagu
pagastā, Talsu ledushalle, u.c.)
Talsu novadam nav tiešas „pieejas” jūrai. Tuvākā pieeja piekrastei atrodas viena kilometra attālumā Mērsraga
novadā (Upesgrīva). Tādēļ piekrastes tūrisma aktivitātes tiek organizētas sadarbībā ar Rojas, Engures un
Mērsraga novadu pašvaldībām.
Stendes – Mērsraga savienojums
Attīstības iecere uzlabot ceļu kvalitāti posmā Stendes dzelzceļa stacija – Lauciena- Mērsraga osta” ir iekļauta
vairākos iepriekšējos plānošanas dokumentos.
Stendes pilsētas attīstība vēsturiski ir bijusi saistīta ar Krievijas kravu apkalpošanu. Talsu novadu šķērsojošās
dzelzceļa līnijas „Ventspils – Tukums II” potenciāls realizēsies pie nosacījuma, ja atjaunosies starpvalstu
ekonomiskās saites un palielināsies kravu pārvadājumi Rietumu-Austrumu virzienā. Būtu jāveicina dzelzceļa
stacijai Stende piegulošo industrializēto teritoriju sakārtošanu un iekļaušanu Talsu novada pašvaldības
piedāvājumā investoriem.
Eksporta uzņēmumiem tuvākās lielās ostas ar attīstītu ostu infrastruktūru ir Rīgā, Ventspilī. Mazākiem
uzņēmumiem savus pakalpojumus piedāvā mazās Mērsraga, Engures un Rojas ostas, kas attīstās saskaņā ar
2007.gada 26.septembrī Latvijas Ostu padomē akceptētajām Mērsraga, Rojas un Engures ostas attīstības
programmām un koncepcijām.
Uzņēmēju klubs
Talsu Komersantu klubs (TKK) dibināts 2006.gadā ar mērķi pārstāvēt Talsu rajona uzņēmēju intereses un
veicinātu dialogu un veiksmīgu sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm un starptautiskajām organizācijām. Kā
arī, lai veicinātu Talsu rajona uzņēmēju savstarpējo sadarbību, attīstītu uzņēmējdarbību, piesaistot finansējumu
ar projektu un fondu palīdzību, iesaistīties Talsu reģiona sabiedriskās dzīves uzlabošanā un labdarības pasākumu
organizēšanā. Kluba valdē darbojas lielāko Talsu novada uzņēmumu vadītāji.
Talsu Komersantu klubā pavisam iesaistījušies piecdesmit biedri. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu
reizi trīs mēnešos. Biedrība praktizē, ka katru reizi kopā sanākšanas notiek kādā no uzņēmumiem, kur dalībnieki
10
var iepazīties ar uzņēmuma darbību un pieredzi.
Uzņēmējdarbības vides faktori
10

http://www.talsi.lv/public/31796.html
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Programmas izstrādes ietvaros uzņēmumu nosauktie veiksmīgas uzņēmējdarbības vides faktori, kas
uzņēmumam palīdzētu izvēlēties Talsu novadu par savas darbības vietu, palikt un nepārcelt savu darbību, ir:
 Talsu pilsētas kā centra nozīmes stiprināšana (centra līmeņa objekti un infrastruktūra),
 ceļu uzturēšana un kvalitāte, kā arī uzņēmējdarbībai svarīgu ceļu sakārtošana (Mērsrags-Talsi; StendeLauciene-Mērsrags; Talsi-Roja; Talsi-apvedceļš, pievadceļi līdz Rīgas-Ventspils šosejai, pašvaldības ceļi, kuru
tuvumā strādā uzņēmumi),
 Talsu pilsētas ielu seguma sakārtošana,
 Pilsētas vides labiekārtotība, apkārtējās vides sakoptība,
 Kvalitatīva informatīvā vide, informācijas sniegšana uzņēmumiem,
 Talsu pilsētas un novada identitātes un atpazīstamības vairošana, piemēram, rīkojot liela mēroga pasākumi,
 NĪN atlaides Talsu novada uzņēmumiem,
 Darbinieku sagatavošana, kvalifikācijas paaugstināšana (Talsu komersantu klubs sadarbojas ar Laidzes
profesionālo vidusskolu mācību programmu izstrādē),
 Publisko iepirkumu vērtēšanas sistēmas un darba uzdevumu (tehnisko specifikāciju) uzlabošana, piemērojot
saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma atlasi, ņemot vērā pozitīvos ieguvumus, iesaistot vietējos uzņēmumus.
 uzņēmēju kluba darbības tālāka sekmēšana,
 pašvaldības pasākumi teritoriju atrašanai un iekārtošanai ražotnēm un teritoriju aktīva piedāvāšana.

4.2. Valsts un pašvaldības atbalsts
Valsts pārvaldes pakalpojumi
Būtiski uzņēmējdarbības apstākļus uzlabo valsts iestāžu pakalpojumu pieejamība Talsos. Talsos ir pārstāvētas
visu valsts iestāžu teritoriālās struktūrvienības, un lielāko daļu pakalpojumu var saņemt uz vietas novadā
(20.attēls)
20.attēls. Valsts iestāžu un uzņēmumu teritoriālās struktūrvienības

Gala redakcija, 31/01/2012

39

Talsu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam. Pašreizējās situācijas analīze

Datu avots: Valsts iestāžu un uzņēmumu mājas lapas

Valsts iestādes un uzņēmumi administratīvo izmaksu ekonomijas dēļ ir veikuši virkni reorganizāciju, un daļa
lēmumu tiek virzīti caur centrālo administrāciju Rīgā. Tas palielina administratīvo slogu – paildzina jautājumu
izskatīšanas laiku, un ne vienmēr tiek izprasta vietējā situācija.
Valsts pārvaldes pakalpojumu saņemšana uz vietas Talsos būtiski ietaupa laiku un transporta izmaksas privātā
sektorā. Tas īpaši svarīgi ir situācijā, kad elektroniskie pakalpojumi uzņēmējiem vēl tiek attīstīti.
Novada pārējā teritorijā valsts pakalpojumi ir pārstāvēti maz. Pastendē atrodas un pakalpojumus sniedz
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Kurzemes reģionālā meliorācijas nodaļas Talsu sektors.
Talsu novadā plašu konsultatīvu atbalstu lauksaimniekiem sniedz valsts lauku konsultanti. Valsts lauku tīkls ir
lauku attīstībā iesaistīto institūciju, iestāžu un nevalstisko organizāciju sadarbības un informācijas apmaiņas tīkls,
kura darbību Talsu novadā nodrošina SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) trīs lauku
attīstības speciālisti.
Nodarbinātības valsts aģentūras Talsu filiāle 2011.gadā veic darbu ar darba devējiem un ievieš pasākumus
komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai. NVA realizē mūžizglītības pasākumus nodarbinātām
personām, apmāca bezdarbniekus un darba meklētājus, uzrauga stipendiātu (100 LVL) darba praktizēšanu
pašvaldībās, sniedz informāciju par darba iespējām Latvijā un ārzemēs, kā arī sniedz pakalpojumus, kas saistīti ar
profesionālo un karjeras plānošanu.

Pašvaldības atbalsts
Līdz šim esošo normatīvo prasību ietvaros, Talsu novada pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai
uzskatāms vairāk par simbolisku. Ir izveidojusies laba sadarbība ar uzņēmējiem – regulāras tikšanās, pašvaldības
morālais atbalsts (goda titula piešķiršana), uzņēmumiem svarīgas informācijas ievietošana mājas lapā, semināri,
uzņēmēju pieaicināšana plānošanā, dažādos Talsu novada pašvaldības īstenotajos projektos. 2010. gada
17.decembrī tika parakstīts Talsu novada pašvaldības un biedrības „Talsu komersantu klubs” sadarbības līgums.
Talsu novadā pašvaldībā darbojas Pieaugušo izglītības centrs, kas iesaistās pieaugušo apmācībā un tādējādi
sekmē darbaspēka kvalifikācijas celšanu. Darbojas Attīstības plānošanas nodaļas Uzņēmēju sadarbības centrs.
Regulāri tiek sagatavota informācija par ES struktūrfondu un citiem atbalsta līdzekļiem, sadarbībā ar Pieaugušo
izglītības centru organizētas pieaugušo izglītības nodarbības novadā, darbojas lauksaimniecības konsultants.
Tituls „Talsu novada Gada lauku saimnieks” ir Talsu novada pašvaldības apbalvojums, ko piešķir par nozīmīgu
ieguldījumu Talsu novada lauksaimnieciskajā ražošanā, lauku vides attīstībā, mežkopībā vai zivsaimniecībā.
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SVID. Ekonomika
Stiprās puses

Vājās puses

 Liela mēroga uzņēmumi, stipras zemnieku un
zvejnieku saimniecības.
 Attīstīta ekonomiskā darbība lauksaimniecības
(īpaši
piensaimniecības,
graudkopības),
lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādes un
pārtikas ražošanas, zivsaimniecības, mežizstrādes,
kokapstrādse, būvmateriālu ieguves un ražošanas, ceļu
būvniecības nozarēs, kā arī tūrismā (lauku tūrisms,
amatniecība)
 Augsts pašnodarbināto īpatsvars,
 Valsts iestāžu pakalpojumu pieejamība Talsos
atvieglo uzņēmumu darbību.
 Uzņēmumu ražošanas bāze saistīta ar vietējo dabas
resursu izmantošanu. Bagāta dabas resursu bāze.
 Profesionālās izglītības iestādes esamība novadā.
Uzņēmēju sadarbība ar Laidzes profesionālo
vidusskolu.
 Uzņēmēju apvienošanās interešu aizstāvības
grupās.
 Pašvaldības dialogs ar vietējiem uzņēmumiem.

 Novecojusi uzņēmumu ražošanas bāze, zems
infrastruktūras nodrošinājums.
 Nepietiekami uzņēmējdarbībai piemērotu finanšu
instrumentu pieejamība
 Nepietiekami izglītots un kvalificēts darbaspēks.
 Ceļu fonda finansējuma samazināšanās, ceļu tīkla
uzturēšanas problēmas
 Maz piemērotu teritoriju jaunu ražotņu un
komercdarbības uzsākšanai.
 Augsts administratīvais slogs

Iespējas

Draudi

 Plānot ceļu un inženierinfrastruktūras attīstību
saistībā ar esošo uzņēmumu darbības vietām.
 Attīstīt
jaunas
komercdarbībai
piemērotas
teritorijas, izbūvējot publisko transporta un
inženierapgādes infrastruktūru pieslēgumus.
 Attīstīt vietējiem uzņēmumiem nepieciešamās
profesionālās izglītības programmas.
 Veidot jaunus atbalstu instrumentus.
 Veicināt valsts iestāžu saglabāšanu reģionā,
tādējādi kopā ar pašvaldību veidojot reģionālo
uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu

 Pavājinoties vietējiem uzņēmumiem, samazinās
darba vietu skaits un kopējais ekonomikas līmenis.

4.3. Talsu novada ekonomiskais profils
Balstoties uz dabas resursu pieejamību, izglītības piedāvājumu, uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās
infrastruktūras pieejamību un tās kvalitāti, valsts un pašvaldības pakalpojumu pieejamību, cilvēkresursu
pieejamību un esošajiem uzņēmumiem, izveidots Talsu novada ekonomiskais profils.
Ekonomiskais profils raksturo ekonomiskās attīstības iespējas, kas pamatotas esošajos resursos.
Talsu novadā ir labas attīstības iespējas attīstīties tādām nozarēm kā:
 lauksaimniecība (īpaši piensaimniecība, graudkopība),
 lauksaimniecības produkcijas pirmapstrāde un pārtikas ražošana,
 zivsaimniecība,
 mežizstrāde,
 kokapstrāde,
 būvmateriālu ieguve un ražošana, ceļu būvniecība,
 dabas, kultūras, sporta un kultūrvēsturiskās izziņas tūrisms un amatniecība.
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5. TRANSPORTS UN SAKARI
5.1. Valsts un pašvaldības autoceļi un ielas
Talsu novada ceļu tīkls ir viens no blīvākajiem Kurzemes reģionā (Latvijā vidēji - ceļu tīkla vidējais blīvums ir 1,124
2
km uz 1 km . Nozīmīgākie Talsu novada satiksmes infrastruktūru veidojošie autoceļi ir valsts ceļi, kurus pārvalda
VAS „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Talsu nodaļa (apkalpo arī Rojas un Dundagas novadus).
21.attēls. Esošā transporta infrastruktūra

Datu avots: VAS „Latvijas Valsts ceļi”

Valsts autoceļu kvalitāte vairākos posmos ir nepietiekami apmierinoša, īpaši „Talsi-Stende-Kuldīga” P120 posmā
no Talsiem līdz Rīgas-Ventspils autoceļam, kā arī pieslēgumi tam. No valsts programmas valsts autoceļu ikdienas
11
uzturēšanas darbu programmas 2011.gadā plānots remontēt P127 Talsi-Upesgrīva ceļu 10 km posmā.

11

SM 24.05.2011 informatīvais ziņojums par valsts autoceļu posmu segu neatliekamā remonta nepieciešamajiem 5,8 miljoniem latu
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Neapmierinoša ir arī auto stāvlaukumu pie valsts un pašvaldību ceļiem kvalitāte, labiekārtojums un
apsaimniekošana.
Pēdējā laikā VAS „Latvijas Valsts ceļi” praktizē vietējo valsts autoceļu uzturēšanu sadarbībā ar pašvaldībām,
nododot apsaimniekošanu pašvaldībai, piemēram, 2011.gadā V1416 Villas – Robežnieki.
Ceļu kvalitātes uzturēšana valsts ceļu tīklā ir viens no vissvarīgākajiem ekonomiskās un sociālās attīstības
priekšnoteikumiem. Prioritāri nozīmīgākais ceļš uzņēmējdarbības attīstībai - Talsu apvedceļš; nepieciešama Talsu
apvedceļa pagarināšana Ģibuļu pagastā. Programmas izstrādes laikā tika diskutēts par valsts un pašvaldību
ceļiem, kuru kvalitātes uzlabošana ir prioritāri nozīmīga Talsu novada attīstībai (8.tabula).
8.tabula. Uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgākie valsts autoceļi Talsu novadā (uz 2011.01.01.)

Savienojumu nozīme

Novada sasaiste ar
nacionālās nozīmes
centriem – Rīgu un Ventspili
(un ostām)
Talsu pilsētas savienojums
ar Rīga-Ventspils autoceļu
(Eiropas TEN tīklu)
Rojas osta, darba vietas
Ainavisks ceļš un
savienojums ar Rīgas līča
Ziemeļkurzemes piekrasti
Savienojums ar Mērsraga
ostu
Savienojums ar kaimiņu
novada centru Dundagu
Uzņēmumu darbībai (Wika
Wood, u.c.)
Uzņēmumu darbībai

Autoceļa nosaukums
LVC

Valsts galvenais
ceļš (km novadā)
Ar
Cits
asfalta
segums
segumu

Valsts reģionālais
ceļš (km novadā)
Ar
Cits
asfalta
segums
segumu

Valsts vietējais ceļš
(km novadā)
Ar
Cits
asfalta
segums
segumu

A10 Rīga-Ventspils

40

-

-

-

-

-

P120 Talsi-StendeKuldīga

-

-

6

-

-

-

P126 Valdgale-Roja
P127 TalsiUpesgrīva

-

-

31,935

-

-

-

V1401 Stende Lauciene Mērsrags
P125 TalsiDundaga-Mazirbe
V1380 Lībagi-Odre

-

-

-

-

40,663

8,757

-

-

33

-

-

-

5,688

0,993

P129 Talsu
apvedceļš

-

-

-

-

6,7

-

Datu avots: VAS „Latvijas Valsts ceļi”, darba grupas

Pašvaldību ceļu fonda līdzekļi 2011.gadam paredzēti par 0,7 milj. latu mazāk kā 2010.gadā (2,9 milj. latu)
(9.tabula). Iepriekšējos gados bez Talsu ceļa fonda līdzekļiem lielu daļu veidoja arī citi līdzekļi (ES fondu
finansējums, ziedojumi, LVC, VIP utt.).
9.tabula. Talsu novada Ceļu fonda līdzekļu izlietojums Talsu pilsētā

Ielu ikdienas un periodiskā uzturēšana*
Ielu rekonstrukcija, būvniecība, satiksmes
drošības uzlabošana (85 ielu projekti)
Ceļu un ielu programmu un projektu
izstrādāšana un vadība (77 projekti)
Gājēju un veloceliņu izbūvei un
apgaismojuma ierīkošanai gar tiem:
Talsu ezera Z gala promenādes tehniskais
projekts un veloceliņa skiču projekts
Būvuzraudzība un autoruzraudzība
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2008
Izlietot.sk. no
jums
Talsu ceļu
kopā, LVL
fonda, %
120 000
100%
806 685
3%

2009
Izlietojum
t.sk. no
s kopā,
Talsu ceļu
LVL
fonda, %
129 000
100%
2 480 487
32%

2010
Izlietojum
t.sk. no
s kopā,
Talsu ceļu
LVL
fonda, %
123 000
100%
1 821 102
100%

108 540

34%

151 535

38%

120 166

100%

0

0

10 000

0%

0

0%

28 379

4%

58 774

0%

761

100%

43

Talsu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam. Pašreizējās situācijas analīze

2008
Izlietot.sk. no
jums
Talsu ceļu
kopā, LVL
fonda, %

2009
Izlietojum
t.sk. no
s kopā,
Talsu ceļu
LVL
fonda, %

2010
Izlietojum
t.sk. no
s kopā,
Talsu ceļu
LVL
fonda, %
1000

Zemes pirkšana, lai uzlabotu un attīstītu
Talsu pilsētas ceļus un ielas (Jaunatnes
ielas rekonstrukcijai un pieslēgumam Talsu
apvedceļam)
Talsu pilsētas ceļu un ielu pārvaldīšana**
30 158
100%
50 000
100%
90 000
100%
Ielu tīrāmā mašīna
20 000
100%
KOPĀ 1 095 764
20%
2 900 796
37%
2 155 029
100%
* Ziemas dienesta darbība, bedrīšu remonts asfaltbetona segām, grantēto ielu segumu atjaunošana, planēšana, ceļa zīmju
uzstādīšana un uzturēšana, lietusūdens kanalizācijas tīklu uzturēšana, nomaļu novešana, atjaunošana, brauktuvju tīrīšana,
brauktuves apzīmējumu krāsošana
** Ielu reģistra aktualizēšana, sabiedrības informēšanai par autoceļu nozares jautājumiem, Talsu pilsētas ceļu un ielu tīkla
finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanai, neplānotiem darbiem paredzētie līdzekļi.

Novada teritorijā fiziski nolietojušies un neapmierinošā stāvoklī ir gan pašvaldību autoceļi gan Talsu, Stendes,
Sabiles un Valdemārpils pilsētu ielas. Pašvaldības autoceļu un pilsētu ielu kvalitātes paaugstināšanai tiek
piesaistīts ES finansējums.
Lai nodrošinātu novada vietu dzīvotspēju - pilsētu un pagastu attīstību, programmas laikā ir apzināti pašvaldības
ceļi un ielas, kuriem jāveic rekonstrukcijas un remonta darbi.

5.2. Satiksmes intensitāte
Vidējā gada diennakts satiksmes intensitāte uz A10 autoceļa Rīga-Ventspils 2010.gada sākumā posmā no
Kandavas pagrieziena (P130) līdz P120 bija 3814 automašīnas, t.sk. 16% kravas transports. Salīdzinājumā ar
1996.gada sākumu, intensitāte ir pieaugusi par 1587 automašīnām diennaktī. Pieaudzis arī kravas transporta
īpatsvars (1996.gadā – 11%). (Error! Reference source not found., 22.attēls)
Satiksmes intensitāte uz A10 nedaudz mazinās posmā no Talsiem (P 120) līdz Ugālei (P 123) – 2660 automašīnas,
t.sk. 15% kravas transports. Salīdzinājumā ar 1996.gada sākumu, intensitāte ir pieaugusi par 998 automašīnām
diennaktī. Pieaudzis arī kravas transporta īpatsvars (1996.gadā – 12%). (23.attēls)
Var pieņemt, ka gandrīz divi tūkstoši automašīnu ik dienas brauc Talsi-Rīga maršrutā. Ievērojamu daļu veido arī
satiksme no teritorijām ap Rīga-Ventspils autoceļu – no Stendes, Jaunpagasta, Strazdes, u.c. Teritorijas ap valsts
galveno autoceļu ir saimnieciski rosīgākās.
22.attēls. Vidējās satiksmes diennakts intensitātes izmaiņas no 1996.-2010.gadam uz A10 Rīga-Ventspils
posmā no Kandavas pagrieziena līdz Talsiem, am/dn
5000
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4500
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3500
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245
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Datu avots: VAS „Latvijas Valsts ceļi”

Gala redakcija, 31/01/2012

44

Talsu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam. Pašreizējās situācijas analīze

23.attēls. Vidējās satiksmes diennakts intensitātes izmaiņas no 1996.-2010.gadam uz A10 Rīga-Ventspils
posmā no Talsiem līdz Ugālei, am/dn
3500
555
3000
558
2500
231
255

2000
1500
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339
274
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539

616
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364

226
514
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A10 posmā no Talsiem līdz Ugālei

2006
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2010

t.sk.kravas

Datu avots: VAS „Latvijas Valsts ceļi”

No valsts reģionālajiem autoceļiem vislielākā satiksmes intensitāte ir uz P120 posmā no Talsiem līdz A10 un uz
P125 posmā no Talsu apvedceļa līdz pagriezienam uz Roju (šeit summējas kustība no P125 un P126 - uz Roju,
Valdemārpili, Dundagu). (24.attēls). Lai satiksmes intensitātes dati būtu salīdzināmi, attēlā izmantoti dati uz
2006., 2007. un 2008.gada sākumu, tā kā daļai reģionālo ceļu mērījumi pēdējos gados nav veikti.
Spriežot pēc datiem, kas pieejami uz 2010.gada sākumu, satiksmes intensitāte ir kritusies. Tā uz P120 Talsi-A10
gada vidējā satiksmes intensitāte ir 3614 automašīnas diennaktī, uz P125 posmā no Talsu apvedceļa līdz
pagriezienam uz Roju – 3304 automašīnas. Lielas izmaiņas nav bijušas uz P127 Talsu- Upesgrīvas ceļa – posmā no
Talsu apvedceļa līdz Laidzei – 1704 un aiz Laidzes – 1112.
24.attēls. Vidējās satiksmes diennakts intensitāte uz valsts reģionālajiem ceļiem, am/dn
P120 posms Talsi - A10

5070

P125 posms Talsi - P126

3924

P120 posms A10 - V1402 (Sabile)

2528

P129 Talsu apvedceļš posmā no P120 - P128

2437

P129 Talsu apvedceļš posmā no P128 - P127

2273

P125 - V1410

2162

P128 Lauciene-Talsu apvedceļš

2104

P127 posms apvedceļš - Laidze

1939

P126 - Dundaga

1562

P129 Talsu apvedceļš posmā no P127 - P125

1545

P127 Talsi - P129

1536

P128 Tukums-Lauciene

1178

P127 Laidze - Vandzene
P127 Vandzene - Tukums

1007
572

Datu avots: VAS „Latvijas Valsts ceļi”. Dati par uz 2006.-2008.gada sākumu
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Daudz zemāka satiksmes intensitāte ir valsts vietējiem autoceļiem, bet to loma ir tikpat nozīmīga. Liela daļa no
šiem ceļiem apkalpo uzņēmumus. Piemēram, uz V1380 Lībagi – Odre gada vidējā satiksmes intensitāte ir zema –
nav augsta – 664 automašīnas, t.sk 46% kravas transports.
Gada vidējā satiksmes intensitāte uz autoceļa V1401 Stende - Lauciene – Mērsrags (dati uz 2007.gada sākumu) ir
598 automašīnas, t.sk. 37% kravas transports, posmā Stende-A10 un attiecīgi 484 automašīnas, t.sk. 48% kravas
transports posmā A10-Lauciene.

5.3. Transportlīdzekļi
Kopējais transporta līdzekļu skaits Talsu novadā no 27422 transportlīdzekļiem 2010.gada sākumā samazinājies
vairāk nekā uz pusi viena gada laikā – 13 198. Samazinājums bija raksturīgs visā Latvijā, kas bija saistīts ar
transporta līdzekļu uzskaites sistēmas pilnveidi (to transportlīdzekļu izslēgšana no CSDD reģistra, kas pastāvīgi
reģistrēti ārvalstī, vismaz piecus gadus nav veikta valsts tehniskā apskate, u.c.).
Salīdzinājumā ar apkārtējiem novadiem, Talsu novadā ir lielākais kopējais transportlīdzekļu skaits - 13 198,
Tukuma novadā 12584 un Kuldīgas novadā - 10622 transportlīdzekļi (10.tabula). Talsu novadā ir vairāk autobusu
(102). Lielākais kravas autotransportlīdzekļu skaits ir Tukuma novadā (1052) un Talsu novadā (1019).
10.tabula. Reģistrētie transportlīdzekļi Talsu un apkārtējos novados pēc turētāja adreses
Pašvaldība

Talsu
novads
Talsi
Tukuma
novads
Tukums
Ventspils
novads
Kuldīgas
novads
Kuldīga
Kandavas
novads
Dundagas
novads
Rojas
novads

vieglie

kravas

autobusi

Motocikli,
tricikli

piekabes,
puspiekabes

kvadricikli

mopēdi

kopā

6829

558

30

603

196

18

250

8484

3583
4146

461
403

72
12

384
303

99
101

8
12

107
154

4714
5131

5807
4042

649
381

57
20

531
408

163
136

7
7

239
132

7453
5126

4539

364

8

448

93

11

164

5627

3787
2892

378
226

55
21

369
214

132
85

3
8

171
103

4895
3549

1342

101

12

86

36

4

46

1627

1891

160

18

194

66

5

65

2399

Datu avots: CSDD dati uz 01.01.2011

Par satiksmes organizāciju Talsos lemj domes Satiksmes drošības komisija. Tās sastāvā bez domes pārstāvjiem ir
arī CSDD, Valsts policijas pārvaldes un VAS „Latvijas Valsts ceļi” speciālisti.
Talsos tiek nodrošināta pilsētas un piepilsētas un starppilsētu autobusu satiksme un taksometru satiksme. No
Talsu autoostas vienas dienas laikā atiet 28 autobusa reisi pilsētā, 85 reisi rajonā un 51 – tālsatiksmē. Pilsētā un
pie pilsētas robežām ir deviņas degvielas uzpildes stacijas.
Satiksmes organizācijā veikta virkne ceļu, ielu un krustojumu uzlabošana. Aizvien pieaug pieprasījums pēc
kvalitatīvi citādākas transporta organizācijas, kur lielāka loma atvēlēta gājējiem, velosipēdistiem. Šo satiksmes
dalībnieku drošība uz ielām un ceļiem nav pietiekama, un investīcijas nepieciešamas gan sabiedrības izglītošanā,
gan satiksmes infrastruktūras uzlabošanā – gājēju un velo celiņu izbūvē, velojoslu izbūvē gar valsts autoceļiem,
automašīnu stāvlaukumu nodrošināšanā un velonovietņu izveidē.
Talsu novada pašvaldībai ir labas iestrādes publiskās transporta infrastruktūras uzlabošanā. Kā nozīmīgāko
projektu var minēt „Talsu pilsētbūvniecības pieminekļa piemērošana tūrisma produkta attīstībai” (ERAF
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līdzfinansējums), kura ietvaros tiek veidoti gājēju un veloceliņi, veikta Ūdens ielas un ezera promenādes
rekonstrukcija.

5.4. Sabiedriskais transports
Ar 2010.gada janvāri autobusu pasažieru pārvadājumu koordinēšanu Kurzemes reģionā un tostarp arī Talsu
novadā veic Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta komisija, kas ir pie KPR Attīstības padomes
izveidota lēmējinstitūcija.
Kurzemes plānošanas reģions 2011.gadā turpina darbu pie Talsu rajona autoceļu un sabiedriskās transporta
attīstības programmas 2009. – 2015. gadam Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā individuālā projekta „Plānošanas un projektu izstrādes
kapacitātes celšana Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros. Projekta ietvaros 2008.gadā izstrādātā Talsu rajona
autoceļu un sabiedriskā transporta attīstības programma 2009.-2015.gadam raksturo situāciju 2008.gadā, un
kopš tā laika situācija kopumā sabiedriskā transporta jomā ir pasliktinājusies. Nozīmīgākās problēmas sabiedriskā
transporta jomā ir:
 Sabiedriskā transporta infrastruktūras (pieturu, autoostas) un autoparka novecošanās;
 Finanšu trūkums kvalitatīvas autoceļu infrastruktūras apsaimniekošanai un uzturēšanai (īpaši ziemā)
 Nomaļas apdzīvotās vietas, kur sabiedriskā transporta maršruti nes zaudējumus.
 Vairākās novada vietās nav iespēja nokļūt no Talsiem pēc darba.
Neskatoties uz to, pārvadājumi ar autobusiem Talsu novadā kopumā tiek nodrošināti labā līmenī. Talsu novadā,
pamatojoties uz koncesijas līgumu ar Talsu novada pašvaldību, pasažieru pārvadājumus nodrošina AS „Talsu
autotransports”. AS „Talsu autotransports” ir viens no pieredzes bagātākajiem pārvadātājiem Latvijā. Tas
darbojas jau kopš 1965.gada; 2010.gadā ir pārvadājis 21% no Kurzemes plānošanas reģiona pasažieriem.
Salīdzinot 2010. gada un 2009.gada datus, pārvadāto pasažieru skaits ir augošs un stabils arī ziemas mēnešos.
2011.gadā samazināta valsts dotāciju apjoma (par 23%) un pieaugošu degvielas cenu apstākļos Kurzemes
plānošanas reģionā tiek meklēti risinājumi, kā saglabāt principu „pēc iespējas neslēgt maršrutus un nodrošināt
vismaz vienu reisu dienā nokļūšanai līdz Talsu pilsētai”.
Transporta attīstības pamatnostādņu 2007.-2013.gadam viens no mērķiem ir „Efektīvi un sabiedrības interesēm
atbilstoši sabiedriskā transporta pakalpojumi”, kā arī:
 Pasažieriem ar īpašām vajadzībām piemēroto autobusu īpatsvars reģionālajos vietējās nozīmes pārvadājumos
– 5 %;
 Pagastu īpatsvars, kur ir nodrošināti vismaz divi reisi dienā, kas savieno pagastus ar novada centru, – 100 %
 Novadu īpatsvars, kur ir nodrošināti vismaz divi reisi dienā, kas savieno novadus ar reģiona centru vai
galvaspilsētu, – 100 %;
Tomēr jāatzīst, ka Talsu novadā situācija sabiedriskā transporta jomā pasliktinās. Pasažieru pārvadājumi ar
vilcienu notika tikai dažus mēnešu 2008.gadā. Pēc vilcienu kustības slēgšana dažus mēnešus tika saglabāti
autobusu tiešie maršruti uz Rīgu, Ventspili. Pašlaik autobusi kursē caur Talsiem, kas ir pārsēšanās vieta. Tas
nozīmē, ka, izmantojot personīgo auto, nokļūšana no Rīgas-Ventspils ceļa tuvumā esošajām teritorijā (piemēram,
no Stendes) uz Rīgu vai Ventspili, ir ievērojami ātrāka un ekonomiskāka, kā to var piedāvāt sabiedriskā
transporta auto uzņēmumi.
Pieaugot transporta izmaksām (degviela, ceļu uzturēšana), samazinoties iedzīvotāju skaitam laukos, tajā pašā
laikā vēloties, lai saimnieciskā rosība neapsīkst un dzīves līmenis laukos saglabātos, ir jāveido jauna,
netradicionāla pieeja transporta risinājumiem, lai sasniegtu Transporta attīstības pamatnostādnēs 2007.2013.gadam izvirzītos mērķus. Atbilstoši Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam prioritātei
„Telpiskās attīstības perspektīva” akcentē sasniedzamības un mobilitātes aspektus un mudina veidot reģionālos
mobilitātes centrus.
Kurzemes plānošanas reģions Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam ietvaros
2011.-2012. gadā realizē pētījumu „Sabiedriskā transporta sistēmas attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežas
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reģionos”, kura ietvaros tiks veikts pētījums „Sabiedriskā transporta sistēmas izpēte un priekšlikumi tās attīstībai
Kurzemes plānošanas reģionā”.

5.5. Dzelzceļš
Talsu novada teritoriju šķērso valsts nozīmes dzelzceļa līnija Zilupe–Krustpils–Jelgava–Tukums II–Ventspils
(21.attēls), kura tiek izmantota kravu tranzītam. Tā ir Austrumu-Rietumu transporta koridors starp Ventspils ostu
un Krieviju un Baltkrieviju, un tālākām valstīm Austrumos.
Dati par kravu apjomi pieejami par 2008.gadu, kad diennaktī caur Stendes staciju izgāja vidēji 45 kravas tranzīta
sastāvi. Pamatā pa dzelzceļu uz Ventspili tiek transportētas naftas, naftas produktu un šķidrās ķīmijas kravas,
kālija sāls, ogles, metāli, kokmateriāli, graudaugi. Savukārt no Ventspils pa dzelzceļu tiek transportēts salīdzinoši
nedaudz kravu – galvenokārt jēlcukurs, lietotas automašīnas un citas ģenerālās kravas uz Krieviju, Kazahstānu un
Baltkrieviju. Stendes stacija atrodas vienā no visvairāk noslogotajiem Eiropas koridoriem, kur ik gadu tiek
pārvadātas vairāk kā 20 miljonu tonnu dažādu kravu. VAS „Latvijas dzelzceļš”, piesaistot Eiropas Rekonstrukcijas
un attīstības bankas un Eiropas Investīciju bankas finansējumu, ir veikusi investīcijas arī šajā maršrutā, uzlabojot
dzelzceļa koridora caurlaides spēju līdz 34 miljoniem tonnu.
Stendes stacijā notika iekraušanas un izkraušanas darbi. Stacijā iekrauj :
 saldētas zivis, kuras ved uz Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu un Kazahstanu (pārsvarā Mērsraga un Rojas
uzņēmumi);
 graudus - Agro "Stende" ved pa visu Latviju un uz Igauniju.
Savukārt stacijā izkrāva:
• minerālmēslus no Lietuvas, Krievijas, Kazahstānas;
• kokmateriālus no Baltkrievijas saņēma SIA "Stende";
• akmeņogles no Krievijas saņēma SIA "KTB Stende";
• tehnisko sāli no Baltkrievijas saņēma VAS Latvijas Autoceļu uzturētājs Talsu ceļa rajons.
Kravu vilcienu kustības intensitāte 2011.gadā salīdzinājumā ar 2008.gadu ir samazinājusies, tomēr pietiekami
augsta (ap 20 sastāviem katrā virzienā), lai ietekmētu pilsētas satiksmi. Nepieciešama dzelzceļa pārbrauktuves
rekonstrukcija Brīvības ielā (P120).
Pasažieru vilciens virzienā Rīga-Ventspils pārstāja kursēt 2002. gadā. Uz dažiem mēnešiem tas tika atjaunots
2008.gadā. Pasažieru pārvadājumu atjaunošana pa dzelzceļu uzlabotu iedzīvotāju mobilitāti.
Stendes stacijas dzelzceļa infrastruktūra un stacijai piegulošās teritorijām nākotnē ir potenciāls ražošanas
teritoriju un loģistikas pakalpojumu attīstībai (4.1.nodaļa).

5.6. Sakari
Fiksētos telefonsakarus Talsu novadā nodrošina SIA “Lattelecom”, kas nodrošina arī interneta sakarus un
digitālās televīzijas piegādi.
Mobilos telefonsakarus nodrošina četri Latvijas mobilo telekomunikāciju tīklu operatori –UMTS / GSM
strādājušie SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, SIA „TELE2” un SIA „Bite Latvija” un CDMA2000 standartā
strādājošais „Triatel”.
Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas datiem, platjoslu piekļuvju skaitam Latvijā ir tendence
pieaugt.
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25.attēls. Platjoslas piekļuvju skaits laika posmā no 2004.gada līdz 2010.gadam (izteikts tūkstošos)
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Datu avots: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Talsos vairāk nekā tūkstotis dzīvokļiem ir nodrošināta iespēja pieslēgt ātro un kvalitatīvo optisko SIA Lattelecom
internetu. Kopumā optiskā tīkla izbūves rezultātā Talsos SIA Lattelecom optiskais internets būs pieejams 42
mājām, sasniedzot 2018 dzīvokļus. Talsos būs pieejams ātrs internets – 100 Mbit/s, 200 Mbit/s un pat 500
Mbit/s, kas atbilst Latvijas un Eiropas līmenim (un Eiropa 2020 mērķiem).
Dažos pagastos, piemēram, Strazdes pagasta teritorijā interneta pieeja ir ļoti ierobežota, nevienmērīga un lēna.
Tas ir būtisks kavēklis uzņēmējdarbības un citu aktivitāšu veikšanai.
12

Saskaņā ar „Triatel Mobilās Ekspedīcijas” mērījumiem , Triatel internets lielākajā daļa novada ir vājš vai vidējs.
Akcijas, kurā 2011.gada pavasarī bija iesaistījušies arī 111 jauniešu, t.sk. no Talsu novada, mērķis bija demonstrēt
mobilā interneta priekšrocības, kā arī parādīt, ka kvalitatīvs un ātrs internets pieejams ne tikai lielāko pilsētu
iedzīvotājiem, bet spēj nodrošināt arī laukos dzīvojošos cilvēkus ar ikdienā nepieciešamajiem interneta
resursiem.
26.attēls. Triatel mobilais internets

Daru avots: www.triatel.lv

Specializētie Latvenergo koncerna sakaru tīkli vai iekšējās sakaru sistēmas ir izvietotas kopā ar esošajiem
augstsprieguma kabeļiem vai gaisvadu līnijām, un savieno 110 kV apakšstacijas.
Publiskās pieejas interneta punkti ierīkoti Talsu novada 28 bibliotēkās. Valsts vienotās bibliotēku informācijas
sistēmas ietvaros realizētā projekta "Ziemeļkurzemes bibliotēku elektroniskie resursi" rezultātā Talsu novadā ir
izveidoti Talsu, Dundagas un Rojas novadu bibliotēku kopkatalogs un Talsu novadpētniecības resursi.
12

http://tme.triatel.lv/
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Talsu pilsētā pieejams Media Centra "Kurzeme" optiskā interneta kabeļpārklājums.
Turpmākajos gados ir nepieciešams veicināt optiskā tīkla infrastruktūras paplašināšanos Talsu pilsētā un
piepilsētā, t.sk. aptverot ražošanas teritorijas. Pārējā novada teritorijā jāveicina mobilo sakaru infrastruktūras
attīstība sadarbībā ar mobilo sakaru operatoriem. Nepieciešams attīstīt vienotu datu pārraides tīklu novadā
pašvaldībā, tās pārvaldēs un pašvaldības iestādēs.

SVID. Transports, sakari
Stiprās puses

Vājās puses

 Eiropas un nacionālas nozīmes transporta
infrastruktūras esamība novadā – autoceļš RīgaVentspils (A10/E22), dzelzceļš Ventspils – Tukums2.
 Labi sazarots autoceļu tīkls, kas nodrošina lielāku
un mazāku apdzīvoto centru savienojumu gan ar Talsu
pilsētu un novada pilsētu un pagastu centriem, gan
kaimiņrajonu centriem un Rīgu.
 Salīdzinoši liels melnā seguma īpatsvars valsts
autoceļos.
 Vēsturiski izveidojies un nemainīgs autobusu
sabiedriskā transporta maršrutu tīkls ar stabiliem
maršrutiem.
 Ieviesti ielu infrastruktūras projekti un apdzīvoto
vietu satiksmes infrastruktūra tiek sakārtota
inženiertehnisko tīklu rekonstrukcijas projektos.
 Uzlabota publisko mobilo sakaru kvalitāte
 Pieaug interneta lietotāju skaits un mobilā
interneta lietošanas iespējas
 Uzlabojas publiskā interneta pieejamība.

 Ceļu segums uz intensīvi lietotajiem autoceļiem un
autoceļiem, kas ir svarīgi uzņēmumu darbībai, ir zemā
kvalitātē.
 Netiekama gājēju un velobraucēju drošība uz valsts
un pašvaldības ceļiem.
 Samazinās Pašvaldības ceļu fonds.
 Sabiedriskā transporta maršrutu tīkls nenosedz visu
Talsu rajona teritoriju (nav nodrošināta satiksme skraji
apdzīvotām teritorijām, kur ļoti zema pasažieru
plūsma)
 Turpina pieaugt transporta izmaksas, kas apdraud
sabiedriskā transporta attīstību un apgrūtina
iedzīvotāju mobilitāti – nokļūšanu darbā, skolā pilsētā.
 Novecojusi sabiedriskā transporta infrastruktūra pieturas un autoosta.
 Nevienmērīgs reljefs un mazs apdzīvojums kavē
publisko mobilo sakaru operatoru investīcijas Talsu
novadā
 Nepietiekams zemes elektronisko sakaru tīkls
(neattīstīts optisko kabeļu tīkls ārpus Talsiem).
 Informatizācijas projektos nepiedalījās visas
izglītības iestādes, kā arī PII.
 Veloceliņu trašu trūkums
 Nenotiek pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu

Iespējas

Draudi

 Ieviest PPP projektu uz Talsu autoostas bāzes, lai
veicinātu
ilgtspējīga
sabiedriskā
transporta
risinājumus;
 Kājām gājējiem un velobraucējiem pielāgotu
pārvietošanās risinājumu piedāvāšana. Drošības
pasākumi uz ceļiem un ielām.
 Veicināt pašvaldību ceļu un ielu sakārtošanu un ielu
un ceļu labiekārtojumu.
 Veicināt dzelzceļa pārbrauktuvju sakārtošanu un
dzelzceļam piegulošo teritoriju attīstību;
 Turpināt pašvaldības iestāžu (skolu, bērnudārzu
bibliotēku kultūras institūciju) informatizāciju.
 Veicināt satiksmes infrastruktūras sakārtošanu līdz
Talsu novada stratēģiskajiem investīciju objektiem
(skat. stratēģiskās daļas 21.attēlu), tostarp ražošanai
un uzņēmējdarbībai piemērotajām teritorijām.

 Ja netiek veiktas investīcijas transporta un sakaru
infrastruktūrā, tas var atstāt negatīvu ietekmi uz
tautsaimniecību, iedzīvotāju mobilitāti un Talsu
novada attīstību kopumā;
 Ceļu
tālāka
sabrukšana
un
papildus
transportlīdzekļu
vadītāju
izmaksas.
Traucēta
uzņēmumu darbība
 Traucēta pakalpojumu sasniedzamība iedzīvotājiem
un uzņēmumiem.
 Nespēja sekot informācijas un sakaru tehnoloģiju
attīstībai un prasmēm tās izmantot. Tādējādi tiek
apdraudēta pašvaldības pārvaldes un uzņēmumu
konkurētspēja un darbaspēka kvalifikācija.
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6.TEHNISKĀ INŽENIERINFRASTRUKTŪRA
6.1. Komunālās saimniecības pārvalde
Ūdenssaimniecība Talsu novadā joprojām tiek apsaimniekota decentralizēti – vairumā gadījumu
ūdenssaimniecības apkalpo un tās pieder teritoriālajām pārvaldēm vai pašvaldības uzņēmumiem - SIA „Talsu
ūdens”, PSIA „Siltumiņš” (Lībagu pagasts), SIA “Stendes nami”, SIA „Bio-Enerģija” (NAI apsaimniekošana Talsos),
KS Centrs, kas apsaimnieko Vandzenes pagasta ūdens un kanalziācijas tīklus. Tādēļ arī situācija ūdenssaimniecībā
ir dažāda gan spēkā esošo tarifu, gan iedzīvotāju maksāšanas disciplīnas, gan ūdens kvalitātes jomās, gan ES
fondu piesaistes iespēju jomā.
Centralizēto siltumapgādi pašvaldība organizē, uz līguma ar SIA Talsu ”Bio - enerģija” pamata. Pakalpojumu
sniedz arī SIA „Rebes sistēmas” un SIA „ADAX 2”. Savukārt, pārējās teritorijās komunālo pakalpojumu
organizēšana ir attiecīgās teritoriālās pārvaldes pārziņā. Dažās pašvaldībās siltumapgāde tiek organizēta lokāli,
katrai daudzdzīvokļu mājai atsevišķi (piemēram, Vandzenes, Valdgales pagastos).
Turpmāk komunālo pakalpojumu jomā novada pašvaldība plāno ieviest vienotu pārvaldi. Ūdenssaimniecību
pārņems SIA „Talsu ūdens”. Siltumapgādes pakalpojumu jomā Centralizētā siltuma piegādātāji Talsu novadā būs
SIA „Talsu namsaimnieks”, SIA „Bio-enerģija” un SIA „ADAX2”. Saglabāsies lokālie risinājumi - skolu un citu
sabiedrisko objektu lokālās apkures sistēmas. Tiek veicināta iedzīvotāju apvienošanās māju apsaimniekošanas
biedrībās.
Par komunālo pakalpojumu organizēšanu Talsu novada pašvaldībā ir atbildīga Komunālā nodaļa, pilsētās un
pagastos – pārvaldes. Darbības koordināciju novada mērogā nodrošina komunālā nodaļa.
Maksājumus par ūdensapgādi un kanalizāciju iedzīvotāji pārsvarā veic teritoriālajā pārvaldē, un aprēķini tiek
pamatoti ar abonentu grāmatiņām. Novadā ir spēkā saistošie noteikumi Nr. 57 „Par ūdensvada un kanalizācijas
tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Talsu novadā”.

6.2. Ūdensapgāde un notekūdeņu savākšana un attīrīšana
13

Ventspils Augsto tehnoloģiju parka 2008. gadā veiktajā ūdenssaimniecības situācijas priekšizpētē Talsu novadā
ir identificēti 46 ūdensapgādes tīkli, no kuriem notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm ir pieslēgti tikai 18 tīkli. No
identificētajiem tīkliem vairāk par 50 patērētājiem ūdeni piegādā 23-25 tīkli.

Lielākie ūdens izmantošanas apjomi ir SIA “Talsu ūdens”, kas sniedz pakalpojumus Talsu pilsētas un Laidzes
pagasta Zvirgzdu un Paugurciema iedzīvotājiem, un Sabiles, Stendes un pagastu pārvaldēm. Informācija par
ūdens ņemšanu un izmantošanu novada teritorijā apkopota no 2006. – 2010.gadam (11.tabula).
3

11.tabula. Ūdens ieguves apjomi, avoti un ieguves vietu skaits Talsu novadā 2006. - 2010.g., tūkst. m /gadā
Gads

2010.
2009.
2008.
2007.
2006.

Ūdens ņemšana no dabīgiem avotiem (ņemts svaigais ūdens)
Kopā
Vietu skaits t.sk. izmērīts
Virszemes
Pazemes

2334.423
2304.056
2214.793
1249.340
1481.244

71
70
68
42
47

2333.026
2302.309
2212.111
1766.647
1852.663

66.945
17.624
224.826
100.383
65.723

2267.478
2286.432
1989.967
1148.957
1415.521

Citi

0.0
0.0
0.0
517.3
426.0

Avots: VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datu bāze "Valsts statistiskais pārskats Nr.2-ūdens"

Visu Talsu novada dzeramā ūdens centralizētas ūdensapgādes vajadzībām ūdeni iegūst no pazemes ūdeņiem.
Vairāk nekā puse no kopējā iegūtā ūdens apjoma (2010. gadā – 57 %) tiek izmantoti komunālajām, bet pārējie
galvenokārt– ražošanas uzņēmumi ražošanas vajadzībām (12.tabula).

13

Ventspils Augsto Tehnoloģiju Parks. Projekts „Ūdenssaimniecības situācijas priekšizpētes īstenošana Talsu novadā”, Darbība Nr.
2007.PSF/8-10/32, Aktivitāte Nr.4 „Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas sistēmas optimizācija jaunveidojamajos novados Kurzemē’’, 2008.g.
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3

12.tabula. Ūdens izmantošana Talsu novadā 2006. - 2010.g., tūkst. m /gadā
Gads

2010.
2009.
2008.
2007.
2006.

Kopā

2234.436
2197.394
2208.390
0.000
6640.220

Ūdens izmantošana, tai skaitā
Atgriezeniskās
sistēmās
ražošanas vajadzībām
komun., sadzīves vajadzībām

959.750
948.487
4.760
0.000
1912.997

1274.686
1248.907
2203.630
0.000
4727.223

2.150
2.337
1.100
0.000
5.587

Ūdeņu zudumi

83.945
110.078
185.680
0.000
379.703

Avots: VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datu bāze "Valsts statistiskais pārskats Nr.2-ūdens"

Talsu pilsētas centralizētās ūdensapgādes sistēmā ūdens ieguve no pazemes ūdeņiem tiek veikta no četriem
ūdensapgādes urbumiem, kuri izvietoti ūdensgūtnē Daģos un diviem ūdensapgādes urbumiem - Celtnieku ielā.
Talsos ar centralizētu ūdensapgādi ir nodrošināti 85% iedzīvotāji, dažādas iestādes un nelieli rūpniecības
uzņēmumi. Vidējais ūdens patēriņš diennaktī ir no 1800 - 2000 m³/dnn. Ūdens atbilst visām sanitārajām
prasībām un ir uzskatāms par kvalitatīvu. Daļa ēku nav pieslēgtas centralizētai ūdensapgādes sistēmai un ūdeni
ņem no brīvkrāniem. Ūdensvadu tīklu kopgarums ir 22 km.
Neskatoties uz aktīvu ūdenssaimniecības attīstības projektu realizāciju, galvenās problēmas ūdensapgādē
joprojām ir dzeramā ūdens kvalitāte (paaugstināts dzelzs saturs), nolietoti cauruļvadi, neapmierinošs NAI darbs
un pārmērīgi ūdens zudumi, daudzās ūdensapgādes sistēmās nav uzskaites vai arī tā tiek veikta neregulāri vai
neefektīvi. Joprojām nav vērtēta katras konkrētās ūdensapgādes sistēmas efektivitāte, kā arī nav rasti
viennozīmīgi risinājumi notekūdeņu attīrīšanai. Nav atrasti risinājumi mazo apdzīvoto vietu ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu sakārtošanai, kam par iemeslu ir mazais pakalpojumu saņēmēju skaits.
Uz 2011.gada 1.maiju līgumi par ūdenssaimniecības projektu ieviešanu ir noslēgti Ģibuļu pagasta Spārē, Lubes
pagasta Anužu ciemā, Valdemārpilī, Laidzes ciemā, Īves pagasta Tiņģeres ciemā un Valdgales pagasta Pūņās. Līdz
2013.gadam plānota ūdenssaimniecības sistēmu sakārtošana Dursupē, Jaunpagastā, Stendē (II kārtas 2. un
3.daļa), Priedēs, Pastendē (II kārta), Laucienē, Kūļciemā, Talsu pilsētā (II kārta), Rocežos, Valdemārpilī, Nogalē,
Lubezerē, Valdemārpilī un Dižliepās (27.attēls).
Eiropas Padomes direktīvas 98/83/EC par dzeramā ūdens kvalitāti 2. pants dzeramo ūdeni definē kā „ūdeni
dabiskajā stāvoklī vai pēc apstrādes, kas domāts dzeršanai, ēdiena gatavošanai, pārtikas apstrādei vai citām
vajadzībām neatkarīgi no tā izcelsmes un no tā, vai to piegādā pa ūdensvadu, cisternās, pudelēs vai kannās”. Par
dzeramo ūdeni tiek uzskatīts arī ūdens, kuru izmanto pārtikas ražošanas uzņēmumos. Minētā direktīva arī
nosaka, ka „dalībvalstis no šīs direktīvas prasību ievērošanas var atbrīvot dzeramu ūdeni no atsevišķa piegādes
3
objekta, kas piegādā mazāk par 10 m dienā vai apgādā mazāk par 50 personām, ja vien ūdens piegāde nav
komerciāla vai sabiedriska darbība”. Dalībvalstij, ja tā šādu ceļu ir izvēlējusies, ir jānodrošina iedzīvotāji ar
pieejamu informāciju par šāda ūdens ietekmi uz veselību. Latvija ir izvēlējusies nepiemērot šīs direktīvas prasības
ūdens apgādes sistēmām, kuras piegādā ūdeni mazāk par 50 personām, tomēr nav ieņēmusi konkrētu nostāju
3
par sistēmām, kurās piegādā mazāk par 10 m ūdens dienā.
Notekūdeņu attīrīšanu regulē vismaz desmit ES tiesību akti, kuri nosaka konkrētu kritērijus notekūdeņu
attīrīšanā apdzīvotām vietām ar iedzīvotāju skaitu ne mazāk kā 2000 cilvēku. Mazākām apdzīvotām vietām
Eiropas Padomes direktīvas 91/271/EC 7. pants nosaka, ka notekūdeņiem ir jābūt „pietiekami attīrītiem”, lai tie
nekaitētu apkārtējai videi un izpildītu citās ES vides direktīvās noteiktās prasības. Latvijai minētās direktīvas
ieviešanai ir piemērots pārejas periods līdz 2015. gada beigām.
Turpmāk Talsu novadā nepieciešams ieviest uzsāktos investīciju projektus, kā arī plānot nākamo apdzīvoto vietu
ūdenssaimniecības sistēmu sakārtošanu. Ūdensapgādes projektu plānošana būtu jāvērtē kontekstā ar
pašvaldības mājokļu politiku un tajos jāiekļauj vietējo uzņēmumu vajadzības pēc ūdensapgādes un notekūdeņu
novadīšanas pakalpojumiem.
Nepieciešams ierīkot notekūdeņu attīrīšanas sistēmas vietās, kur tās līdz šim nav ierīkotas, izmantojot jau
izstrādātus un praksē darbojošos, bet Latvijā vēl praktiski neatpazīstamus inovatīvus NA risinājumus mazām
apdzīvotām vietām.
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Nepieciešams panākt pakalpojumu uzskaiti, nodrošinot gan uzskaiti uz māju ievadiem, gan NAI ievados, gan
dodot iespēju (gan radot sistēmu, gan piedāvājot tehniskos risinājumus) iedzīvotājiem ierīkot ūdens patēriņa
uzskaiti individuāli dzīvokļos.
Iespēju robežās būtu nepieciešams veikt novecojušo cauruļvadu nomaiņu un ūdens apgādes un kanalizācijas
tīklu paplašināšanu, lai atvieglotu pakalpojumu saņemšanu dzīvojamos rajonos un ražošanas uzņēmumiem.
27.attēls. Ūdenssaimniecības attīstības projekti

Datu avots: Talsu novada pašvaldība

6.3. Lietusūdeņu kanalizācija
Kopš 1998. gada statistikas pārskatos kā īpaša notekūdeņu kategorija tiek izdalīti lietus notekūdeņi. Lielie lietus
notekūdeņu daudzumi, kas tiek savākti no uzņēmumu teritorijām un novadīti uz attīrīšanas iekārtām, nevajadzīgi
noslogo iekārtas – nelietderīgi tiek tērēti energoresursi tādu salīdzinoši tīru notekūdeņu bioloģiskai attīrīšanai,
kurus tikpat sekmīgi iespējams lokāli attīrīt ar lētākām metodēm.
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Ne visās novada pilsētu ielās ierīkotas un darbojas lietusūdeņu novadīšanas sistēmas. Tas apgrūtina transporta
kustību un ir drauds gājējiem un velosipēdistiem ar nokrišņiem bagātos gadalaikos.
Lietusūdeņu sistēmas tiek atjaunotas ūdenssaimniecības projektu ietvaros. Apdzīvotajās vietās, kur
ūdenssaimniecības projekti netiek ieviesti, saglabājas vajadzība pēc lietus ūdeņu sistēmu un meliorācijas sistēmu
renovācijas - Vandzenes centrā (starp daudzdzīvokļu mājām: Rozes-Kreses), Talsu novada Vakara un neklātienes
vidusskolas teritorijā, Laidzes ciemā un citviet.

6.4. Elektroapgāde
Energoapgādes pakalpojumu Talsu novadā nodrošina Latvenergo koncerna uzņēmumi – AS „Augstsprieguma
tīkli” apkalpo augstsprieguma apakšstacijas, AS „Latvijas elektriskie tīkli” apkalpo augstsprieguma līnijas un .AS
„Sadales tīkli” apkalpo zemsprieguma (0,4 kV) un vidsprieguma (6 – 20 kV) iekārtas.
Pēc elektroenerģijas padeves traucējumiem daļa Talsu novada pašvaldības uzņēmumu un iestāžu ir iegādājušās
ģeneratorus elektroenerģijas nodrošināšanai elektroenerģijas pārtraukuma laikā. Ģeneratoru iegāde
nepieciešama vēl daļai uzņēmumu. Elektroenerģijas apgādes drošuma uzlabošanās sagaidāma līdz ar
elektroenerģijas savienojuma „Kurzemes loks” izbūvi gar piekrasti, izbūvējot 330kV līniju no Grobiņa līdz
Ventspilij un tālāk līdz Dundagai un Tumei, un Rīgai.
Talsu novada pašvaldība sadarbībā ar AS „Sadales tīkli” veicinās jaunu teritoriju sagatavošanu ražošanai un
uzņēmējdarbībai.
Kurzemes reģionā attīstās vēja parki. Interese par vēja staciju veidošanu ir bijusi arī Talsu novadā. Līdz šim vēja
enerģija tiek iegūta nelielos apmēros privātām vajadzībām. Talsu novada teritorijas plānojumos tiek noteikta
kārtība jaunu vēja staciju būvniecībai.

6.5. Gāzes apgāde
Novada teritorijā nav pieejama dabasgāze. Dabas gāzes vada atzara izbūve uz Talsiem teorētiski ir realizējama no
maģistrālā gāzes vada Liepāja – Iecava. Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojumā paredzēta
perspektīvā dabasgāzes vada izbūve starp Rīgu un Ventspili, ar perspektīvo atzaru uz Talsiem.
Pilsētā pieejama sašķidrinātā gāze, kuru nodrošina AS “Latvijas propāna gāze” Talsu Gāzes uzpildes stacija, kas
gāzi piegādā iedzīvotājiem un uzņēmumiem Talsu novadā.

6.6. Siltumapgāde
Latvijas klimatiskajos apstākļos ar aukstām ziemām un salīdzinoši gariem un vēsiem pavasariem siltumapgāde ir
uzskatāma par vienu no pamata pakalpojumiem. Dažkārt apkures pakalpojumi ir bijuši nepieciešama ilgāk par 7
mēnešiem gadā.
Lai arī nepieciešama, siltumapgāde ir dārga. Siltumapgāde ir galvenais izmaksu postenis iedzīvotāju izdevumos
par mājokli. Dažās novada teritoriālajās daļās ir augsts parādu īpatsvars (pat tuvu 50%). Šo apsvērumu dēļ
iedzīvotāji būs spiesti samazināt siltumenerģijas patēriņu, veicot dažādus energoefektivitātes pasākumus.
Neskatoties uz augsto standartizāciju, tieši siltumapgāde ir tas sabiedriskais pakalpojums, kuru iedzīvotāji
o
visvairāk vēlas pielāgot savām fizioloģiskajām vajadzībām – kādam ir auksti 24 C temperatūrā, savukārt cits jau
o
20 C temperatūru uzskata par pārāk augstu. Un šādu iedzīvotāju esamība blakus dzīvokļos ir norma, nevis
izņēmums.
Siltumapgādes pakalpojumu sniedzēji jau šobrīd saskaras ar efektivitātes problēmām, samazinoties
siltumenerģijas patēriņam un pieaugot energoresursu cenām, šī pakalpojuma nodrošināšana daudzās sistēmās
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kļūst nerentabla, izraisot to pilnīgu sabrukumu. Tomēr nav pamata uzskatīt, ka esošās tendences neturpināsies,
tādēļ tām ir nepieciešams rast risinājumu.
CSS saskaņā ar Latvijas likumdošanu un ES normatīvajiem principiem ir sabiedrisks pakalpojums, kurš tiek
regulēts. Šobrīd Latvijā CSS regulēšanu veic Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Sabiedrisko
pakalpojumu normatīvie akti CSS sadala 3 daļās – siltuma ražošana, siltuma pārvade un siltuma sadale (māju
iekšējos tīklos). Faktiski visās Latvijas pašvaldībās par visiem trim CSS komponentiem atbild vienots
siltumapgādes uzņēmums.
Kopā novadā ir ap septiņiem tūkstošiem centralizētas siltumapgādes sistēmas lietotāju mājsaimniecībās un
sociālās infrastruktūras objektu siltumapgādes risinājumi.
Talsu pilsētā centralizēto siltumapgādi izmanto 40-45% iedzīvotāju. Centralizēto siltumapgādi nodrošina vairākas
katlumājas, kuras apsaimnieko SIA „Talsu Bio-Enerģija”. Mainoties tehnoloģijām un energoresursu cenām, SIA
„Talsu Bio – Enerģija” kā viena no pirmajām Latvijā, uzstādīja centralizētās apkures katlu mājā šķeldas kurtuvi.
No 1999.gada kā kurināmais visās Talsu Bio-Enerģija katlumājās tiek izmantota koksne. Talsu pilsētā CSS
pakalpojumu sniedz arī SIA „ADAX 2”. Individuālās dzīvojamās mājās un pilsētas vēsturiskās apbūves rajonā,
galvenokārt ir individuālā siltumapgāde, par kurināmo izmantojot koksni, ogles, kūdru, nedaudz sašķidrināto
kurināmo, elektroenerģiju un gāzi. Arī daļa privātmāju, kuru tuvumā atrodas siltumapgādes maģistrālie tīkli, par
saviem līdzekļiem ir pieslēgušies centralizētai apkures sistēmai. Centralizēti saražotā siltā ūdens piegādes
pakalpojumus regulāri saņem 60–70% daudzdzīvokļu ēku mājokļu īrnieki un īpašnieki, kā arī sabiedriskās ēkas.
Pārējā novada pilsētās un ciemos siltumapgādes pakalpojumi ir organizēti lokāli. Valdemārpilī, Dursupē, Tiņģerē
un Laucienē siltumapgādes pakalpojumus sniedz pārvaldēs izveidotās komunālās nodaļas Stendē - SIA „Stendes
nami”, Lībagu pagastā – SIA „Adax 2”, Vandzenē – SIA „KS centrs” un Sabilē - pašvaldības aģentūra „Sabile”.
2010.gadā uzsākta siltumapgādes pakalpojumu pārņemšana no pagasta pārvaldēm un nodošana SIA „Talsu
namsaimnieks”, kurā pašvaldībai pieder kapitāldaļas. Ģibuļu pagastā tas jau veikts 2011.gadā. Siltumapgādes
pakalpojumu pārņemšana no pārvaldēm risināsies līdz 2012.gadam.
13.tabula. Centralizētās siltumapgādes sistēmas Talsu novadā, 01.01.2011
Teritoriālā daļa

Talsu pilsēta

Abavas pagasta
Priedes
Ārlavas pagasts
Balgales pagasts

Siltumapgādes
pakalpojumu
sniedzējs*

Katlu mājas

SIA „Talsu Bioenerģija”

A.Pumpura iela

SIA „Talsu Bioenerģija”
SIA ADAX

Celtnieku iela

Pašvaldības
aģentūra
„Sabile”
Pārvalde
Pārvalde

Priedes katlu māja

Celtnieku iela

Lokāli risinājumi
Lokāli risinājumi

Lokāli risinājumi
Īves pagasts

Pārvalde

Lokāli risinājumi
Saulgriezes

Ģibuļu pagasta
Pastendes
ciems

Pārvalde
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Lokāli risinājumi
Pastendes katlu māja

Galvenās problēmas

Sistēma izbūvēta 80-tajos gados, nolietojušies
tīkli, lieli siltuma zudumi, nepietiekama katlu
mājas jauda
Siltuma zudumi, nepietiekama katlu mājas
jauda
Siltuma zudumi, nepietiekama katlu mājas
jauda
-

Dursupes pamatskolas apsilde notiek ar
malkas krāsnīm, nepieciešama lokālas
centralizētās apkures sistēmas ierīkošana
Lokālās katlu mājas renovācija Balgales
pagasta pārvaldes ēkai
Nolietota Tiņģeres bērnudārza apkures
sistēma
Faktiski sabrukusi apkures sistēma četrās
Tiņģeres daudzdzīvokļu mājās
Pirmskolas izglītības iestādei neapmierinoša
PII Ķipars apkures sistēma
Pastendes katlu mājai nepieciešama
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Teritoriālā daļa

Ģibuļu pagasta
Spāres ciems
Ķūļciema
pagasts
Laidzes pagasts
Laucienes
pagasts

Siltumapgādes
pakalpojumu
sniedzējs*

Pārvalde

Spāres katlu māja

Pārvalde

Lokāli risinājumi

-

Pārvalde

Laidzes un Zvirgzdu katlu
mājas
Lauciene,
Bērnudārza „Bitīte” katlu
māja
Katlu māja pansionatā

Nepieciešama esošo trīs katlu māju
renovācija
Laucienes centra katlu mājā nav ģeneratora
ar atbilstošu jaudu.

Pārvalde

-

SIA Adax

Mundigciema katlu māja

SIA Adax

Dižstendes katlu māja

-

Pārvalde

Lokāli risinājumi

-

PA „Sabile”

Valdgales
pagasts. Pūņas
Vandzenes
pagasts.
Vidusskola

Pārvalde
SIA „KS centrs”

Lokāli risinājumi

Virbu pagasts.
Jaunpagasts

Pārvalde

Lokāli risinājumi
Jaunpagasta katlu māja

Strazdes
pagasts. Strazde
Valdemārpils

Krāšņu apkure daudzdzīvokļu mājās Kalnāji,
Dzirksteles (Odre) un Silavas
-

Katlu māja Dārza ielā 2,
Sabile
PII Saulīte katlu māja
Kaspara iela 7, Stende
katlu māja Liepu ielā
katlu māja Brīvības ielā
Lokāli apkures risinājumi 3
mājās
Katlu mājas Raiņa ielā 8,
Parka ielā 7
Lokāli risinājumi

Stende

Galvenās problēmas

renovācija
-

SIA BIOENERĢIJA
Lībagu pagasts.
Mundigciems
Lībagu pagasts.
Dižstende
Lubes pagasts.
Lube
Sabiles pilsēta

Katlu mājas

SIA „ Sistēmas
ribes”
SIA „Stendes
nami”
SIA „Stendes
nami”
Pārvalde
Pārvalde

Nepieciešama esošās katlu mājas renovācija
Sabilē
Pirmskolas izglītības iestādei neapmierinoši
PII Saulīte apkures pakalpojumi
Nepieciešama katlu mājas renovācija Stendē
Nepieciešama esošo divu katlu māju
renovācija Valdemārpilī
PII "Kamenīte" nolietots katls, cauruļvadi, kā
arī PII ēkas radiatori
Dzīvojamās mājas "Skolas Ausekļi" un centra
daudzdzīvokļu mājām jau vairākus gadus
atslēgta CSS. Nepieciešama apkures sistēmas
rekonstrukcija
PII " Zīlīte" nolietots katls
Jaunpagasta CSS nolietots katls
Nepieciešama Virbu pamatskolas un PII
"Zīļuks" apkures piemērošana bērnu iestādes
vajadzībām

*Situācija uz 01.06.2011
Datu avots: VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un metroloģijas centrs” atskaite „Gaiss 2”, Talsu novada pašvaldība

Darbības koordināciju novada mērogā nodrošina Talsu novada pašvaldības komunālā nodaļa. Īpašumtiesības un
apsaimniekošanas tiesības ir organizētas dažādi, kas apgrūtina kopējas pārvaldības politikas organizēšanu
novadā. Viena no komplicētākajām situācijām ir Vandzenē. Maksājumus par pakalpojumiem iedzīvotāji veic savā
pilsētas vai pagasta pārvaldē, administratīvajā centrā vai ar pārskaitījumu. Būtiska problēma ir iedzīvotāju parādi
par piegādāto siltumu.
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Visā novada teritorijā par kurināmo izmanto koksnes kurināmo – malku vai šķeldu. Nelielā daļa tiek izmantotas
akmeņogles (SIA „ADAX2”).
Talsu novadā ir pirmie mēģinājumi ieviest apkures sistēmās AER, tomēr to rezultātā iegūtais siltums pagaidām ir
dārgāks, un atmaksājas tikai kombinējot dažādus energo resursus (saules enerģija, zemes siltumu, u.c.). Pašu
sistēmu ierīkošana ir pārāk dārga uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Tādēļ atjaunojamos energoresursos balstītus
apkures risinājumus plānots ieviest tikai pilotu veidā, uzkrājot pieredzi un gaidot tehnoloģiju attīstību.
Uzdevumi siltumapgādes jomā :
 Būtiski ir centralizētās siltumapgādes sistēmas saglabāšana. Nepieciešama esošo sistēmu rekonstrukcija, kā
arī jāņem vērā nepieciešamās investīcijas nākotnē CSS atjaunošanai.
 Talsu novadā nepieciešama vienotas CSS attīstības koncepcijas izstrāde, izvērtējot optimizācijas iespējas
katrā individuālā CSS.
 Talsu pilsētas siltumapgādes sistēmas atjaunošana, rekonstruējot Celtnieku ielas katlu māju, kā arī jaunas
katlu mājas būvniecība un tīklu rekonstrukcija pilsētā.
 Katlu māju renovācija novada apdzīvotajās vietās (13.tabula).
 Siltumenerģijas uzskaites nodrošināšana visos tās posmos, ieskaitot individuālos gala patērētājus, dodot tiem
iespēju pašiem noteikt vēlamo siltumenerģijas patēriņu (pieslēdzot un atslēdzot CSS pēc nepieciešamības).
 Sistēmu efektivitātes paaugstināšana, samazinot zudumus māju iekšējos tīklos un veicot tīklu patēriņa
sabalansēšanu mājas iekšienē un iespēju robežās nomainot siltumtrases, tādējādi samazinot zudumus siltuma
pārvadē. Tieši siltuma pārvade ir kritiskais posms, kas nosaka visas CSS darbības lietderību.
 Siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana, papildinot to ar koģenerāciju. Koģenerācija ir iespējama un
vēlama gan Talsu pilsētā, gan nelielās novada CSS. Pašreiz pieejamie tehniskie risinājumi padara to par vērā
ņemamu izmaksu samazināšanas alternatīvu pat lokāliem apkures katliem daudzdzīvokļu mājās.
 Iedzīvotāju iesaistīšana CSS nodrošināšanā. Šāds risinājums ir aktuālāks nelielajās CSS, kur iedzīvotāji (tai
skaitā sociālā riska grupas) saimnieciskā kārtā var veikt kurināmā sagatavošanu. Pēc nelielas apmācības var veikt
arī siltumenerģijas patēriņa regulēšanu mājā, nodrošinot labāku rezultātu par mazākiem līdzekļiem.
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SVID. Tehniskā inženierinfrastruktūra
Stiprās puses

Vājās puses

 Talsos 85% mājsaimniecību saņem centralizētas
ūdensapgādes pakalpojumus.
 Lielākajā daļā Talsu novada apdzīvoto vietu īstenoti
vai ir īstenošanas stadijā ūdenssaimniecības
sakārtošanas projekti (KF, ERAF).
 Ūdenssaimniecības projektu ietvaros sakārtotās
lietus ūdeņu sistēmas.
 Komunālo pakalpojumu pārvaldes sakārtošanās
novada ietvaros.
 Saglabātās centralizētās CSS Talsos un pārējā
novadā;
 SIA „Talsu Bio-energija” investīcijas CSS
energoefektivitātes uzlabošanai, elektroenerģijas
alternatīvo risinājumu meklēšanai, pakalpojuma
kvalitātes uzlabošanai.

 Liela daļa apdzīvoto vietu Talsu novadā nesaņem
centralizētas ūdensapgādes un notekūdeņu
savākšanas pakalpojumus.
 Sabrukušas meliorācijas un lietus kanalizācijas
sistēmas ciemos
 Talsu pilsētas apkures sistēmu nepietiekama
efektivitāte.
 Ilgstoši bez renovācijas esošās daudzdzīvokļu mājas
pagastos ar individuālajiem apkures risinājumiem.
 Nepietiekami stabila elektroenerģijas padeve
 Energoresursu sadārdzināšanās un komunālo
pakalpojumu tarifu pieaugums.
 Parādi par komunālajiem pakalpojumiem.
 Nepietiekama saņemto pakalpojumu uzskaites
sistēma.
 Lieli siltumenerģijas zudumi, jo ēkām nav veikti
energoefektivitātes pasākumi

Iespējas

Draudi

 Ārējo investīciju piesaiste turpmākajiem
ūdenssaimniecības projektiem.
 Lokālie lietusūdeņu projekti ciemos un pilsētu daļās
 Centralizētās siltumapgādes sistēmu saglabāšana
un rekonstrukcija
 Kompleksu apkures risinājumu ieviešana mazajos
siltumpatēriņa objektos, pilota veidā ieviešot AER
balstītus risinājumus.
 Veicināt inženiertehniskās apgādes infrastruktūras
sakārtošanu līdz Talsu novada stratēģiskajiem
investīciju objektiem (skat. stratēģiskās daļas
21.attēls).

 Ierobežoto finanšu dēļ un nelielām apdzīvotajam
vietām, centralizētajai ūdens un kanalizācijas sistēmai
netiks pieslēgtas liela daļa mājsaimniecību (arī
gruntsūdeņu un augsnes piesārņojuma risks un risks
nesasniegt Ūdens direktīvas mērķus);
 Komunālo pakalpojumu sadārdzināšanās un
patērētāju nespēja samaksāt par piegādātajiem
pakalpojumiem.
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7.PUBLISKĀS TERITORIJAS
7.1. Teritoriju labiekārtošana
Publiskā ārtelpa — ielas, laukumi, parki, skvēri, upju un ezeru krastmalas, daudzdzīvokļu māju pagalmi, kas bez
ierobežojumiem pieejami sabiedrībai neatkarīgi no tā, kā īpašumā tie atrodas. Publiskās ārtelpas pamatā ir
teritorijas zaļā struktūra, ko papildina labiekārtojums un dažādi funkcionālie objekti (aktīvam dzīvesveidam,
kultūrai, tūrismam, gājēju kustībai). Publiskās ārtelpas kvalitātes attīstības mērķis ir panākt gājējiem brīvu, ērtu
un drošu pārvietošanos un atrašanos estētiski un ainaviski augstvērtīgā pilsētvidē.
Katrā Talsu novada pilsētā un pagastā ir publiskie meži, parki, skvēri, ezeri, mazās upītes, Abavas ieleja, u.c., Tas
veido katras savdabību, ir atpūtas, iedzīvotāju veselības un tūrisma resurss. Diemžēl dēļ zema labiekārtojuma
dabas dotie resursi tiek maz izmantoti.

Peldvietas un pieejas pie ūdeņiem
Talsu novada virszemes ūdeņos nav peldvietu, kuras būtu iekļautas 2008. gada 17. jūnija Ministru kabineta
noteikumu Nr.454 „Peldvietu higiēnas prasības” iekšzemes peldvietu sarakstā šo noteikumu 2.pielikumā (vairāk
par peldūdeņiem 2.7.nodaļā).
Līdz ar to Talsu novada iedzīvotāju rekreācijai ir ierīkotas telšu vietas, laivu bāzes, atpūtas vietas, makšķernieku
vietas pie ūdeņiem – pie Sasmakas ezera, Spāres ezera, Abavas rumbas, u.c., (vairāk www.talsitourism.lv sadaļā
Ūdenstūrisms). Labiekārtotas tiek arī pilsētu un pagastu centru teritorijas un ūdensmalas. Vairākās novada
apdzīvotās vietās trūkst publiski izmantojamu atpūtas vietu pie ūdeņiem vai teritoriju labiekārtojuma līmenis ir
nepietiekams (pie Tiņģeres dīķa, pie Stendes upes Ģibuļu pagasta Pastendē (pie brūža) un Lībagu pagasta
Dižstendē un Mundigciemā, pie Dursupes ezera Balgales pagastā, pie Laidzes ezera, Valdemārpilī pie Sasmakas
ezera, Vandzenes pagastā pie Uguņu ezera, pie Dārtes ezera un Zemeņu dambja).
Atpūtas vietu iekārtošana un ūdeņu krastmalu pieejamības uzlabošana pie Abavas upes, pie Engures ezera
nepieciešama arī dabas parku teritorijās, kur tas jāveic saskaņā ar dabas aizsardzības plāniem.
Ķūļciema ezeru un Talsu pilsētas ezeru apkārtnes (tostarp Sauleskalna brīvdabas estrādes) labiekārtošana
nepieciešama arī, lai organizētu lielāku cilvēku plūsmas, tā kā pie šiem ezeriem notiek Talsu novada kultūras
pasākumi.

Pilsētu un ciemu publiskās teritorijas
Dzīves vides kvalitātes uzlabošana, tūrisma veicināšanai un vietas atpazīstamībai nepieciešama teritoriju
sakopšana un apdzīvoto vietu, īpaši centra teritoriju labiekārtošana.
Darbs uzsākts ielu infrastruktūras un ūdenssaimniecības projektu ietvaros, Talsu pilsētas pilsētvides projektos.
Tomēr pilsētvides kvalitāte daudzviet ir neapmierinoša – nepietiekama gājēju un velobraucēju drošība,
nesakārtotas lietusūdens sistēmas, nepietiekams apgaismojums un nepietiekama labiekārtojuma infrastruktūra
dažādām iedzīvotāju grupām (bērniem, aktīvās atpūtas cienītājiem, u.c.).
Nepieciešams turpināt Talsu, Sabiles un Valdemārpils vecpilsētu pilsētbūvniecības pieminekļu teritoriju
sakārtošanu, Talsu novada kultūrvēsturisko vietu, piemiņas vietu, sabiedrisko objektu teritoriju un daudzdzīvokļu
māju apkārtnes labiekārtošanu, tostarp:
 Talsos pieminekļa „Koklētājs” teritorijas labiekārtošana, Ķēniņkalna (pilsētas dārza) teritorijas
rekonstrukcija, labiekārtošana un apgaismojuma ierīkošana, Zvaigžņu ielas nogāzes sakārtošana, Talsu valsts
ģimnāzijas parka labiekārtošana, Pilskalna un Talsu ezera apkārtnes labiekārtošana, Talsu novada
pašvaldības administrācijas teritorijas labiekārtošana, Kupfera kapličas (kultūras piemineklis) renovācija.
 Tiņģeres pils parka labiekārtošana, apzaļumošana, satiksmes drošības uzlabošana, Tiņģeres parka dīķu
sistēmas atjaunošana;
 Aktīvās atpūtas vietas ierīkošana Spārē (pašvaldības nekustamajā īpašumā "Sapnīši");
 Teritorijas labiekārtošana Stūrīšos, Zvirgzdos
 Gājēju celiņa ierīkošana, ceļu seguma sakārtošana, apzaļumošana Laucienes centrā;
 Dižstendes parka sakārtošana un zaļās estrādes izveidošana Lībagu pagastā;
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 Sabilē - Vīna kalna labiekārtošana, Greiļu kalna skata laukuma rekonstrukcija, Rožu laukuma
labiekārtošana, strūklakas "Abavas loms" atjaunošana,
 Piemiņas vietas labiekārtošana represētajiem pie Stendes stacijas,
 Valdgales pagastā - atpūtas parka rekonstrukcija Pūņās, Kr.Valdemāra dzimto māju piemiņas vietas
labiekārtošana,
 Atpūtas teritorijas izveide Vandzenes pagastā Anču birzī
 Visā novadā un atsevišķās pilsētās un pagastos jāuzlabo vides dizains, informatīvās norādes, tūrisma
stendi (kartes).
Nozīmīgākie projekti, kas uzlabo publisko teritoriju kvalitāti:
 Projekts „Talsu PAKALNI: Pašvaldības Attīstība un Kultūrmantojuma Apzināšana ir Lepnums, Nākotne un
Izaugsme” (realizēts ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu), kā ietvaros Talsu pilsētbūvniecības pieminekļa
teritorijai tika izstrādāts labiekārtošanas/rekonstrukcijas projekts un sagatavotas Talsu pilsētas centra ēku fasāžu
krāsu pases (Laidzes, Lielā, Rožu, Ūdens, Ruģēna, Baznīcas laukums, Ezera, Dzirnavu, Kalēju, Kalna, K.Mīlenbaha
ielām);
 Projekts „Talsu pilsētbūvniecības pieminekļa piemērošana tūrisma produkta attīstībai” (tiek īstenots ar ERAF
atbalstu) Izstrādāts tehniskais projekts „Ūdens ielas un ezera promenādes rekonstrukcija, gājēju un veloceliņu
izveide ap Talsu ezeru”.

7.2. Kapsētas
Pašvaldības pārziņā atrodas 72 kapsētas. To apsaimniekošanu veic pagastu un pilsētas pārvaldes, kā arī iepērkot
pakalpojumus no privātā sektora (SIA «Kurzemes ainava Talsi» nodrošina kapu apsaimniekošanu Talsu pilsētā).
14.tabula. Talsu novada kapsētas
Teritoriālā daļa

Talsu pilsēta
Balgales pagasts
Īves pagasts
Ģibuļu pagasts

Ķūļciema pagasts
Laidzes pagasts
Laucienes pagasts
Lībagu pagasts
Lubes pagasts
Sabiles pilsēta un
Abavas pagasts
Stendes pilsēta
Strazdes pagasts
Valdemārpils pilsēta
un Ārlavas pagasts
Valdgales pagasts
Vandzenes pagasts
Virbu pagasts

Siltumapgādes pakalpojumu sniedzējs*

Liepu kapi, Eglaines kapi, Meža kapi, Jauviņu kapi, Antiņu kapi, Vācu kapi, Jaunie kapi
Niedrupura kapi, Duršupes kapi, Galtenes kapi, Balgales kapi
Ķurbes kapi, Dumciema kapi, Silu kapi, Dižgalu kapi
Lieknieku kapi, Gaviļnieku kapi, Spāres kapi, Dižputniņu kapi, Kāņu kapi, Kalešu kapi,
Ruņķu kapi, Cīruļu kapi, Talsciema kapi, Garsilu kapi, Maķīšu kapi, Ģibuļu kapi,
Labdzeņu kapi
Dzedru kapi, Ķūļciema kapi
Rocežu kapi, Nodenu kapi, Maču kapi
Gartenes kapi, Oktes kapi, Klotenes kapi, Pūckalnes kapi, Tuņķu kapi
Sukturu kapi, Ozoliņu kapi, Ķīlu kapi, Lībaku kapi, Ratnieku kapi, Bungu kapi
Lubes kapi, Dižgaļu kapi
Valgales kapi, Veģu kapi, Sventes kapi, Kāroņu kapi, Annužu kapi, Buķu bērzu kapi,
Strautu kapi, Mācītāju kapi, Meža kapi
Bungu kapi
Vecie kapi, Kalna kapi, Ilbatu kapi, Gravu kapi
Meža kapi (Valdemārpils)
Frīdaku kapi (luterāņu), Sumbru kapi
Klāņu kapi, Odriņu kapi, Kalniņu kapi, Dižkuģnieku kapi, Stebuļu kapi, Krauju kapi,
Dārtes kapi, Tiļkalnu kapi
Virbu kapi

Datu avots: Talsu novada pašvaldība

Kapu svētki un kapu kultūra - viens no Latvijas kultūras fenomeniem, tādēļ jāvelta nepieciešamā uzmanība
iedzīvotāju nosauktajām idejām, kuru starpā ir arī nepieciešamība sakārtot Talsu novada kapsētas, kā arī tajās
esošās kapličas, kurām nereti ir kultūras pieminekļa statuss.
Nepieciešama Strazdes pagasta Kalna kapu labiekārtošana, Brinkenu kapličas (valsts nozīmes arhitektūras
piemineklis) rekonstrukcija, Lībagu pagasta Bungu kapsētas labiekārtošana un kapličas izbūve, Ķūļciema kapsētas
kapličas rekonstrukcija, kapu žogu atjaunošana, jaunas kapličas celtniecība pie Meža kapiem Valdemārpilī.
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Dzīvnieku kapsētas
Talsu novadā nav dzīvnieku kapsētas. Kritušos dzīvniekus sertificētas firmas savāc un nogādā kremēšanai, vietu
saskaņojot ar Pārtikas un veterināro dienestu.

SVID. Publiskās teritorijas
Stiprās puses

Vājās puses

 Laba vides (gaisa, ūdens) kvalitāte un daudz
publiski pieejamu mežu un dabas teritoriju
 Pilsētvides kvalitātes uzlabošana investīciju
projektu ietvaros.
 Talsu novads robežojas ar Engures un Usmas
ezeriem;
 Peldūdeņi Abava, Tirukšupe, Dzedrupe, Stende,
Roja (V083), Baltijas jūras sateces upes (posmā Irbe –
Roja), Rīgas jūras līča sateces upes (posmā Roja –
Mērsraga kanāls), Raķupe, kā arī Usmas un Engures
ezers ir nozīmīgi tūrisma un atpūtas resursi.
 Sasmakas ezers, Laidzes ezers, Lubezers un citi
ūdensobjekti pēc to ūdeņu kvalitātes izvērtēšanas ir
nozīmīgs novada atpūtas un zivsaimniecības resurss.
 Talsu novadā ir bagāts kultūrvēsturiskais
mantojums

 Labiekārtotu peldvietu trūkums un atpūtas vietu
brīvā dabā nepietiekamība.
 Informācijas, norāžu nepietiekamība
 Nepietiekami droša un draudzīga apkārtne bērniem
ap izglītības iestādēm un dzīvojamos rajonos.
 Nesakopti privātīpašumi, kā arī nepietiekami
labiekārtotas pašvaldības iestāžu teritorijas, kapsētas
un kultūras pieminekļu teritorijas.

Iespējas

Draudi

 Ūdeņu pieejamības uzlabošana.
 Gājēju un veloceliņu infrastruktūras veidošana.
 Pilsētvides kvalitātes uzlabošana pilsētās un
ciemos, izceļot savdabīgo katras novada vietas dabas
un kultūras mantojumā.
 Ārtelpu sporta un atpūtas infrastruktūras
veidošana tūrisma veicināšanai un iedzīvotāju
veselības veicināšanai

 Dabas kapitāla neizmantošana, nesabalansējot
dabas un ekonomikas intereses.
 Teritorijas
konkurētspējīgo
priekšrocību
neizcelšana.
 Neizmantots veselīga dzīvesveida veicināšanas
resurss
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8.NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN MĀJOKLIS
Par mājokļa pieejamību var spriest pēc:
 mājokļa kvalitāte (labiekārtojuma līmenis)
 mājokļa izmaksas
 mājokļa fiziskā pieejamība (brīvi mājokļi vai apbūvei sagatavotas piemērotas teritorijas).

8.1. Dzīvojamā fonda nodrošinājums un apsaimniekošana
2

2

2008. gada beigās kopējā dzīvojamā platība Talsu novadā bija 997,4 tūkstoši m , no kuriem 291,4 tūkstoši m (jeb
2
29%) atradās Talsu pilsētā. Dzīvojamā platība vidēji uz vienu iedzīvotāju novadā bija 28,7 m , Talsu pilsētā - 24,3
2
m . Gan dzīvojamā fonda kopplatība, gan pieejamā platība uz vienu iedzīvotāju pieaug, un tā ir virs vidējā valstī.
Fiziskā dzīvojamā fonda pieejamība Talsu novadā ir apmierinoša.
Iedzīvotāju dzīvokļu jautājumi tiek risināti, pamatojoties uz Talsu novada saistošajiem noteikumiem Nr.54
„Kārtība, kādā Talsu novada dome sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”. Dzīvokļu jautājumus risina
Talsu novada Dzīvokļu komisija, kura izveidota 2009.gada augustā.
Iedzīvotāji, kuri veido iedzīvotāju dzīvokļu rindu novadā – no Talsu pilsētas 27 iedzīvotāji, pārējā novadā 22
iedzīvotāji. 2009.gadā izskatīti 143 iedzīvotāju iesniegumi, kas saistīti ar dzīvokļu problēmu risināšanu.
85% iedzīvotāju Talsu pilsētā bija pieejami centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi, 70% - centralizēta
kanalizācija. Līdzīga situācija ir arī kopumā Talsu novadā.
Centralizētā siltumapgāde ir pieejama galvenokārt daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, Talsu pilsētā to izmanto
40-45% iedzīvotāju, arī Talsu novadā centralizētā siltumapgāde ir pieejama galvenokārt pilsētās (Sabilē,
Valdemārpilī un Stendē) un lielākajās pagastu apdzīvotājās vietās. Līdz ar to centralizēto siltumapgādi novadā
kopumā izmanto ap 30% iedzīvotāju.
Būtiskākais mājokļa kvalitātes aspekts ir tā fiziskais nolietojums. Vismaz ceturtā daļa ēku novadā ir būvētas pirms
Otrā pasaules kara (vismaz 60 gadus atpakaļ), daudzas no šīm ēkām nav tikušas kapitāli remontētas kopš to
izbūves. Arī vairums pēckara mājokļu ir sasnieguši to būvēšanas projektos noteiktos maksimālos kalpošanas
ilgumus (pārsvarā 20-30 gadi), tādēļ arī šajos mājokļos ir nepieciešami kapitālieguldījumi to uzlabošanā.
Svarīgākie uzlabošanas objekti ir mājokļu iekšējie tīkli un mājokļu energoefektivitāte.
Saskaņā ar LR CSP veiktajiem mājsaimniecību budžetu apsekojumiem, izdevumi par mājokli (ieskaitot kurināmo,
gāzi, elektroenerģiju, ūdensapgādi, apsaimniekošanu) Kurzemes reģionā 2009. gadā bija gandrīz 17% no vidējā
mājsaimniecības ienākuma, no 2008. gada uzrādot pieaugumu par gandrīz 50%. Ņemot vērā gan ieņēmumu
samazinājuma, gan energoresursu izmaksu pieauguma tendences, var secināt, ka 2010. gadā vismaz piektdaļa
mājsaimniecības ienākumu tika izlietoti mājokļa izdevumu segšanai.
Neapmaksāto mājokļa uzturēšanas rēķinu īpatsvars atsevišķos novada pagastos 2010. gadā ir pārsniedzis 40%,
kas vērš uzmanību uz to, ka tālāks mājokļa izmaksu pieaugums nav pieļaujams. Vienlaikus nav atliekami remonta
un energoefektivitātes pasākumi, lai nepasliktinātu mājokļu fizisko nolietojumu līdz līmenim, kad to ekspluatācija
var kļūt nelietderīga, un nepazeminātos iedzīvotāju dzīves apstākļi.
No Būvniecības nacionālās programmas apakšprogrammas „Mājokļu būvniecība un atjaunošana” un Pasākumu
plāna Būvniecības nacionālās programmas īstenošanai 2008.-2012.gadam Latvijā 2007.-2013.gadam ES
finansējuma ietvaros tiek realizēti tādi pasākumi kā (1) pašvaldību pastāvīgā funkcija – palīdzības sniegšana
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, (2) sociālo dzīvojamo māju būvniecība un (3) Daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem. Netiek realizēts pasākums 4.5. Tādu dzīvojamo ēku atjaunošanas
veicināšana, kuras ir kultūrvēsturiski pieminekļi. Daļēji ieviests pasākumi 4.6. Dzīvojamo ēku pārvaldīšanas
politikas izstrādāšana un īstenošana, 4.7. Sociālo mājokļu attīstības koncepcijas izstrāde un tajā paredzētās
politikas ieviešana un 4.8. Iedzīvotāju informētības un sapratnes paaugstināšana mājokļu attīstības jomā.
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Uzdevumi un pasākumi mājokļu apsaimniekošanas sistēmas reorganizācijai un optimizācijai, rodot risinājumu
sekojošām problēmām:
1.
Apsaimniekošana kā komplekss pakalpojums (iedzīvotājs saņem visus pakalpojumus no
apsaimniekotāja) vai tikai mājas fiziska uzturēšana.
2.
viens apsaimniekotājs vai vairāki apsaimniekotāji. Vēlamais risinājums novadam būtu viens
apsaimniekotājs ar 3-4 filiālēm, kuros tiktu koncentrēta gan tehnika, gan speciālisti.
3.
īpašuma forma – pašvaldības iestāde, pašvaldības SIA, privāta SIA, SIA ar jauktu kapitālu. Ņemot vērā
mājokļu jautājumu stratēģisku nozīmību pašvaldībai no daudziem aspektiem, visoptimālākais risinājums
būtu jaukta kapitāla SIA, kurā pašvaldībai piederētu kontrolpakete. Šāda struktūra ļautu nodot
operatīvo vadību privātā kapitāla rokās (kas ir efektīvāks ikdienišķu jautājumu efektīvā risināšanā),
vienlaikus atstājot stratēģiskos jautājumus pašvaldības pārziņā. Šādam uzņēmumam būtu vienkāršāk
piesaistīt arī finansējumu gan no privātiem, gan publiskiem avotiem.
4.
Mājokļu saimniecības visaptveroša inventarizācija, vienlaicīgi izvērtējot konkrētu būvju turpmākās
ekspluatācijas lietderību. Energoefektivitātes auditu veikšana dzīvojamajās mājās.
5.
Iedzīvotāju maksimāla iesaistīšana mājokļa jautājumu risināšanā. Daudzus pasākumus savā mājā spēj
paveikt paši iedzīvotāji saimnieciskā kārtā, radot iespēju novirzīt finanšu līdzekļus kapitālieguldījumiem.
Iedzīvotāju iesaistīšana mājokļa apsaimniekošanā paaugstina gan iedzīvotāju aktivitāti, gan atbildības
līmeni par namu, kurā tie dzīvo.
6.
Mājokļu energoefektivitātes paaugstināšana gan ar pilotprojektu („pozitīvo piemēru”), gan ESCO
(energoservisa kompāniju), gan publiskā finansējuma palīdzību.
7.
Apkārtnes labiekārtošana, ieskaitot iekšpagalmu labiekārtošanu.

8.2. Zemju izmantošana
Zemes lietošanas veidi
Valsts zemes dienesta uzturētā informācija par zemes īpašumu struktūru Talsu novadā 2011. gada sākumā
14
raksturo teritoriju pēc dažādiem zemes lietošanas veidiem (skat.28.attēls) . Pusi novada platības aizņem meži
(valstī kopumā – 46%). Otrā lielākā kategorija pēc platības ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes – 37% (no tām
28% aramzemes, 1% augļu dārzu, 3% pļavas, 5% ganības). Ūdensobjektu un purvu novadā ir maz – attiecīgi 2%
2
un 1% novada teritorijas. Vērtējot pret visa novada platību (1761 km ), apbūves teritorijas ir tikai 2%.
28.attēls. Zemes lietošanas veidi Talsu novadā

Datu avots: Valsts zemes dienests, 01.01.2011

Novada pilsētās situācija ir atšķirīga (29.attēls) – procentuāli daudz vairāk platības aizņem apbūves teritorijas.
Talsi ir visurbanizētākā teritorija - pārējo pilsētu vidū tā izceļas ar apbūvēto teritoriju īpatsvaru (53% - zeme zem

14

Latvijas Republikas administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību zemes pārskats uz 01.01.2011
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ēkām un pagalmiem, 15% - infrastruktūras teritorijas). 1/10 teritorijas aizņem lauksaimniecības zemju platības.
Pilsētas robežās ir liels mežu un ūdensobjektu teritoriju īpatsvars.
Sabilē apbūves teritoriju ir salīdzinoši mazāk – 43% zemes zem ēkām un pagalmiem, 5% zemes zem ceļiem.
Lauksaimniecības zemju ir pavisam nedaudz – tikai 1%. Meža teritoriju klātbūtne pilsētā ir ievērojama – 16%.
Valdemārpilī un Ārlavas pagastā gandrīz pusi teritorijas aizņem lauksaimniecības zemes – 57,5%. Otra lielākā
kategorija pēc platības ir apbūves zemes ~40%. Stende ir vismežainākā no Talsu novada pilsētām – vairāk kā
trešdaļu teritorijas klāj meža zemes. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju īpatsvars ir nedaudz lielāks kā Talsos –
13%. Apbūves teritorijas tāpat kā Sabilē un Valdemārpilī veido ~40% pilsētas teritorijas.
29.attēls. Zemes izmantošanas veidi pilsētās.

Datu avots: Valsts zemes dienests, 01.01.2011

Valsts un pašvaldību īpašumi
Talsu novada zemes īpašumu struktūras sadalījumā pēc piederības dominē fizisku personu īpašums – platības
ziņā puse no novada teritorijas (skat. 30.attēls). Juridisku personu īpašumā ir 9% zemju. Ļoti neliels ir
kopīpašuma īpatsvars (mazāks par 0,5%). Pašvaldības uz valsts zemes īpašumu procentuāli nav daudz – attiecīgi
tikai 1% un 3% no novada platības. Taču ievērojamu daļu īpašuma struktūrā veido t.s. ‘pārējās zemes’ –
kategorija, kurā ietilpst kopīpašums, zemes fizisku un juridisku personu lietošanā, kā arī pašvaldībai un valstij
piekritīgās zemes, zeme zemes reformas pabeigšanai, rezerves fonda zemes un zemes zem publiskajiem
ūdeņiem. Publiski pieejamajā Valsts zemes dienesta pārskatā par īpašumu struktūru novados netiek sniegts
sīkāks šo dažādo piederības veidu sadalījums.
Pašvaldībai piederošo zemju īpašumu skaits ir 355 ar kopējo platību 1104,7 ha.
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30.attēls. Talsu novada zemes īpašuma struktūra

Datu avots: Valsts zemes dienests, 01.01.2011

Pašvaldības īpašumā pārsvarā ir lauksaimniecības, mežsaimniecības zemes un īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas (ĪADT) - kopā 66% (31.attēls). Starp nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām, kas attiecas uz
apbūves teritorijām, izceļas sabiedriskas nozīmes apbūves teritorijas (15%).
31.attēls. Pašvaldības zemes īpašumu sadalījums pēc nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupām

Datu avots: Valsts zemes dienests, 01.01.2011

Zemju struktūrā, kas atrodas valsts īpašumā, pārliecinoši lielāko daļu veido mežsaimniecības zemes un ĪADT –
gandrīz 93%. 8% aizņem lauksaimniecības zemes, bet pārējo nekustamo īpašumu lietošanas mērķu grupu
īpatsvars ir mazāks par 0,2%.
Atšķirīgs skatījums, salīdzinot īpašuma struktūru pēc piederības konkrētas nekustamās īpašuma lietošanas mērķa
grupas ietvaros (skat. 15.tabula). Lielākā daļa lauksaimniecības zemju ir fizisku personu īpašumā (82%). 87% no
meža zemēm un ĪADT iekļaujas ‘pārējo zemju’ grupā, t.i. tās valsts vai pašvaldībai piekritīgās zemes vai zemes
lietojumi. Lielākā daļa derīgo izrakteņu ieguves zemju pieder juridiskām personām (62%) vai pašvaldībai (30)%.
Atšķirīga ir īpašuma piederība dažādām dzīvojamām teritorijām – vairāk kā 2/3 individuālo dzīvojamo ēku zemju
ir fizisku personu īpašums, bet zeme zem daudzdzīvokļu ēkām – jaukta statusa kopīpašumā. Komercdarbības
objektu zeme lielākoties ir fizisku un juridisku personu īpašumā, 1/10 pieder pašvaldībai. Sabiedrisko objektu
apbūves zemes lielākās daļas īpašnieks ir pašvaldība, turpretī ražošanas objektu – juridiskas personas.
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Inženiertehniskās apgādes
tīklu un objektu apbūves zeme

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

82557,2

82

1737,6

3

11,6

1

0

0

37

18

602,6

71

58

7

25,1

38

76,6

16

97,6

25

15,2

1

8,4

10

13893,4

14

1954,7

3

52,5

5

93,6

65

37,1

18

84,6

10

6,1

1

28,7

43

76,7

16

171,1

44

16,1

1

5,2

6

357,6

0

370,1

3

31,6

3

43,1

30

14,2

7

18,6

2

12,1

1

7,2

11

168,5

35

44,3

11

10,6

0

26,8

32

460,1

1

5096,4

7

0,1

0

0

0

0,5

0

1,7

0

1

0

0

0

10,1

2

8,8

2

0,9

2

1,0

2

4049,5

4

59503,6

87

1020,1

91

6,9

5

116,3

57

136,3

16

766,6

91

6

9

154,5

32

70,3

18 2605,8

98

42,6

51

101317,8

100

68662,4

100

1115,9

100

143,6

100

205,1 100 843,8

100

843,8

100

67

100 486,4

100

392,1

100 2648,6

100

84,0

100

0,05

0,3%

0,2%

1,5%

57,5%

39,0%

0,6%

0,1%

0,1%

0,5%

Satiksmes infrastruktūras
objektu apbūves zeme

Ražošanas objektu apbūves
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Komercdarbības objektu
apbūves zeme

Individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme
0,5%

Sabiedriskas nozīmes objektu
apbūves zeme

ha

Daudzdzīvokļu māju apbūves
zeme

Ūdens objektu zeme

%

Derīgo izrakteņu ieguves
teritorijas

Mežsaimniecības zeme un
īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas, kurās saimnieciskā
darbība ir aizliegta ar
normatīvo aktu

Fizisku personu
īpašumā
Juridisko
personu
īpašumā
Pašvaldību
īpašumā
Valsts un valsts
institūciju
īpašumā
Pārējās zemes
(kop-īpašuma,
lietošanā,
piekritīgās)
Kopā
% no novada
zemju
kopplatības

ha

Lauksaimniecības zeme

Nekustamā
īpašuma
lietošanas
mērķu grupas*

Dabas pamatnes un rekreācijas
nozīmes zeme

15.tabula. Nekustamo īpašumu struktūra vienas lietošanas mērķa grupas ietvaros

0,0%

Datu avots: Valsts zemes dienests, 01.01.2011
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8.3. Būvniecība
Būvvalde ir Talsu novada pašvaldības struktūrvienība. Tās uzdevums ir regulēt būvniecības procesus konkrētā
teritorijā, pārzināt būvniecību visās tās stadijās: projekta izstrādes un akceptēšanas, tehnisko noteikumu un
būvatļauju izsniegšanas stadijā, kā arī noslēdzošā kārtā, kad objekts tiek pieņemts ekspluatācijā.
2010. gadā sastādīti 104 akti par pabeigtu objektu nodošanu ekspluatācijā par kopējo summu Ls 3 372 251,90,
no tiem 45 akti sastādīti par individuālo būvētāju uzceltajām dzīvojamām un saimniecības ēkām ar kopējo ēku
2
platību 11350,3 m , un kopējo darbu izmaksu Ls 1 268 449. No ekspluatācijā nodoto objektu skaita 27 akti
2
sastādīti par z/s, SIA un NVO uzceltajiem dažādiem objektiem ar kopējo platību 19987,7 m , 7,4 km dažādas
komunikācijas un 4 sakaru torņi ar kopējo darbu izmaksu Ls 3 256 788.
Talsu novada pašvaldība no 2007.-2013.gadam Latvijai pieejamā ES fondu un citiem finanšu instrumentu
finansējuma ir, realizējusi projektus.

SVID. Zemju izmantošana, būvniecība
Stiprās puses

Vājās puses

 Talsu novadā ir liels īpatsvars mežu un
lauksaimniecības zemju.
 Pašvaldībai pieder pietiekami un daudzveidīgiem
mērķiem izmantojami zemju īpašumi.
 Maz neizmantotu lauksaimniecības zemju.
 Intensīvāks būvniecības process pateicoties ES
fondu finansētajiem projektiem Talsu pilsētā un
novada centros. Tostarp lauku teritorijā atjaunotas
bijušās fermas un citi degradēti objekti, izbūvēta
nozīmīga publiskās infrastruktūra (ceļu būvniecība,
ūdensapgādes komunikācija).

 Salīdzinājumā ar citām Latvijas teritorijām, Talsu
novadā nav daudz ūdensteču un ūdenstilpju.
 Būvniecības aktivitāšu samazināšanās privātajā
sektorā un krīzes sekas.
 Pašvaldībai piederošo īpašumu atjaunošanai
nepietiek tehniski ekonomiskā pamatojuma mazajās
apdzīvotajās vietās.

Iespējas

Draudi

 Valsts un pašvaldības sadarbība nekustamo
īpašumu apsaimniekošanā
 Pašvaldības īpašumu nodošana apsaimniekošanā
nevalstiskajam un privātajam sektoram. PPP projekti.
 Publiskās infrastruktūras izbūve jaunu apbūves
teritoriju un ražošanas teritoriju labākai apgādei.

 Graustu vaibsti saglabājas atsevišķās nomaļās
novada daļās.
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9.VIDES KVALITĀTE
9.1. Gaisa kvalitāte
Galvenie gaisa piesārņojuma avoti, kas rada izmešus atmosfēras gaisā ir autotransports un stacionārie objekti.
Kaut gan novadā netiek veikti gaisa kvalitātes novērojumi, kuros tiktu iegūta informācija par gaisa kvalitāti,
izvērtējot datus par auto transporta intensitāti un stacionāro avotu izmešiem var secināt, ka gaisa kvalitāte
novadā kopumā ir laba. Stendes pilsētu, Virbu, Lībagu un Ģibuļu pagastus šķērso dzelzceļš Rīga – Ventspils posms
(Tukums II Ventspils), kas tāpat kā autotransports ir mobilais piesārņojuma avots. Dzelzceļš teritorijās, kuras tas
šķērso rada papildus gaisa piesārņojumu (īpaši ar cietajām daļiņām) tiešā tā tuvumā.
Stacionāro avotu ietekme uz gaisa kvalitāti vērtējama kā zema. Izplatītākie stacionārie piesārņojuma avoti ir
katlu mājas, kā arī degvielas uzpildes stacijas un naftas bāzes, atsevišķas ražotnes. No stacionārajiem avotiem
nozīmīgākas ir novada pilsētu centralizētās siltumapgādes sistēmas katlu mājas. Kā kurināmo apdzīvoto vietu
katlu mājās arvien vairāk izmanto malku vai šķeldu. Aizstājot sēru saturošo kurināmo (akmeņogles, mazutu un
dīzeļdegvielu) ar koksni vai dabas gāzi, ir samazinājušies sēra dioksīda izmeši gaisā. Katlu māju izmešos galvenās
piesārņojošas vielas ir oglekļa monoksīds, slāpekļa oksīdi un oglekļa dioksīds. Talsos dažu dzīvojamo māju
apkurei kā kurināmo lieto akmeņogles, taču to īpatsvars kopējā kurināmā bilancē ir neliels. Katlu mājas un
centralizētās siltumapgādes tīkli pārsvarā ir novecojuši, tajos ir lieli siltumenerģijas zudumi.
Autotransporta intensitāte novada ceļos kopumā ir zema. Autotransporta radīto emisijās piesārņojošas vielas ir
slāpekļa oksīdi, putekļi un oglekļa monoksīds. Intensīvākā autotransporta plūsma novadā ir pa valsts galveno
autoceļu A10/E22 Rīga – Ventspils. 2010.gadā vidējā diennakts satiksmes intensitāte uz tā bija 3814
automašīnas. Autoceļš A10/E22 ir uzskatāms par nozīmīgāko gaisa piesārņojuma mobilo avotu, taču, ievērojot
15
gaisa piesārņotājvielu izkliežu modelēšanas datus uz šī paša autoceļa Jūrmalas pilsētas teritorijā , kur transporta
intensitāte ir lielāka, var secināt, ka novada teritorijā autotransports, t.sk. autoceļa A10/E22 apkārtnē nerada
gaisa piesārņojuma pārsniegumus.

9.2. Trokšņa līmenis
Talsu novadā trokšņa līmeņu pētījumi vai visu novada teritoriju aptveroši mērījumi nav veikti. Transporta un
ražošanas un radītie trokšņa līmeņi novadā kopumā ir zemi, augstāki tie ir dzelzceļa (Stendē, Virbu, Lībagu un
Ģibuļu pagastos) un valsts autoceļa A10 Rīga-Ventspils (Strazdes, Lībagu un Ģibuļu pagastā) tiešā tuvumā. Taču,
salīdzinot transporta intensitātes, transporta infrastruktūras izvietojumu novadā var uzskatīt, ka trokšņa līmenis
nepārsniedz 2004. gada 13. jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr.597 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” noteiktos robežlielumus.

9.3. Ūdeņu kvalitāte
9.3.1. Virszemes ūdeņu kvalitāte
Latvijai un līdz ar to arī Talsu novadam ir saistošas Eiropas kopienas Ūdens struktūrdirektīvas (2000/60/EC)
prasības, kas nosaka, ka līdz 2015.gada beigām visā Eiropā jānodrošina laba virszemes un pazemes ūdens
kvalitāte. Latvijas teritorijas iedalījums upju baseinu apgabalos un vispārīgi ūdeņu kvalitātes mērķi ir noteikti
Ūdens apsaimniekošanas likumā. Šo mērķu sasniegšanai jāveic pasākumi, lai vienlaicīgi izpildītu Ministru
kabineta 2003.gada 27.maija noteikumus Nr.31 „Noteikumi par upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas
plāniem un pasākumu programmām”.
Talsu novada virszemes ūdensobjektu ekoloģiskā kvalitātes aktuālākais vērtējums ir veikts Ventas upju baseina
apgabala apsaimniekošanas plāna izstrādes ietvaros (skat. 16.tabula).

15

AS „Latvijas Valsts autoceļi” trokšņu stratēģisko karšu izstrāde. Trokšņa kartēšanas rezultātu kopsavilkums. Autoceļš A10 (Rīga – Ventspils)
posms Rīgas robeža –Jūrmala km13,450 – 20,000. SIA „Envirotech”, Rīga, 2009.
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16.tabula. Talsu novada ūdensobjektu ekoloģiskās kvalitātes novērtējums, to ietekmējošie faktori un vides
kvalitātes mērķi
Kods

Ūdensobjekta
nosaukums

Ekoloģiskais
kvalitāte,
2009.g.

Riska ūdensobjekts ,
MK noteikumi Nr.
418, 31.0.2011.

Nav

V032

Abava

Augsta

V069
V072
V078

Stende
Raķupe
Tirukšupe

Laba
Augsta
Laba

Nav
Nav
Nav

V082

Roja

Vidēja

Ir

V083

Roja

Laba

E023
E024

Rīgas jūras līcis (Roja
- Mērsraga kanāls)
Dursupe
Dzedrupe
Gulbju ezers
Kleinis
Mordangas-Kaņu
ezers
Usmas ezers
Spāres ezers

E026

Lubezers

V084
V087
V088
E020
E021
E022

E027

Sasmakas ezers

Vidēja
Laba
Vidēja
Laba
Laba
Laba

Nav
Nav
Nav
Nav
Nav
Nav
Nav

Laba
Laba

Nav
Nav

Vidēja

Ir

Slikta

Ir

E028

Laidzes ezers

Vidēja

Ir

E029

Engures ezers

Laba

Nav

Kvalitāti ietekmējošie
būtiskākie faktori

Punktveida
piesārņojuma slodze
Punktveida
piesārņojums
(notekūdeņos esošie
biogēni) un izkliedētais
piesārņojums,
hidromorfoloģiskie
pārveidojumi
Būtiska morfoloģiskā
slodze
Punktveida
piesārņojums
(notekūdeņos esošie
biogēni)
Punktveida
piesārņojums
(notekūdeņos esošie
biogēni) un
izkliedētais
piesārņojums
Punktveida
piesārņojums
(notekūdeņos esošie
biogēni) un
vēsturiskais
piesārņojums,
hidromorfoloģiskie
pārveidojumi
-

2015.gadā
sasniedzamā
ekoloģiskā
kvalitāte

Augsta
Laba
Augsta
Laba
Laba

Laba
Laba
Laba
Laba
Laba
Laba
Laba
Laba
Laba
Laba

Laba

Laba

Laba

Avots: Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2010.- 2015. gadam, 2009

Talsu novada virszemes ūdeņu kvalitāte lielākajai daļai ūdensobjektu ir laba (10 ūdensobjektiem), divu
ūdensobjektu – Abavas (V032) un Raķupes (V072) ekoloģiskā kvalitāte ir augsta. Dzedrupes, Rojas (V082), Rīgas
jūras līča (Roja - Mērsraga kanāls, V084), Lubezera un Laidzes ezera ekoloģiskā kvalitāte ir vidēja, bet Sasmakas
ezera – slikta.
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Būtiskākie ūdensobjektu ekoloģisko kvalitāti noteicošie faktori ir punktveida un izkliedētais piesārņojums.
Punktveida piesārņojumu ir radījušas komunālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, piesārņojošo vielu noplūde no
piesārņotajām un potenciāli piesārņotajām vietām. Neskatoties uz to, ka Abavas ekoloģiskās kvalitāte novada
teritorijā ir augsta, tajā ir atzīmēta būtiska punktveida piesārņojuma slodze, kas veidojas Valdgalē, Sabilē,
Jaunpagastā un citviet. Tādēļ, lai 2015.g. gadā nepasliktinātu šī ūdensobjekta ekoloģisko kvalitāti, ir svarīgi
mazināt punktveida piesārņojuma avotu ietekmi, īpaši iepriekšminētajās apdzīvotajās vietās.
Izkliedēto piesārņojumu pārsvarā rada dabiskā barības vielu noplūde no meža zemēm, daļēji arī no
lauksaimniecības zemēm, tūrisma radītā slodze, nepietiekams apmeklētāju plūsmu plānojums un atpūtas vietu
labiekārtojums. Jo īpaši tas attiecas uz četriem Talsu novadā esošajiem 2011. gada 31. maija Ministru kabineta
noteikumos Nr.418 “Noteikumi par riska ūdensobjektiem” noteiktajiem ūdensobjektiem, kuriem ir risks 2015.
gadā nesasniegt vides kvalitātes mērķi “laba ekoloģiskā kvalitāte” – Roju posmā no Mazrojas līdz Vecupei (V082),
Lubezeru (E026), Sasmakas ezeru (V027) un Laidzes ezeru (V028). Lietojot vai apsaimniekojot ūdens resursus,
ūdensobjektos un to tiešajā sateces baseinā tas veicams tā, lai novērstu vai mazinātu iespējamo negatīvo ietekmi
uz šo ūdensobjektu un pakāpeniski uzlabotu to stāvokli, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.
Ventas upju baseina apgabala ūdeņu ķīmiskā kvalitāte, vērtējot pēc prioritāro un bīstamo vielu koncentrācijām
virszemes ūdeņos, ir novērtēta kā laba. Jāatzīmē gan, ka par daudziem ūdensobjektiem Talsu novadā nav
informācijas par šo vielu koncentrācijām ūdeņos. Atbilstoši valsts statistikā pārskata „2 Ūdens” informācijai Talsu
novada teritorijā netiek novadītas ūdens videi bīstamās un īpaši bīstamās vielas, tādēļ var secināt, ka novada
ūdensobjektu ķīmiskā kvalitāte ir laba.
Imula, Riežupe, Dursupe, Dzedrupe, Roja (V082) Pāce, Rīgas jūras līča sateces baseina upes (posmā Roja –
16
Mērsraga kanāls), Raķupe un Usmas ezers atbilstoši ūdeņu iedalījumam prioritārajos zivju ūdeņos ir prioritārie
lašveidīgo zivju ūdeņi, Abava novada teritorijā, Stende un Engures ezers ir prioritārie karpveidīgie zivju ūdeņi.
Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānā novērtēts, ka Talsu novada prioritārie zivju ūdeņi atbilst
17
tiem izvirzītajām kvalitātes prasībām .
Saskaņā ar Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāna (2009.) informāciju, novada upes Abava,
Tirukšupe, Dzedrupe, Stende, Roja, Baltijas jūras sateces upes (posmā Irbe - Roja) un Rīgas līča sateces baseina
upes (posmā Roja – Mērsraga kanāls) un Raķupe, Engures un Usmas ezers ir arī peldūdeņi. To kvalitāti, atbilstoši
normatīvo aktu prasībām, izņemot Rīgas līcī ietekošo upju ūdensobjektu (posmā Roja - Mērsraga kanāls; V084),
18
ietekmē konstatētie peldūdeņiem noteikto robežlielumu pārsniegumi .

9.3.2. Pazemes ūdeņu kvalitāte
19

Atbilstoši Latvijas teritorijas iedalījumam pazemes ūdensobjektos , Talsu novads atrodas divos pazemes
ūdensobjektos D2 un D3.
Pazemes ūdeņi novadā barojas no nokrišņiem, kas izfiltrējas caur aerācijas zonu un pārtek no augstāk iegulošiem
ūdens horizontiem uz zemākiem. Pazemes ūdeņu barošanās nosaka arī to aizsargātību pret piesārņojumu. Talsos
un to apkārtnē ir artēzisko ūdeņu resursu papildināšanās apgabals, kas ir ar augstu piesārņojuma risku. Ap šo
zonu uz dienvidiem un rietumiem no Talsiem, kā arī Lubezeres apkārtnē ir zona ar vidēju piesārņojuma risku
(artēzisko ūdeņu tranzīta zonas). Pārējā novada teritorija – pārsvarā uz ziemeļiem no Talsiem ir artēzisko ūdeņu
augšupejošās plūsmas apgabali, kas ir ar zemu piesārņojuma risku. Lokālas depresijas piltuves ir novērotas
ūdensgūtņu aptveres zonās Talsos, Sabilē, Stendē, taču to laukumi ir nelieli.
Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes informāciju „Latvijas derīgo
izrakteņu atradņu kadastrs” informāciju novadā ir 304 urbumi, par kuru izmantošanu nav informācijas. Lai
novērstu pazemes ūdeņu piesārņošanu, šo urbumu turpmāko izmantošanu nepieciešams turpināt precizēt
ūdenssaimniecības projektos apdzīvotajās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000., veicot urbumu rekonstrukciju
vai tamponēšanu.
16

Nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”, 2 . pielikums (12.03.2002.)
Kvalitātes prasības nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”
18
Šī dokumenta sagatavošanas laikā peldūdeņu kvalitātes prasības nosaka Noteiktas Ministru kabineta 2010. gada 06. jūlija noteikumos
Nr.608 “Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai”
19
Artēziskā baseina daļas, kas ir hidrauliski izolētas viena no otras
17
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Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānā novērtēts, ka pazemes ūdensobjektu D2 un D3, tostarp
20
Talsu novada teritorijā, ir labs. Pazemes ūdeņi atbilst dzeramā ūdens nekaitīguma obligātajām prasībām ,
izņemot paaugstinātu dzelzs saturs, ko nosaka pazemes ūdeņu dabiskais sastāvs.
Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanai ūdenssaimniecības projektu ietvaros dzeramā ūdens sagatavošana
procesa uzlabošanai, rekonstruējot vai izbūvējot jaunas dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas, tiek projektētas
un izbūvētas arī atdzelžošanas iekārtas. Talsu pilsētas, Laidzes pagasta Zvirgzdu un Paugurciema dzeramā ūdens
sagatavošanai ir izbūvēta atdzelžošanas stacija. Ūdens kvalitātes jautājumi tiek risināti arī citās novada
apdzīvotajās vietās, kur pašlaik tiek īstenoti ūdenssaimniecības projekti: Valdemārpilī, Sabilē, Laidzes, Anužu,
Tiņģeres ciemā, Mundigciemā, Pastendē, Spārē, Dižstendē un Pūņās (Uzsāktie un plānotie ūdenssaimniecības
projekti – skat. 27.attēls).
Novada apdzīvotajās vietās – Sabiles pilsētā un Jaunpagastā ir konstatēti piesārņoti gruntsūdeņi. Piesārņojuma
izplatība un intensitāte ir nevienmērīga, piesārņojošo vielu spektrs daudzveidīgs. Piemēram, Jaunpagastā
lauksaimniecības zemju tuvumā gruntsūdeņos atsevišķās vietās konstatēti pesticīdi un nitrāti.

9.3.3. Notekūdeņu attīrīšana un paliekošais piesārņojums
Kopējais apkārtējā vidē novadītais notekūdeņu daudzumam Talsu novadā pēdējo piecu gadu laikā ir stabilizējies
(17.tabula) robežās līdz 1500 tūkst. m3 gadā, izņemot 2008. gadu, kurā mainījās apkārtējā vidē novadīto
notekūdeņu uzskaites sistēmā valsts statiskajā pārskatā “2 Ūdens” pilnveidošanos. 2010. gadā novadā ir 49
izplūdes, lielākie notekūdeņu daudzumi apkārtējā vidē tiek novadīti no pilsētu notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
Salīdzinoši lielo izplūžu skaitu nosaka novada ģeogrāfiskais novietojums, novada platība, kā arī tas, ka
apdzīvotajās vietās apkārtējā vidē tiek novadīti lietus notekūdeņi. 2010. gadā apkārtējā vidē, izņemot Vandzenes
pagastu, tiek novadīti normatīvo aktu prasībām atbilstoši attīrīti notekūdeņi, (3. pielikums). Virszemes ūdeņos
novadīto notekūdeņu kvalitāte pēdējos piecos gados ir uzlabojusies, jo novadā tiek īstenoti ūdenssaimniecības
projekti.
17.tabula. Apkārtējā vidē novadīto notekūdeņu daudzumi un to atbilstība normatīvo aktu prasībām Talsu
novadā 2006. - 2010.g.
Gads

2010.
2009.
2008.
2007.
2006.

tai skaitā
Novadīšanas Kopā novadītie
vietu skaits
notekūdeņi, ar att. norm. ar att. norm. bez att. norm. bez att. norm.
lietus
3
(izplūdes)
tūkst m /gadā
tīri
netīri
tīri
netīri

49
45
55
32
32

1455.261
1459.854
2022.638
1442.182
1500.770

1170.203
1186.089
1614.588
1233.820
1189.440

56.468
39.886
96.953
0.0
0.0

213.777
231.684
296.120
0.0
0.0

0.0
0.0
4.704
0.0
0.0

2.195
2.195
0.0
0.0
0.0

citi

12.610
0.0
10.273
208.362
311.330

Datu avots: VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datu bāze "Valsts statistiskais pārskats Nr.2-ūdens"

Talsu novadā 2010. gadā darbojas 28 bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI). Tajās attīrīto notekūdeņu
daudzumi saistītā ar attīrīšanas pakāpi ir sniegti 18.tabula. Aptuveni piektajai daļai no kopējā attīrītā notekūdeņu
daudzuma tiek veikta pirmējā attīrīšana. Novadā darbojas arī 17 mehāniskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
(Lībagu pagastā – 6. Sabilē – 4. kā arī Strazdes pagastā, Talsos, Valdgales un Virbu pagastos), kurās tiek veikta
pirmējā attīrīšana.
Talsu pilsētas notekūdeņi tiek attīrīti Pastendē, kur esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir rekonstruētas Talsu
ūdenssaimniecības projekta pirmajā kārtā. Tās, tāpat kā centralizētās notekūdeņu sistēmas tīklus, apsaimnieko
SIA “Talsu ūdens”.
Centralizēto kanalizācijas sistēmu, kura ir pieslēgta Pastendes NAI, izmanto apmēram 70% pilsētas iedzīvotāju.
Daļai no Talsos esošajām ēkām nav izbūvēti kanalizācijas izvadi uz kolektoriem, un notekūdeņi tiek novadīti uz
izvedamajām tvertnēm, no kurām tie tiek nogādāti attīrīšanai NAI.
20

Nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības,
monitoringa un kontroles kārtība”(29.04.2003.)
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Notekūdeņu centralizēto savākšanas sistēmu rekonstrukcijas novadā tiek veiktas ūdenssaimniecības projektos,
Valdemārpilī, Sabilē, Stendē (II kārta 1. daļa), Laidzē, Anužu ciemā, Tiņģeres ciemā, Mundigciemā, Pastendē,
Spārē, Dižstendē, un Pūņās. Citās vietās ūdenssaimniecības projekti plānoti nākamajās kārtās - Talsos (II kārta),
Stendē II kārtas 2. un 3. daļa, III kārta, Lēdu ciemā, Laidzē (II kārta), Laidzes pagasta Stūrīšu ciematā, Laucienas
pagasta Pļavās un Šķēdē.
18.tabula. Bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās attīrītie notekūdeņu daudzumi, to sadalījums pa attīrīšanas
pakāpēm Talsu novadā 2006. - 2010.g
Gads

2010.
2009.
2008.
2007.
2006.

Skaits

28
29
34
21
21

Jauda,
tūkst.m3/dnn

7.978
8.213
13.324
0.000
0.000

Notekūdeņu
daudzums, tūkst
m3/gadā

1120.862
1147.074
1597.284
1147.644
1092.396

Attīrīšanas pakāpe
Pirmējā
attīrīšana

228.556
176.170
157.020
10.352
11.065

Otrējā attīrīšana Biogēnā redukcija

159.695
192.686
682.608
212.920
234.992

730.630
756.565
751.328
769.699
697.822

Datu avots: VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datu bāze "Valsts statistiskais pārskats Nr.2-ūdens"

Attīrītajos notekūdeņos paliekošo piesārņojošo vielu daudzumi Talsu novadā apkopoti 19.tabula. Ievērojot to, ka
analīžu un uzskaites metožu precizitāte minētajā laika periodā ir bijusi atšķirīga, apkopotie dati nav tieši
salīdzināmi. Pēdējos gados apkārtējā vidē novadīto piesārņojošo vielu apjomi ir bijuši dažādi – 2010. gadā
kopumā reģistrēti vislielākie piesārņojošo vielu daudzumi, kas skaidrojams uzskaites pilnveidošanos, jo tiek
ieviesti ūdenssaimniecības projekti. Attīrītajos sadzīves notekūdeņos paliekošais piesārņojums ir suspendētās
vielas, naftas produkti, sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV), fosfora un slāpekļa savienojumi. Lielākie
piesārņojošo vielu daudzumi apkārējā vidē tiek novadīti no pilsētu NAI, kuras arī apkalpo lielāku iedzīvotāju
skaitu. Talsu novadā apkārtējā vidē ar attīrītiem notekūdeņiem netiek novadītas prioritārās vai bīstamas vielas.
19.tabula. Notekūdeņos paliekošais piesārņojums Talsu novadā 2006. – 2010.g.
Gads

2010.
2009.
2008.
2007.
2006.

Piesārņ. Suspendētās
dati
vielas

276.409
178.466
153.175
136.152
135.020

52.611
25.299
20.991
23.755
15.116

BSP5

28.346
16.827
18.566
13.312
8.730

ĶSP

121.615
79.855
74.418
65.573
51.291

Vielu daudzumi, t/gadā
Naftas
SVAV
Pkop
produkti

0.022
0.013
0.012
2.160
0.031

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

7.100
4.534
3.734
5.014
13.862

P-PO4

4.029
2.226
2.535
3.087
2.926

Nkop

40.679
30.228
17.814
13.287
15.904

N-NO2

0.240
0.472
0.0
0.264
0.133

Datu avots: VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datu bāze "Valsts statistiskais pārskats Nr.2-ūdens"

Lai turpinātu uzlabot virszemes notekūdeņu kvalitāti, Talsu novadā ir svarīgi paplašināt/attīstīt centralizētās
notekūdeņu savākšanas sistēmas pakalpojumus apdzīvotajās vietās vai nodrošināt līdzvērtīgu notekūdeņu
attīrīšanu arī apdzīvotajās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 500.

9.4. Atkritumu saimniecība
Atkritumu apsaimniekošana Talsu novadā tiek organizēta saskaņā ar Piejūras reģionālo atkritumu
apsaimniekošanas plānu 2007. - 2013. gadam (Ministru kabineta 2007.gada 7.jūnija rīkojums Nr.355). Piejūras
atkritumu apsaimniekošanas reģions atrodas Latvijas rietumu daļā un ietver Jūrmalas pilsētu, bijušo Talsu un
Tukuma rajonu teritorijas.
Reģionā vidēji, ārpus Talsu pilsētas, viens iedzīvotājs rada 240 kg atkritumu. Pēdējos trīs gados Talsu novadā
radītais atkritumu daudzums ir stabilizējies robežās no 13 500 līdz 15 000 tonnām gadā. Tas ir vismaz divas reizes
lielāks nekā iepriekšējos gados (2007. un 2006. g.), kas izskaidrojams pārsvarā ar atkritumu uzskaites sistēmas
pilnveidošanos.
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20.tabula. Kopējais sadzīves un bīstamo atkritumu radītais daudzums Talsu novadā 2006. – 2010.g.
Pilsēta/pagasts

Talsi
Sabile
Stende
Valdemārpils
Valdemārpils l.t.
Abavas pagasts
Balgales pagasts
Ģibuļu pagasts
Īves pagasts
Ķūļciema pagasts
Laidzes pagasts
Laucienes pagasts
Lībagu pagasts
Lubes pagasts
Strazdes pagasts
Valdgales pagasts
Vandzenes pagasts
Virbu pagasts
Kopā:

Kopējais sadzīves un bīstamo atkritumu radīto daudzums, tonnas
2010.
2009.
2008.
2007.
2006.

787,53
694,10
332,94
0,00
0,00
121,20
101,62
9595,03
0,00
42,02
12,27
608,89
13,24
19,49
21,49
84,50
165,91
1282,04
13882,28

714,75
882,30
213,70
111,00
307,21
0,00
0,00
8321,90
42,00
0,00
304,42
383,18
12,14
9,35
23,32
88,00
162,88
1979,94
13556,10

749,26
596,20
163,65
39,67
379,15
0,00
0,00
9675,24
53,00
0,00
13,99
443,99
23,29
274,77
25,33
94,00
75,55
2357,55
14964,64

1185,22
574,40
178,53
574,89
633,43
40,77
104,00
245,35
58,00
18,00
14,68
581,63
73,02
243,91
42,27
81,00
106,90
1503,52
6259,52

870,55
569,00
130,00
599,37
661,04
39,82
55,00
512,95
36,00
21,20
176,40
353,66
217,39
231,30
20,69
356,49
222,67
3378,16
7581,14

Datu avots: VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāze „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu
reģistrs”

Gandrīz visu atkritumu daudzumu Talsu novadā veido iedzīvotāju mājsaimniecībās, iestādēs un uzņēmumos
radītie sadzīves un saimnieciskās darbības atkritumi rūpniecības uzņēmumos, ražotnēs, fermās, darbnīcās.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Talsu novadā nodrošina SIA „Kurzemes ainava”. Sadzīves atkritumu
apsaimniekotāji atkritumu savākšanu no iedzīvotājiem un komersantiem nodrošina ar dažāda tilpuma atkritumu
konteineriem, nodrošinot to iztukšošanu pilsētu teritorijās 1 – 6 reizes nedēļā un lauku teritorijās 1 – 4 reizes
nedēļā.
Atkritumi no visas novada teritorijas tiek izvesti uz cieto sadzīves atkritumu poligonu „Janvāri” Talsu novada
Laidzes pagastā. Šis jaunuzceltais sadzīves atkritumu poligons ir izbūvēts un atklāts 2009.gada 26.augustā,
ieviešot Piejūras reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007.-2013.gadam. Līdz ar poligona "Janvāri"
darbības uzsākšanu, novada bijušās izgāztuves ir slēgtas, tiek veikta to rekultivācija un monitorings. Poligonā
„Janvāri” tiek pieņemti šķiroti un nešķiroti atkritumu, darbojas kompostēšanas laukums.
Talsu novadā atkritumu dalītās vākšanas sistēmas ieviešanai ir ierīkoti 66 laukumi, t.sk. 26 Talsos, 6 – Sabilē un
Valdemārpilī, 7 – Stendē, 3 Lībagos un Ģibuļos, 2 – Laidzē, Laucienē, Valdgalē, Vandzenē un Virbos, pa vienam –
Balgalē, Īvē, Ķūļciemā un Lubē (skat tabulu 14.4.1.pielikumā).
No kopējā atkritumu daudzuma tikai 0,2 līdz 0,3 % ir bīstamie atkritumi (14.4.2.pielikums). Bīstamos atkritumus
atkarībā pēc to veida uzņēmumi uzkrāj atsevišķi, nodod deponēšanai vai pārstrādei uzņēmumiem, kuri saņēmuši
atļauju darbībām ar bīstamajiem atkritumiem (A/S BAO, SIA „Lampu demerkurizācijas centrs”, „SIA “Lautus” un
citi), kā arī var nodot valsts bīstamo atkritumu poligonā „Zebrene” (Dobeles novada Zebrenes pagasts).
21

Dalīto un šķiroto atkritumu sistēma reģionā ir vidēji labi attīstīta . Atkritumu šķirošanas iespējas ir nodrošinātas
gan pilsētās, gan pagastos. Iedzīvotājiem ir vēlme šķirot atkritumus, bet bieži vien atkritumu apsaimniekotāju
komersanti nespēj nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru, izveidoto šķirošanas laukumu un punktu skaits ir

21
Informatīvajā ziņojuma par Piejūras reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plāna 2007.-2013.gadam izpildi no 2007.gada 19.augusta līdz
2009.gada 31.martam
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nepietiekams. Papildus nepieciešami nestandarta un liela izmēra atkritumu savākšana, kā arī kārtība, kādā
pilsētās un ciemos savāc liela daudzuma lapas, zarus, u.c.

9.5. Riska objekti un teritorijas, piesārņotās vietas
Viens no pašvaldības uzdevumiem ir pasargāt iedzīvotājus, tautsaimniecību un vidi no iespējamo ārkārtējo
situāciju potenciālajām briesmām, ko var izraisīt dabas un tehnogēnās katastrofas un avārijas. Riska situācijas
cilvēku veselībai, kā arī apdraudējumu to īpašumiem var radīt dabas apstākļu, esošās un bijušās rūpnieciskās un
saimnieciskās darbības objekti.
Talsu novadā var izdalīt šādus riskus:









applūstošās teritorijas;
pazemes ūdeņu piesārņošanas augsta riska teritorijas;
paaugstinātas ugunsbīstamības teritorijas;
piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas;
paaugstinātas bīstamības riska objekti;
bīstamo kravu pārvadājumu maršruti;
ar Sosnovska latvāni invadētās teritorijas un
riska virszemes ūdensobjekti.

Tā kā Talsu novads atrodas Austrumkursas augstienē, tajā, atšķirībā no citiem novadiem Latvijā, nav izteikta
teritoriju applūšanas riska. Applūšana vērojama zemienēs un ielejās pavasaros, kūstot sniegam, un atsevišķos
gadījumos īpaši stipru lietusgāžu laikā.
Talsi un to apkārtne Ventas upes baseina apgabala plānā ir atzīmēta kā teritorija ar augstu pazemes ūdeņu
piesārņojuma risku, ko nosaka teritorijas ģeoloģiskā uzbūve un tas, ka tā ir artēzisko ūdeņu resursu
papildināšanās apgabals.
Tā kā Talsu novads ir bagāts ar mežiem, tie vasarās, īpaši priežu meži, ir paaugstinātas ugunsbīstamības
teritorijas.
Talsu novadā atbilstoši VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes „Piesārņoto un
potenciāli piesārņoto vietu reģistrs” informācijai, atrodas viena piesārņota vieta – SIA „Stena” naftas bāze
(Stacijas iela 2, māja „Stendes naftas bāze”, Stende) un 137 potenciāli piesārņotas vietas, kas lokāli rada grunts
un pazemes, īpaši gruntsūdeņu piesārņojuma risku. Piesārņotajās vietās piesārņojuma avots un veids ir apzināti.
Stendes naftas bāzes atrodas termināls, iekārtas ķīmisko vielu sajaukšanai un uzglabāšanai. Objekts ir piesārņots
ar naftas produktiem (grunts un gruntsūdeņu piesārņojums 0 – 3 m dziļumā).
Potenciāli piesārņoto vietu reģistrā ir iekļauti objekti, kurās saimnieciskā darbība ir bijusi saistīta ar iespējamu
risku, taču vietas izpēte parasti nav veikta, un līdz ar to nav precīzas informācijas par piesārņojuma klātbūtni, tā
veidu, apjomu un izplatību. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas Talsu novadā ir fermas, ķimikāliju
noliktavas, sadzīves atkritumu izgāztuves, degvielas uzpildes stacijas, ražotnes, mehāniskās darbnīcas, bijušie
militārie objekti. Galvenās piesārņojošas vielas ir naftas produkti, smagie metāli, minerālmēsli, organiskais
mēslojums, pesticīdi, citas ķīmiskas vielas un to sadalīšanās produkti. Daļā objektu arī pašlaik notiek
saimnieciskās darbība (fermas, DUS). Sadzīves atkritumu izgāztuves līdz ar cieto sadzīves atkritumu poligona
nodošanu ekspluatācijā (2009.g.) tiek rekultivētas un tajās tiek veikts vides kvalitātes monitorings. Turpmāk ir
svarīgi, iesaistot šīs vietas novada attīstībā, veikt to izpēti, un, ja nepieciešams, sanāciju vai monitoringu.
Talsu novadā nav ražošanas objektu, kuriem saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 19. jūlija noteikumu Nr.
532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novēršanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem" ir
jāizstrādā rūpniecisko avāriju novēršanas programma, drošības pārskati vai civilās aizsardzības plāns. Saskaņā ar
Ministru kabineta 2007. gada 18. septembra noteikumu Nr.626 „Noteikumi par paaugstinātas bīstamības
objektu noteikšanas kritērijiem un šo objektu īpašnieku (valdītāju, apsaimniekotāju) pienākumiem riska
samazināšanas pasākumu nodrošināšanai” nosacījumiem atbilstoši iespējamam radītajam kaitējumam novadā
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nav valsts un reģionālas nozīmes paaugstinātas bīstamības objektu. Daļa novada degvielas uzpildes stacijas ir
vietējas nozīmes paaugstinātas bīstamības objekti, daļa paaugstinātas bīstamības objekti ar lokālu ietekmi.
Strazdes, Lībagu un Ģibuļu pagastā šķērso bīstamo kravu pārvadājumu maršruts pa valsts autoceļu A10 Rīga –
Ventspils. Par autoceļu pārvadātie kravu apjomi netiek uzskaitīti. Avāriju gadījumā kravu pārvadājumi pa
autoceļu A10 var lokāli radīt apkārtējās vides piesārņojumu. Dzelzceļa līnija Rīga – Ventspils šķērso Stendes
pilsētu, Virbu, Lībagu un Ģibuļu pagastus. Pa to tiek pārvadātas bīstamās kravas, kas, notiekot avārijai, var
piesārņot apkārtējo vidi ar naftas produktiem un citām ķīmiskajām vielām.
Sosnovska latvānis Heracleum sosnovskyi Manden Latvijā, kā arī citās Baltijas valstīs ir atzīta par invazīvo augu
sugu (Latvijā – 2008. gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.559 „Invazīvās augu sugas – Sosnovska
latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi”). LR “Augu Aizsardzības likumā” tā ir definēta kā Latvijas dabai
neraksturīga suga, kura apdraud vietējās sugas un to dzīvotnes vai rada ekonomiskus zaudējumus, kaitējumu
videi vai cilvēka veselībai. Atbilstoši Valsts augu aizsardzības dienesta datiem par šī latvāņa izplatību Talsu
novadā teritorijā ir uzmērīti ar Sosnovska latvāni invadēti 148 lauki ar kopējo patību 180, 24 hektāri. Jāatzīmē, ka
19 invadēto lauku valdītājs ir pašvaldība, 4 – LR Satiksmes ministrija, pārējo – juridiskas vai fiziskas personas.
Talsu novadā saskaņā ar 2011. gada 31. maija Ministru kabineta noteikumos Nr.418 “Noteikumi par riska
ūdensobjektiem” noteikto ir četri riska ūdensobjekti - Roja posmā no Mazrojas līdz Vecupei (V082), Lubezers
(E026), Sasmakas ezers (V027) un Laidzes ezers (V028), kuriem ir risks 2015. gadā nesasniegt vides kvalitātes
mērķi “laba ekoloģiskā kvalitāte” (skatīt arī 3.2.3. nodaļu “Virszemes ūdeņu kvalitāte”) .

9.6. Bioloģiskā daudzveidība
Talsu novada bioloģisko daudzveidību nosaka tā lielā dabas apstākļu dažādība – augstieņu un zemieņu mija,
izteiktās reljefa formas – upju ielejas, ezeri un purvi. Dabas apstākļu radīto dažādību pastiprina daudzveidīgas
kultūrainavas. Lai aizsargātu un saglabātu nozīmīgākās bioloģiski un ainaviski vērtīgās teritorijas, vairākām no
tām ir noteikts aizsardzības statuss.
Novada teritorijā atrodas septiņas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (ĪADT): trīs dabas parki – “Abavas
senleja”, “Talsu pauguraine” un “Engures ezers”, četri dabas liegumi – “Raķupes ieleja”, “Zemgaļu purvs”,
“Plunču ezera meži” un “Stiklu purvi”. ĪADT funkcionālo zonējumu, aizsardzības un izmantošanas kārtību, tūrisma
un sabiedrības informēšanas infrastruktūru nosaka šo teritoriju individuālie aizsardzības un izmantošanas
22
noteikumi (IAIN), ja tādu nav – vispārējie noteikumi . Savukārt ĪADT apsaimniekošana ir veicama atbilstoši to
dabas aizsardzības plānos ietvertajiem pasākumiem. No Talsu novada ĪADT dabas parkam “Abavas ieleja” (līdz
2013.g.), “Engures ezers” (līdz 2010.g., tiek izstrādāts jauns plāns), dabas liegumiem “Raķupes ieleja” (līdz
2017.g.) un “Stiklu purvi” (līdz 2018.g.) ir izstrādāti un apstiprināti dabas aizsardzības plāni. Pārējām IADT – nav.
IIAN ir dabas parka “Engures ezers”, dabas liegumiem “Raķupes ieleja” un “Stiklu purvi”. Dabas aizsardzības
plānu un IAIN trūkums kavē to apsaimniekošanu un iesaisti novada attīstībā. Īpaši tas attiecas uz dabas parku
“Talsu pauguraine”, kur IAIN trūkums kavē tā aizsardzības nodrošināšanu un dabas parka statusam atbilstošu
iesaisti novada attīstībā, jo dabas parks atrodas blakus Talsu pilsētai, ir iecienīta motosporta vieta, tajā atrodas
dabas resursu krājumi (5.attēls un 32.attēls).
Līdz šim nozīmīgākā daļa no veiktās ĪADT aizsardzības un aizsardzības izmantošanas plānošanas un
apsaimniekošanas pasākumu ieviešanas ir notikusi ES programmas LIFE-Nature ietvaros.
Lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo biotopu, īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši
aizsargājamo dzīvotņu aizsardzību vai arī, kur tas nepieciešams veiktu to atjaunošanu dabiskās izplatības areāla
robežās, Eiropas Savienībā ir izveidots vienots Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīkls (NATURA
2000). Talsu novadā esošie dabas liegumi un dabas parki ir NATURA 2000 teritorijas (skat. 32.attēls).

22

Ministru kabineta noteikumi Nr. 264 “Vispārējie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (16.03.2010.)
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32.attēls. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Talsu novadā

Datu avots: Dabas aizsardzības pārvalde, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Dabas parks „Engures ezers” ir starptautiskas nozīmes mitrājs - Ramsāres teritorija, kas veidota ligzdojošo un
caurceļojošo putnu aizsardzībai. Dabas parka teritorijā ligzdo 186 putnu sugas. Ezera apkārtne ir izcili bioloģiski
daudzveidīga un bagāta teritorija. Te konstatētas 844 vaskulāro augu sugas. Sastopami Latvijā un visā Eiropas
Savienībā aizsargājami, tostarp mitrāju biotopi (piem., kaļķaini zāļu purvi ar rūsgano melnceri, pārejas purvi un
slīkšņas u.c.). Teritorijā pavisam konstatēti 24 ES Biotopu direktīvas biotopi (11 prioritārie biotopi) un 16 Latvijā
īpaši aizsargājami biotopi. Talsu novadā atrodas dabas parka dienvidrietumu daļa. Dabas parks “Engures ezers”.
Aplokos, kur ganās biotopi ir pārekspluatēti. Lopi stipri degradē ezera palienes pļavas, tādējādi ietekmējot meža
sīksamteņa populāciju un, iespējams, arī citas sugas, taču palieņu pļavu ganīšana ir būtiska, lai tiktu ierobežota
pļavu aizaugšana. Hidroloģiskie faktori – ūdens līmeņa izmaiņas – nav būtisks ietekmējošais faktors.
Dabas parks „Talsu pauguraine”. Teritorija izveidota, lai aizsargātu vienu no Ziemeļkurzemes dabas apstākļu
ziņā daudzveidīgākajiem un ainaviski izcilākajiem apvidiem ar izteikti paugurainu reljefu. Tajā konstatēti seši ES
Biotopu direktīvas (eitrofi ezeri, mēreni mitras pļavas, kaļķaini zāļu purvi ar rūsgano melnceri u.c.), t.sk. viens
prioritārais biotops (boreālie meži) un trīs Latvijā īpaši aizsargājami biotopi. Daudz Latvijā retu un aizsargājamu
augu (21 suga) un dzīvnieku sugu (41 suga). Ezeri un to apkārtne ir piemēroti biotopi sikspārņiem.
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Dabas parks „Abavas senleja”. Teritorija veidota Abavas upes ielejas aizsardzībai, izcila biotopu daudzveidība,
tajā lielā skaitā ir ļoti reti un aizsargājami biotopi, piemēram, kaļķaini purvi ar devela grīsli, kadiķu audzes
kaļķainās pļavās, kā arī upju straujteces, ļoti auglīgas palieņu pļavas un citi. Teritorija ar izcilu ainavisko vērtību upes ielejas ainavas, pļavu un nogāžu ainavas, ģeomorfoloģiskās vērtības. Teritorijā pavisam konstatēti 15 ES
Biotopu direktīvas biotopi (4 prioritārie biotopi) un 11 Latvijā īpaši aizsargājami biotopi. Talsu novadā dabas
parks atrodas Sabilē, Abavas un Ģibuļu pagastā.
Dabas parks “Abavas senleja”. Teritorijā ir veikti daudzi pētījumi, taču to rezultāti nav pilnībā izvērtēti, par tiem
nav informēta sabiedrība un zemes īpašnieki. Pēdējos 20 gados, mainoties zemes apsaimniekošanas formām,
mainās Abavas ielejas ainavas struktūra, upes palienes pļavas aizaug un tādēļ mazinās bioloģiskā daudzveidība
samazinās aizsargājamo sugu atradņu skaits. Tūrisma plūsma dabas parkā nav organizēta, tūrisma maršruti ir
orientēti uz objektu apskati. Apmeklētākajās upes krasta un ielejas pamatkrasta vietās vērojama augsnes un
morēnas slāņa erodēšana, upes un tās krastu piesārņošana ar atkritumiem, dažāda veida zemsedzes un pārējās
veģetācijas bojāšana, kurinot ugunskurus vietās bez labiekārtojuma, pārvietošanās ar mehāniskiem transporta
līdzekļiem (automobiļi, motocikli, kvadracikli u.c.) ārpus vispārējās lietošanas ceļiem un šim mērķim
nepiemērotās vietās, traucējuma efekts u.c. Dabas parkā konstatēta pamatiežu un biotopu bojāšana, t.sk. arī
potenciāli retu sugu un to dzīvotņu iznīcināšana. Tādēļ šajā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā ir svarīga
apmeklētāju plūsmu organizēšana, tās tūrisma infrastruktūra izveide, labiekārtošana un uzturēšana.
Abavas ūdeņiem ir augsta ekoloģiska un laba ķīmiskā kvalitāte. Tādēļ līdz 2015. gadam (un arī turpmāko 6 gadu
ciklā) Abavā ir svarīgi saglabāt ūdeņu augstu ekoloģisko stāvokli.
Dabas liegums „Raķupes ieleja”. Nozīmīga boreālo mežu, avotu un daudzu ES Biotopu direktīvas pļavu biotopu
aizsardzības vieta (zilganās seslērijas, zilganās molīnijas pļavas kaļķainās, kūdrainās vai mālainās augsnēs, upju
palieņu pļavas, mēreni mitras pļavas, minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi, sausas pļavas kaļķainās augsnēs,
sugām bagātas atmatu pļavas, boreālie meži, eitrofas augsto lakstaugu audzes un citi). Teritorijā konstatēts
daudz retu augu un dzīvnieku sugu: 25 īpaši aizsargājamās Latvijas un Eiropas Savienības putnu sugas, 25
aizsargājamas vai citādi vērtīgas bezmugurkaulnieku sugas, 5 Eiropas Savienībā aizsargājamas zivju un nēģu
sugas, 22 retas un aizsargājamas vaskulāro augu sugas, 9 – sūnaugu, 2 – sēņu. Dabas liegums ‘Raķupes ieleja”.
Intensīva mežsaimniecība ir mazinājusi epifītisko sūnu daudzveidību, meliorācijas rezultātā ir samazinājušās
medu riestu platības. Lieguma meži ir pieejami pa cēliem un braukšanai ar autotransportu piemērotām stigām,
kas negatīvi ietekmē meža ekosistēmu. Notiek Dūmiņpurva augstā purva biotopu aizaugšana, ko rada veiktā
purva R daļas meliorācija. Avoksnāji ir labā stāvoklī, nākotne ir iespējama to aizaugšana. Visu tipu pļavas netiek
apsaimniekotas, aizaug ar krūmiem, kokiem un konkurētspējīgākiem lakstaugiem. Pļavu bioloģiskās
daudzveidības mazināšanās cilvēka saimnieciskās darbība rezultātā (lauksaimnieciskā darbība, medību dzīvnieku
piebarošanas vietu izvēle pļavās). Raķupes iztaisnošana sekmējusi nelabvēlīgas upes ekosistēmas izmaiņas vecajā
gultnē, Pāces HES darbība – Pāces upē lejpus HES.
Dabas liegums „Zemgaļu purvs”. Teritorija izveidota rietumu tipa augstā purva ar ciņu mazmeldru aizsardzībai.
Purvu ietver purvains mežs. Teritorija atbilst 2 Eiropas Savienībā aizsargājamiem biotopiem: neskarti augsti
purvi, degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās. Teritorijā konstatētas arī vairākas
(4) aizsargājamas putnu, t.sk. dzērves, teteri un 2 augu sugas.
Dabas liegums “Plunču ezera meži”. Teritorija izveidota boreālu mežu (9010*) un pārejas purvu un slīkšņu
(7140), kā arī Plunču ezera R krastā boreālo mežu un pārejas purvu un slīkšņu aizsardzībai. Dabisko mežu biotopu
koncentrācijas vieta. Konstatētas vairākas 3 retas un aizsargājamas sūnu sugas, kā arī 4 aizsargājamas vaskulāro
augu sugas (3 aizsargājamu orhideju sugas un apdziru atradnes).
Dabas liegums „Stiklu purvi”. Nozīmīgākais augsto purvu komplekss Rietumlatvijā, ietver 6 purvus: Vasenieku,
Stiklu, Dižpurvu, Vanagu, Pumpuru, Sēmes un Zvaguļu. Talsu rajonā dabas liegums izvietojas Valdgales pagastā.
Viena no nedaudzām Cladium mariscus atradnēm ārpus piejūras. Divas no trīs Eleocharis multicaulis atradnēm
un viena no trīs Sphagnum lindbergii atradnēm Latvijā. Īpaši nozīmīga teritorija gan ligzdojošiem, gan
migrējošiem putniem. Dabas liegumā ir konstatēti 8 Eiropas Savienības nozīmes biotopi un 2 Latvijas nozīmes
īpaši aizsargājami biotopi. Dabas liegumā ir sastopami 6 dabisko meža biotopu veidi, 24 sūnaugu, 28 vaskulāro
augu, 2 gliemju, 17 kukaiņu, 29 putnu un 8 zīdītājdzīvnieku īpaši aizsargājamās sugas. Dabas liegums ‘Stiklu
purvi”. Meži ir ilglaicīgi saimnieciski izmantoti, te joprojām saglabājušies atsevišķi sugām bagāti mežu dabiskie
biotopi un to sakopojumi ar retām un aizsargājamām augu sugām. Agrākās saimnieciskās darbības sekas skar,
galvenokārt, lieguma mežus. Tā kā tie ir ilglaicīgi un intensīvi apsaimniekoti, saglabājušās samērā maz vecas
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mežaudzes un retās, īpaši aizsargājamās sugas. Saimnieciskā darbība ir skārusi arī dabas lieguma ezerus,
vērojama to eitrofikācija. Ezeru stāvokli negatīvi ietekmē arī bebru darbība. Zināmu negatīvu iespaidu uz purvu
biotopiem atstāj arī samērā intensīvā ogošana.
Atsevišķu retu un aizsargājamu biotopu, kā arī sugu dzīvotņu vai atradņu aizsardzībai nelielām bioloģiski
vērtīgām teritorijām novadā ir noteikts mikroliegumu statuss. Saskaņā ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģija centrs” datu bāzes “Īpaši aizsargājamo sugu un biotopu mikroliegumi” iekļauto informāciju, Talsu
novadā ir 51 mikroliegums. Tie visi noteikti meža biotopu, t.sk. dabisko meža biotopu un tajās mītošo īpaši
aizsargājamo putnu sugu ligzdošanas un barošanās vietu aizsardzībai.
Talsu novads ir arī bagāts ar interesantiem aizsargājamiem dabas pieminekļiem (stādījumiem, alejām, dižkokiem)
- Dižstendes-Bungu kapu bērzu aleja (MK noteikumi Nr. 888 “Noteikumi par aizsargājamām alejām”
22.11.2005.), Jāņa Metuzāla dendroloģiskie stādījumi Ārlavas pagastā, Strazdes “Robežnieku” dendroloģiskie
stādījum un Talsu dendroloģiskie stādījumi (Ministru kabineta noteikumi Nr.131 “Noteikumi par
dendroloģiskajiem stādījumiem, 20.03.2001.) un 130 aizsargājamie koki – dižkoki.
Saskaņā ar 2001. gada 17. aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr. 175 “Noteikumi par aizsargājamiem
ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem pieminekļiem” iekļauto sarakstu, Sudmaļu ūdenskritums un Virsaišu
ūdenskritums Abavas pagastā, Lūrmaņu atsegumi Lubes pagastā un Tilgaļu milzu akmens Vandzenes pagastā ir
novada aizsargājami ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie pieminekļi.
Atbilstoši 2010. gada 16. marta Ministru kabineta noteikumu “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 38.1. punktam, ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi ir arī
dižakmeņi – laukakmeņi, kuru virszemes tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru, kā arī 10 metru joslas ap tiem.
Dižakmeņi (izņemot Tilgaļu milzu akmeni) novadā kopumā nav apzināti, taču nenoliedzami šādi akmeņi novadā ir
atrodami un, ieviešot attīstības programmu, dižakmeņi un 10 m plata josla ap tiem ir aizsargājami.
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti ir nozīmīgs Talsu novada tūrisma infrastruktūras un rekreācijas
attīstības resurss, kurš izmantojams sabiedrības izglītošanai. Vienlaikus to izmantošana ir saistāma ar novada un
visa Kurzemes reģiona rekreācijas vajadzībām kompleksi ar pārējām dabas teritorijām (bez aizsardzības statusa),
organizējot tajās apmeklētāju plūsmu, ierīkojot tūrisma infrastruktūras objektus, labiekārtojot pastaigu un
aktīvās atpūtas takas, veicot sabiedrības informēšanas pasākumus, un, ievērojot dabas aizsardzības jomas
normatīvo aktu prasības, veicot saimniecisko darbību.
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SVID. Vides kvalitāte
Stiprās puses

Vājās puses

 Kopumā laba vides (gaisa, pazemes un virszemes
ūdeņu, augšņu) kvalitāte, ko papildina ainaviski
vērtīgas un bioloģiskai daudzveidībai nozīmīgas
teritorijas
 Investīcijas ūdenssaimniecībā novada apdzīvotajās
vietās, kas vērsti uz kvalitatīva dzeramā ūdens
sagatavošanu (atdzelžošana) un apkārtējā vidē
novadāmo notekūdeņu attīrīšanu;
 Notiekošās aktivitātes sabiedrības dabas un vides
izglītībā.
 NATURA 2000 teritorijas un īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas un objekti

 Paaugstināts dzelzs saturs dzeramā ūdens apgādei
iegūtajos pazemes ūdeņos, ko nosaka dabiskie apstākļi
 Ģeoloģiskā uzbūve un artēzisko ūdeņu resursu
papildināšanās apgabala esamība nosaka novada
teritorijas pazemes ūdeņu piesārņojuma risku
 Ievērojams urbumu daudzums, kuru statuss un
turpmākās izmantošana nav izvērtēta
 Vēsturiskā piesārņojuma (neattīrīti notekūdeņi,
augsnes, grunts piesārņojums) ietekme uz virszemes
ūdeņu kvalitāti: Rīgas jūras līča (Roja - Mērsraga
kanāls) sateces baseina upju, Lubezera un Laidzes
ezera ekoloģiskā kvalitāte ir vidēja, bet Sasmakas ezera
– slikta, 137 potenciāli piesārņotas vietas.
 Nepietiekami attīrītu notekūdeņu novadīšana vidē
Sabilē un Lībagu pagastā
 Dabas aizsardzības plānu trūkums 3 ĪADT
 Nepietiekama ĪADT dabas aizsardzības plānu
ieviešana, īpaši attiecībā uz tūrisma, sabiedrības
informēšanas infrastruktūru un prioritārajiem dabas
aizsardzības pasākumiem.

Iespējas

Draudi

 Turpmākās
investīcijas
ūdenssaimniecībā,
izvērtējot to samērīgumu ar tarifu pieaugumu un
alternatīvus ūdensapgādes risinājumus;
 Virszemes ūdeņu kvalitātes saglabāšana un
uzlabošana, ieviešot ūdenssaimniecības projektus
novada apdzīvotajās vietās
 Investīciju piesaiste īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādei un
ieviešanai;
 Investīciju piesaiste novada rekreācijas resursu
apsaimniekošanai un to kvalitātes uzlabošanai
 Degradēto un potenciāli piesārņoto vietu
sakārtošana un iesaiste novada saimnieciskajā dzīvē,
aktivizējot uzņēmējdarbību

 Pazemes ūdeņu piesārņojuma draudi, neapzinot
urbumu statusu un neveicot to konservāciju vai
tamponēšanu
 Bioloģiskai daudzveidībai un vērtīgo ainavu
teritoriju degradācija vai vērtības zaudēšana,
nenodrošinot to atbilstošu apsaimniekošanu
 Upju un ezeru kvalitātes pasliktināšanās, neveicot
teritoriju labiekārtošanu un neorganizējot apmeklētāju
plūsmu.
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10.SOCIĀLĀ INFRASTRUKTŪRA
10.1. Izglītība
10.1.1. Vispārējā izglītība
Talsu novadā ir nodrošinātas iespējas iegūt visu līmeņu izglītību. Novadā darbojas valsts ģimnāzija, piecas
vidusskolas, Laidzes profesionālā vidusskola, desmit pamatskolas, tostarp Upesgrīvas speciālā
internātpamatskola, divas sākumskolas, 14 pirmsskolas izglītības iestādes, četras profesionālas ievirzes izglītības
iestādes un interešu izglītības iestāde „Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs”.
2010.gada 1.septembrī mācības vispārējās izglītības mācību iestādēs uzsāka 3634 skolēni.
33.attēls. Izglītības iestādes Talsu novadā

Datu avots: IZM, dati par 2010./2011. māc.gadu
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21.tabula. Izglītojamo skaits Talsu novada vispārējās izglītības mācību iestādēs (2010. – 2011. māc.g.)
Izglītības iestādes nosaukums

Izglītojamo skaits dienas
apmācības programmās

Lībagu sākumskola
Talsu sākumskola
Stendes pamatskola
Talsu pamatskola
Laidzes pamatskola
Laucienes pamatskola
Dursupes pamatskola
Pastendes pamatskola
Pūņu pamatskola
Virbu pamatskola
Talsu 2. pamatskola
Sabiles vidusskola
Talsu Valsts ģimnāzija
Talsu 2. vidusskola
Valdemārpils vidusskola
Vandzenes vidusskola
Talsu Kristīgā vidusskola
Dienas apmācības klases pie Talsu novada Vakara un neklātienes
vidusskolas
Upesgrīvas speciālā internātpamatskola (ar filiāli Abavas pagastā)

69
191
100
253
83
143
106
169
112
104
87
265
325
776
386
160
208
13
84 (25)

Datu avots: IZM

22.tabula. Vakara un neklātienes izglītība (2010. – 2011. māc.g.)
Izglītības iestādes nosaukums

Izglītojamo skaits

Neklātienes grupa pie Sabiles vidusskolā
Neklātienes grupa pie Valdemārpils vidusskolā
Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā

20
19
231

Datu avots: IZM

23.tabula. Pirmsskolas izglītība (2010. - 2011. māc.g.)
Izglītības iestādes nosaukums

Talsu privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Sapnītis"
Talsu pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"
Talsu pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"
Valdgales pirmsskolas izglītības iestāde "Kamenīte"
Vandzenes pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte"
Talsu pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"
Laucienes pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"
Stendes pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"
Valdemārpils pirmsskolas izglītības iestāde "Saulstariņš" (ieskaitot filiāli
Tiņģerē)
Laidzes pirmsskolas izglītības iestāde 'Papardīte"
Talsu pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"
Pastendes pirmsskolas izglītības iestāde "Ķipars"
Sabiles pirmskolas izglītības iestāde "Vīnodziņa"
Talsu speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Kastanītis"

Izglītojamo skaits

10
107
128
46
63
103
68
72
142
55
180
104
70
125

Datu avots: IZM

Novadā iespējams iegūt vidējo izglītību vakara un neklātienes grupās. To nodrošina neklātienes grupas pie
Sabiles un Valdemārpils vidusskolām un Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola. 2010. gadā mācības
neklātienē un vakara grupās uzsāka 270 skolēnu (20 Sabilē, 19 Valdemārpilī un 231 Talsu novada Vakara un
neklātienes vidusskolā).
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Talsu novadā darbojas 14 pirmskolas izglītības iestādes, no kurām viena ir privāta iestāde (Talsu privātā
pirmsskolas izglītības iestāde "Sapnītis") un viena speciālā iestāde, kurā uzņem bērnus ar valodas, fiziskās un
garīgās attīstības traucējumiem (Talsu speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Kastanītis"). Neskatoties uz to, ka
gandrīz visās pirmsskolas izglītības iestādēs ir 3 līdz 8 grupas, joprojām ir vērojams augsts pieprasījums pēc
vietām šajās iestādēs un veidojas rinda bērnu uzņemšanai. Kopumā 2010. gada 1. septembrī Talsu novada
pirmsskolas izglītības iestādēs tika uzņemti 1273 bērni.
Kopējais izglītībai paredzētais budžets 2011. gadā plānots 6 606 381 Ls.
24.tabula. Talsu novada pašvaldības pamata budžeta izdevumi izglītībai 2011.gadam
Izdevumu nosaukums

Pirmsskolas izglītības iestādes
Specializētā PII iestāde „Kastanītis”
Skolas
Interešu izglītība
Pārējie izglītības pasākumi
Kopā

Summa, LVL

1 479 016
256 080
3 784 501
863 784
223 000
6 606 381

Datu avots: Talsu novada pašvaldība

Skolu tīkla nodrošināšana un izglītības iestāžu attīstīšana ir mērķis, no kura ir nācies atkāpties, neskatoties uz
izglītības pakalpojumu un tehniskās bāzes koordinēšanas darbu novadā. 2009. gadā Spāres pamatskola,
Dursupes pamatskola, Laidzes pamatskola pārveidota par citu skolu filiālēm, bet 2010.gadā Vandzenes
vidusskola pārveidota par pamatskolu.
Par īpašu risku uzskatāmi negatīvie demogrāfiskie procesi un skolēnu skaita samazināšanās (2010.gada
1.septembrī mācības vispārizglītojošās skolās uzsāka par 319 skolēniem mazāk nekā 2009.gada 1.septembrī).
pirmkārt skolēnu skaita samazināšanās apdraud skolēnu skaita ziņā mazākās skolas. Pietiek ar dažu ģimeņu
aizbraukšanu, lai tas ietekmētu skolēnu skaitu, klašu komplektēšanu.
Arī Talsu pilsētā, ņemot vērā negatīvās demogrāfiskās izmaiņas, skolēnu skaits rada nepieciešamību pārskatīt
iestāžu un klašu komplektāciju.
Reģiona nozīmes pilsētai Talsiem ir būtiski saglabāt Talsu Valsts ģimnāzijas statusu. Tādēļ ir plānota virkne
pasākumu, lai uzlabotu ģimnāzijas pakalpojumus, un plānota dienesta viesnīcas būvniecība, kas radītu iespējas
piedāvāt dzīvojamo platību izglītojamiem no citām pašvaldībām.
Skolas slēgšana ir galējas nepieciešamības risinājums, kas pazemina pakalpojumu pieejamību apdzīvotajā vietā,
izraisu jaunu ģimeņu aizbraukšanu, kā arī apdraud vietas pastāvēšanu ilgtermiņā. Ja kādu no skolām nākotnē
nāksies slēgt, tās vietā tiks veidoti mūžizglītības atbalsta centri, brīvā laika pavadīšanas centri, lai piedāvātu
atbalstu nodarbinātajām ģimenēm un nezaudētu vietējo sabiedrisko centru.
Skolas ne tikai simboliski ir vietējais sabiedriskais centrs – tās ir darba vietas, tās savieno vietējo aktīvāko
sabiedrības daļu (caur bērniem), vietējo svētku, kultūras un sporta kolektīvu dalībniekus. Piemēram, sporta
jomas attīstība ir saistāma ar sporta infrastruktūras attīstību pie skolām.
Izglītības iestādēm pirmkārt nepieciešama prioritāri svarīgāko, pamata infrastruktūras sakārtošana – sanitārie
mezglu atjaunošana, apkures sakārtošana un ēku energoefektivitātes paaugstināšana, drošības sistēmu
uzstādīšana, apstākļu uzlabošana virtuvēs. Lielākajai daļai skolu ir vajadzība pēc šādām pamata investīcijām.
Turpmāk izglītības iestādēm nepieciešami ēku energoefektivitātes pasākumi, telpu remonti, mēbeļu fonda
atjaunošana, mācību kabinetu aprīkojuma iegāde. Paralēli jānotiek mācību procesa modernizēšanai un pārējām
aktivitātēm.
Liels akcents jāliek uz profesionālās orientācijas pasākumiem un uzņēmības mācīšanu skolās sadarbībā ar Talsu
novada uzņēmējiem, ES programmām, interešu izglītību, jaunatnes politikas īstenošanu.
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Pirmskolas izglītības iestādēm nepieciešami drošības, energoefektivitātes, informācijas un komunikācijas līdzekļu
un attīstošas apmācības inventāra uzlabošana. Pirmskolas izglītības iestādēm jāuzlabo novada metodiskā vadība.
Visās izglītības iestādēs svarīgu vietu ieņem izglītojamo un audzēkņu ģimeņu un sociālie jautājumi, tādēļ
jānodrošina sociālo pedagogu pieejamība.

10.1.2. Profesionālās ievirzes izglītības iestādes
Talsu novadā darbojas četras profesionālās ievirzes izglītības iestādes – Talsu mūzikas skola, Talsu mākslas skola,
Valdemārpils mūzikas un mākslas skola un Sabiles mūzikas un mākslas skola.
Talsu mūzikas skola ir pašvaldības izglītības iestāde profesionālas ievirzes mūzikas izglītības programmu
īstenošanai. Skolas darbības mērķis ir sekmēt audzēkņu veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu
personību, sniegt nepieciešamās zināšanas un prasmes profesionālas izglītības turpināšanai vidējās izglītības
mācību iestādēs, un veidot audzēkņu muzikālās intereses, sagatavot izglītotus mūzikas klausītājus, kā arī veicināt
viņu iesaistīšanos pašdarbības kolektīvos (koros, orķestros). Talsu Mūzikas skola dibināta 1955. gadā un
akreditēta līdz 2012. gadam.
Talsu mākslas skola realizē programmu "Vizuāli plastiskā māksla", kura sevī iekļauj nodarbības kompozīcijā,
zīmēšanā, gleznošanā, veidošanā, darbs materiālā , grafikā. Šo programmu apgūst ap 70 audzēkņu no Talsiem un
citiem novada pagastiem. Kvalitatīvu programmas apguvi nodrošina pedagogi ar augstāko profesionālo
kvalifikāciju, kuru regulāri papildina visdažādākajos kursos un semināros, kā arī veic metodisko darbu ar savu
pieredzi, iepazīstinot kolēģus. Skolas pedagogi kā radoši mākslinieki piedalās visdažādākajās izstādēs. Audzēkņu
darbi regulāri tiek izstādīti vietējās un starptautiskās izstādēs un konkursos. Ir saņemtas rīkotāju atsauksmes un
godalgas. Dažus audzēkņus materiāli atbalsta "Talsu novada fonds”. Programma licencēta līdz 2016. gadam.
Valdemārpils mūzikas un mākslas skola ir pašvaldības izglītības iestāde profesionālās ievirzes izglītības
programmu īstenošanai. Valdemārpils mūzikas skola darbojas no 1991.gada, bet šogad tika atvērta mākslas
nodaļa, kā rezultātā skola tika pārdēvēta par Valdemārpils Mūzikas un mākslas skolu. Valdemārpils Mūzikas un
mākslas skolā mācās 73 audzēkņi. Skolā iespējams apgūt klavierspēli, akordeona spēli, flautas spēli, saksofona un
klarnetes spēli, mācīties kora klasē, kā arī vizuāli plastiskās mākslas klasē. Valdemārpils Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņi koncertē dažādos skolas un pilsētas rīkotajos pasākumos, kā arī piedalās reģionālajos un valsts
konkursos.
Sabiles mūzikas un mākslas skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde mūzikas un mākslas programmu
apguvei. Skola dibināta kā Talsu mūzikas skolas filiāle 1991. gadā un tajā darbojās klavieru un kora dziedāšanas
klases. 1998.g. skolu pārņem Sabiles pašvaldība un tā tiek pārdēvēta par Sabiles mūzikas skolu, bet 2000. gada
septembrī tiek atvērta mākslas nodaļa un skola sāk mācību gadu kā Sabiles mūzikas un mākslas skola. Skola
īsteno šādas licencētas izglītības programmas - vizuāli plastiskā māksla, klavierspēle, vijoļspēle, flautas spēle un
vokālā mūzika. Ar audzēkņiem strādā 9 skolotāji, 2006.gada februārī skolā notika Izglītības un zinātnes ministrijas
akreditācija un skola tika akreditēta uz sešiem gadiem.
Analizējot novada attīstības kontekstā, mākslas un mūzikas skolas, ir nozīmīgs kultūras un izglītības resurss, kā arī
var tikt iesaistītas novada mēroga pasākumos, tādējādi popularizējot novadu. Talsu mākslas skola tiks
rekonstruēta kopā ar Vecpilsētas bibliotēku (abas ēkas atrodas Talsu pilsētbūvnieciskā pieminekļa teritorijā),
uzlabojot to pieejamību, telpas un aprīkojumu. Talsu mūzikas skolai paredzēta rekonstrukcija pilsētvides projekta
„Radošās sētas izveidošana” ietvaros. Arī pārējās skolās nepieciešama infrastruktūras sakārtošana un
nodrošinājums ar mācību procesam nepieciešamo aprīkojumu.

10.1.3. Profesionālā izglītība
Talsu novadā darbojas Laidzes profesionālā vidusskola, viena no vecākajām profesionālajām skolām Latvijā
(dibināta 1921.gadā kā lauksaimniecības skola), kurā apgūst vidējo profesionālo izglītību būvdarbu, komerczinību
un ēdināšanas jomā. Visas izglītības programmas ir akreditētas līdz 2014. gadam. Mācību un kvalifikācijas prakšu
vietu nodrošināšanā skola sadarbojas ar daudziem Talsu novada un Kurzemes reģiona uzņēmumiem, kā arī ar
nozaru darba devēju un darba ņēmēju organizācijām un nozares asociācijām. Sadarbības rezultātā tiek
pilnveidotas izglītības programmas, regulāri organizēti gan teorētiskās, gan praktiskās apmācības semināri,
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iepazīstinot audzēkņus un skolotājus ar jaunākajiem materiāliem, instrumentiem un tehnoloģiskajiem procesiem
konkrētajās nozarēs. Ar visiem sadarbības partneriem skolai ir noslēgti divpusējie sadarbības līgumi.
2010./2011.mācību gadā skolā mācījās 260 audzēkņi. Skolai ir dienesta viesnīca, kas atrodas sliktā tehniskā
stāvoklī. Kaut arī audzēkņu ērtībām dienesta viesnīcā katrā stāvā ir virtuve un atpūtas telpa, dienesta viesnīcas
sliktais tehniskais stāvokli ir būtisks iemesls jauniešiem meklēt izglītības iespējas citās līdzīga rakstu profesionālās
vidusskolās citos novados. Līdz ar to nepieciešami dienesta viesnīcas energoefektivitātes pasākumi, vispārēja
ēkas un inženiertehnisko tīklu rekonstrukcija un materiāli tehniskās bāzes atjaunošana.
Laidzes profesionālā vidusskola ir reģistrēta Latvijas Izglītības un Zinātnes darbinieku arodbiedrības Talsu novada
arodbiedrības organizācijas pirmorganizācija, kurā darbojas 40 biedri, kā arī skola ir saņēmusi sadarbības
apliecinājumu dalībai Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijā.
Sadarbībā ar Talsu komersantu klubu Laidzes profesionālā vidusskola ir uzlabojusi izglītības programmas un
plāno jaunas Pārtikas pārstrādes tehniķa izglītības programmas izstrādi un ieviešanu.
Skolai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar NVO, pašvaldību sociālajiem darbiniekiem un Talsu novada Laidzes
bāriņtiesu, Izglītības darbinieku biedrība „Skolas soma”.
Saskaņā ar Profesionālās izglītības attīstības pamatnostādnēm 2015.gadam, no 90 esošajām Latvijas
profesionālās izglītības iestādēm 2015.gadā plānots, ka būs 30, t.sk. 14 kompetences centri IZM padotībā.
Laidzes profesionālo vidusskolu pamatnostādnēs bija paredzēts pārveidot par filiāli Ziemeļkurzemes profesionālā
kompetences centram (Ventspilī). Lai nodrošinātu profesionālās izglītības iespējas Talsu novadā un vietējo
uzņēmumu vajadzībām atbilstošu darbinieku sagatavošanu, kā arī kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, Talsu
novada pavadība 2015.gadā Laidzes profesionālo vidusskolu pārņems savā īpašumā. Laidzes profesionālā
vidusskola ir viens no stūrakmeņiem Talsu novada izglītības sistēmā un atbalsts vietējiem uzņēmumiem.
Analizējot profesionālās izglītības piedāvājumu Kurzemes reģionā un Latvijā, uz skolas bāzes nepieciešams attīstīt
jaunu izglītības programmu (pārtikas tehniķis), attīstīt mācību bāzi un veidot prakses bāzi gan skolā, gan
sadarbībā ar uzņēmumiem (Talsu gaļa, Talsu piens, zemnieku saimniecības, kas nodarbojas ar lauksaimniecības
produkcijas pirmapstrādi un zivsaimniecību).

10.1.4. Augstākā izglītība
Talsu novadā atrodas Latvijas Lauksaimniecības universitātes filiāle (Ekonomikas fakultāte), kas darbojas Laidzes
profesionālās vidusskolas telpās un piedāvā turpmākās izglītības iespējas arī profesionālās skolas beidzējiem.
Laidzē ir pieejamas divas studiju programmas:
„Komerczinības” ir pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma, ko var apgūt neklātienes
studijās (3 gadi). Iegūstamā kvalifikācija – uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists.
„Komercdarbība un uzņēmuma vadība” ir profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma, ko var
apgūt radniecīgu studiju programmu absolventi 4.kursā neklātienē (2 gadi) un iegūt 1.līmeņa augstāko
profesionālo izglītību. Iegūstamais grāds un kvalifikācija: profesionālais bakalaurs komercdarbībā un uzņēmuma
vadībā; vadītājs.
Lielākā daļa Talsu novada izglītības iestāžu absolventu izvēlas augstākās izglītības iestādes Rīgā, tā kā tur ir
plašākais piedāvājums. Tomēr daļa izvēlas studēt arī Kurzemes reģiona augstskolās Ventspilī, Liepājā. Lai, beidzot
studijas, viņi atgrieztos Talsu novadā, ir nepieciešama virkne kompleksu pasākumu – darba vieta, pieejams
mājoklis, droša dzīves vieta ģimenes veidošanai, kvalitatīvi pakalpojumi un interesanta iespēju pilna sabiedriskā
dzīve.

10.1.5. Pieaugušo izglītība
Novada izglītības infrastruktūrā ietilpst arī pašvaldības iestāde Talsu Pieaugušo izglītības centrs. Talsu PIC
regulāri iesaistās Grundtvig, Leonardo da Vinči un Socrates projektos (pieaugušo apmācība, pieredzes apmaiņa),
arī INTERREG u.c. Norvēģijas finansu instrumentu apguvē) bezmaksas un arī maksas apmācību organizēšanai
novadā. Centrs koordinē PI konsultatīvās padomes darbības virzienus. Līdz šim PIC kompetencē bijusi arī
koordinācijas tīkla uzturēšana novadā (tajā darbojās pagastu brīvā laika pavadīšanas centru vadītāji, bibliotēku
vadītāji, atsevišķos pagastos- projektu vadītāji).
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Realizētie projekti izglītības infrastruktūrā:
2
1. Tehniskā projekta „Stendes PII „Saulīte” piebūves celtniecība” izstrāde 400 m ,Stendes pilsēta;
2. Stendes pamatskolas apkures sistēmas rekonstrukcija, Stendes pilsēta;
3. Sabiles vidusskolas sporta halles celtniecība, Sabiles novads;
4. Jaunatnes centra „Sava vieta” telpu remonts, vienkāršotā renovācija Valdemārpils pilsēta ar lauku teritoriju;
5. Autobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai, Balgales pagasts;
6. Tehniskā projekta „Nepabeigtā bērnudārza – skolas jaunbūves renovācija” izstrāde, Balgales pagasts
7. Dursupes pamatskolas jumta nomaiņa, Balgales pagasts;
8. Ēkas „Grantiņi” renovācija (tautas nams, PII, bibliotēka), Balgales pagasts;
9. Īves pagasta pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana Tiņģeres ciemā, Īves pagasts;
10. Laidzes pamatskolas ēdināšanas bloka renovācija, Laidzes pagasts;
11. PII „Papardīte” ēdināšanas bloka renovācija, energoefektivitātes paaugstināšana Laidzes pagasts;
12. Pašvaldības iestādes „Brīvā Laika Pavadīšanas Centra” nodarbību telpu renovācija, Laidzes pagasts;
13. PII „Bitīte” ēkas siltināšana, virtuves bloka renovācija Laucienes pagasts;
14. Sporta laukuma ierīkošana Anužos, Lubes pagasts;
15. Vandzenes vidusskolas ūdenssaimniecības rekonstrukcija, Vandzenes pagasts;
16. PII „Zīlīte” logu, durvju, jumta nomaiņa, Vandzenes pagasts;
17. Vandzenes vidusskolas dienesta viesnīcas „Skolas ausekļi” jumta nomaiņa, Vandzenes pagasts.
18.Talsu pilsētas PII „Zvaniņš”, „Pīlādzītis”, „Saulīte”, SPII „Kastanītis” renovācija
Pieaugušo izglītībā Talsu novadā darbojas arī privātais uzņēmums - SIA „BUTS”.

SVID. Izglītība
Stiprās puses

Vājās puses

 Novadā iespējams iegūt labas kvalitātes visa līmeņa
izglītību – no pirmskolas līdz augstākai profesionālajai.
 Talsu novadā ir vidējās izglītības iestāde ar valsts
ģimnāzijas statusu - Talsu valsts ģimnāzija
 Laba pamata un vidējās vispārējās izglītības kvalitāte
 Optimāls skolu un PII tīkls pēc teritoriālā skolu tīkla
reorganizācijas.
 Sporta zāles, sporta infrastruktūra.
 Dabas zinātņu projektu ietvaros renovētās novada
izglītības iestādes, pašvaldības remontētie bērnudārzi.
 Profesionāli strādājoša Talsu novada Izglītības pārvalde.
 Cilvēkresursi izglītības iestādēs, atbilstoša un augsta
pedagogu kvalifikācija PII.
 Pedagogu
„kopiena”,
kas
veicina
kvalifikācijas
paaugstināšanu un sadarbību izglītības pakalpojumu
pieejamībā.
 Labi organizēti skolēnu pārvadājumi.
 Sākumskolas atrodas tuvu dzīvesvietai.
 Plašs, kvalitatīvs un daudzpusīgs interešu izglītības
programmu piedāvājums
 Pozitīva pieredze un tradīcijas skolēnu pētniecisko darbu
organizēšanā.
 Iespēja darboties ESF projektos, nacionālās programmāsmatemātika, dabaszinātņu, atbalsts pedagogu konkurētspējai
 Skolas padomes un vecāku līdzdalība
 Skolu sadarbība ar sociālo dienestu.
 Pieaugušo izglītības centrs - IZM atzīta, pašvaldības
izveidota iestāde, Latvijas pieaugušo izglītības apvienības
biedrs

 Samazinās bērnu skaits
 Daļā izglītības iestāžu ir fiziski un morāli
nolietota tehniskā infrastruktūra (ūdens,
siltuma tīkli, sanitārie mezgli, nav ierīkotas
apsardzes sistēmas), kas ir bērniem nedroša
vide.
 Aizkavējies skolu informatizācijas projekts –
ne visās novada izglītības iestādēs ir pieejams
internets, pedagogiem nav datoru. Interneta un
datoru aprīkojums nav pirmskolas izglītības
iestādēs.
 Ģimeņu problēmas un skolēnu psihosociālās
problēmas (t.sk. nepietiekamas audzināšanas,
vecāku ilgstoša prombūtne, u.c.), kas traucē
mācību darbā.
 Logopēda trūkums PII.
 Nepietiekams metodiskais atbalsts PII.
 Atšķirīgi audzēkņu sagatavotības līmeņi.
 Sociālā atbalsta personāla trūkums izglītības
iestādēs
 Nav pilnībā izmantotas ES un starptautisku
projektu un programmu iespējas.
 Ilgs laiks no profesionālās izglītības izvēles
līdz darba tirgum.
 Vāja saikne starp izglītības procesu, darba
tirgu un uzņēmējdarbību,
 Samazinās finansējums profesionālo ieviršu
skolām.
 Daudzveidīgs, bet nekoordinēts (NVA, PIC,
NVO izglītošanās aktivitāte) un ne vienmēr
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kvalitatīvs pieaugušo izglītības piedāvājums.
 Uzņēmumiem trūkst kvalificētu strādnieku
un darbinieku.

Iespējas

Draudi

 Valsts ģimnāzijas attīstīšana un prestiža saglabāšana.
 Visu izglītības iestāžu, tostarp bērnudārzu informatizācija
un integrēšana novada izglītības epārvaldē; veicināt IKT
pielietošanu saskarsmē skolēns-pedagogs.
 Veselīgas un aktīvas dzīvesvides veidošana skolās.
 Energoefektivitātes pasākumu ieviešana izglītības
iestādēs.
 Skolu un novada izglītības inovatīvu ideju projekti, fondi
un atalgojums izglītības speciālistu un skolēnu pašpārvalžu
morālai un materiālai motivēšanai.
 Uzņēmības mācīšana sadarbībā ar novada uzņēmējiem.
 Dienas centri, interešu izglītības telpas un jauniešu
neformālās tikšanās vietas – atbalstīt iniciatīvu un uzņēmību
mācību procesā.
 Pedagoģiskās pieredzes popularizēšana, mācību līdzekļu
veidošana. Pieredzes apmaiņa starp pedagogiem no dažādām
izglītības pakāpēm, jomām.
 Starptautiskā sadarbība starp skolām, Latvijā, ES un
pasaulē.
 Plašāka individuālā tālākizglītība, izmantojot ES
piedāvājumus pedagogiem un vecāko klašu skolēniem.
 Padziļināta vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības
mācību programmu veidošana.
 Pieaugušo izglītības piedāvājuma pozicionēšana kā
pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsts. Darba tirgum
atbilstošu
pārkvalifikācijas
apmācību
programmu
piedāvājums.
 Profesionālās karjeras piedāvājuma attīstīšana sadarbībā
ar uzņēmējiem, uzņēmumu NVO.
 Saglabāt un attīstīt Laidzes profesionālo vidusskolu kā
galveno atbalsta punktu Talsu novada nodarbinātības
paaugstināšanai. Pārņemt iestādi pašvaldības pārziņā.
 Attīstīt prakšu vietas uz Laidzes profesionālās vidusskolas
un novada skolu bāzes.

 Samazinoties skolēnu skaitam, saglabājas
reorganizācijas
turpināšanas
iespējamība.
Apdzīvotās vietas, kurās skolas ir slēgtas
piedzīvo var zaudēt sabiedrisko centru (jārod
risinājums skolām, kurās skolēnu skaits tiek
prognozēts 80 un mazāks).
 Laukos dzīvojošo bērnu materiālais stāvoklis
var negatīvi ietekmēt vidējās un augstākās
izglītības iegūšanu, iedzīvotāju izglītības līmeņa
rādītājus taksu novadā.
 Plaisas palielināšanās starp uzņēmumiem un
darba meklētājiem var turpināt iedzīvotāju
aizbraukšanu.
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10.2. Sociālā joma
Talsu novadā pašvaldības sociālo pakalpojumu sniedzēji ir:
 Talsu novada sociālais dienests,
 Talsu novada pašvaldības pansionāts „Lauciene”;
 Strazdes bērnu nams.
Sociālos pakalpojumus Talsu novadā sniedz dažādas nevalstiskās organizācijas, piemēram,:
 Nodibinājums „Talsu novada krīžu centrs”;
 IK „Ārlavas”;
 Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Sociālās aprūpes centrs „Stūrīši”;
 Sabiles aprūpes biedrība Kalme.
Valsts sociālo pakalpojumu sniedzējs Talsu novadā ir Valsts sociālā aprūpes centra "Kurzeme" filiāle Sociālās
aprūpes centrs “Veģi”, kurš ir Labklājības Ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts
politiku ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā, sniedzot sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus klientiem invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem.
Sociālā dienesta struktūru veido sociālo pakalpojumu nodaļa, sociālās palīdzības nodaļa un administratīvā un
informācijas daļa.
Sociālo pakalpojumu nodaļu veido:
 Aprūpe mājās,
 Dienas centrs,
 Ģimeņu atbalsta daļa,
 Patversme,
 Atkarību konsultāciju punkts
 Veļas mazgāšanas, žāvēšanas un dušas pakalpojumu centrs.
Sociālā dienesta pārraudzībā ir specializētā autotransporta pakalpojums.
Sociālā dienesta pamatuzdevums ir nodrošināt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Talsu novada
iedzīvotājiem. Lai personai izvērtētu nepieciešamību nodrošināt pašvaldības sociālos pakalpojumus vai
nepieciešamību pēc sociālās palīdzības, sociālā darba speciālisti veic klientu pieņemšanu katrā novada pagastā
un pilsētā atbilstoši personas deklarētajai dzīvesvietai. Līdz ar ekonomisko krīzi, kuras rezultātā samazinājās
iedzīvotāju ienākumi, palielinājās bezdarbs, augusi nepieciešamība pēc sociālās palīdzības un sociālajiem
pakalpojumiem. Situācijā, kad budžeta kopējie ieņēmumi sarūk, pašvaldībai šiem mērķiem jāatvēl vairāk līdzekļu.
Talsu novada pašvaldības pamata budžetā 2010. gadam (ar 27.05.2010 grozījumiem izdevumos) sociālās
aizsardzības pasākumiem bija paredzēti 2,09 miljoni latu, no tiem 985 755 latu jeb 47% bija izdevumi pabalstiem.
Lielākais izdevumu apjoms bija garantētās minimālās iztikas (GMI) pabalstiem (380 tūkstoši latu). 2011.gada
vienpadsmit mēnešos izdevumi pabalstiem jau pārsniedza 2010.gada līmeni.
Sociālais dienests sadarbojas ar veselības aprūpes iestādēm, Bāriņtiesu, izglītības iestādēm, tiesībsargājošām
institūcijām, kā arī nevalstiskajām organizācijām un citām institūcijām.
Sociālajā dienestā strādā 51 darbinieks, no tiem 28 sociālā darba profesionāļi. Sociālajiem darbiniekiem tiek
nodrošināta supervīzija.
Talsu novada sociālais dienests gan sniedz sociālos pakalpojumus, izmantojot savus resursus, gan pērk sociālos
pakalpojumus no citiem pakalpojumu sniedzējiem kā novadā, tā ārpus tā teritorijas. 2010. gadā 952 klienti
saņēma sociālā dienesta nodrošinātos pakalpojumus, bet 86 klienti saņēma sociālos pakalpojumus, kurus
sociālais dienests iepirka no citiem pakalpojumu sniedzējiem.
Talsu novadā tiek nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums, 2010. gadā šo pakalpojumu saņēma 82 klienti.

Gala redakcija, 31/01/2012

87

Talsu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam. Pašreizējās situācijas analīze

Talsu novada pašvaldības pansionātā „Lauciene” tiek sniegti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumi institūcijā pilngadīgām personām.
34.attēls. Sociālā atbalsta institūcijas Talsu novadā

Datu avots: Labklājības ministrija, Talsu novada pašvaldības sociālais dienests

Strazdes bērnu namā tiek nodrošināti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā
bērniem.
Novada pašvaldība 2009.gadā izstrādājusi vienotus saistošos noteikumus par sociālās palīdzības un sociālo
pakalpojumu sniegšanas kārtību:
 Saistošie noteikumi Nr.48 (10.09.2009) „Par sociālo palīdzību Talsu novadā”.
 Saistošie noteikumi Nr.59 (17.12.2009) „Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada pašvaldībā”;
 Saistošie noteikumi Nr.50 (10.09.2009) „Par Talsu novada pašvaldības pabalstiem”.
 Saistošie noteikumi Nr.54 (15.10.2009) „Kārtība, kādā Talsu novada dome sniedz palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”.
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Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi ir pieejami visās pārvaldēs. Lielākā daļa sociālo pakalpojumu pieejami
Talsu pilsētā, atsevišķi sociālie pakalpojumi vēsturiski ir pieejami pagastos un mazpilsētās.
Pašvaldība saskaņā ar likumu Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un likumu Par sociālajiem dzīvokļiem
un sociālajām mājām, 2009.gadā nodrošināja palīdzību 71 ģimenei jeb 120 personām, no pašvaldības budžeta
izlietojot 28 450 LVL sociālo dzīvokļu uzturēšanai.

Bāriņtiesa
Līdz 2009.gadā Talsu novada administratīvajā teritorijā bāriņtiesas uzdevumus pildīja Talsu pilsētas bāriņtiesa,
Valdemārpils pilsētas bāriņtiesa, Sabiles novada bāriņtiesa, Stendes pilsētas bāriņtiesa, Ģibuļu pagasta
bāriņtiesa, Īves pagasta bāriņtiesa, Laucienes-Balgales pagastu bāriņtiesa,
Laidzes pagasta bāriņtiesa, Lībagu pagasta bāriņtiesa, Lubes pagasta bāriņtiesa, Strazdes pagasta bāriņtiesa,
Valdgales pagasta bāriņtiesa, Vandzenes pagasta bāriņtiesa. Ar 2009.gada 1.oktobri darbu sāk Talsu novada
bāriņtiesa, kas ir novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde un kuras darbības teritorija ir
novada administratīvā teritorija.
Talsu novada bāriņtiesa 2009.gadā pieņēmusi 194 lēmumus bērnu un rīcībnespējīgo personu interesēs.

SVID. Sociālā joma
Stiprās puses

Vājās puses

 Pietiekams ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju pieaugušajiem un bērniem
nodrošinājums novadā.
 Ir pieejami aprūpes mājās, dienas aprūpes centra
pakalpojumi.
 Ir nodrošināti krīzes centra pakalpojumi
 Daudzveidīgs sociālo pakalpojumu klāsts Talsos
 Plašs atbalsta centru tīkls dažādām mērķa grupām
 Ir pieredze alternatīvo sociālo pakalpojumu
veidošanā un nodrošināšanā
 Ir pamata infrastruktūra un materiāltehniskā bāze
sociālo pakalpojumu sniegšanai
 Katrā pagastā ir sociālā darba speciālisti
 Ir pozitīva pieredze sadarbības tīkla veidošanai
starp dažāda veida sociālo pakalpojumu sniedzējiem

 Kvalificētu aprūpētāju trūkums
 Nenodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
atsevišķām klientu grupām (bezdarbnieki, ģimenes
krīzes situācijās, pilngadību nesasnieguši jaunieši)
 Sociālo
pakalpojumu
sasniedzamības
un
pieejamības problēmas
 Nepietiekams aprūpes mājās pakalpojuma
nodrošinājums novadā
 Pieaugošs ilgstošo sociālās palīdzības saņēmēju
skaits novadā
 Speciāli ierīkotu telpu trūkums sociālo pakalpojumu
sniegšanai pieaugušajiem un bērniem ar invaliditāti
 Trūkst dienas centra pakalpojumu bērniem ar
invaliditāti
 Nepietiekams higiēnas centru (pirts) nodrošinājums
novadā
 Nepietiekams
zupas
virtuvju
pakalpojuma
nodrošinājums novadā
 Zema darba samaksa sociālā darba speciālistiem un
citiem darbiniekiem sociālo pakalpojumu sniedzēju
institūcijās
 Nav
pietiekami
nodrošināti
kvalifikācijas
paaugstināšanas un citi atbalsta pasākumi sociālā
darba speciālistiem
 Metodisko materiālu un atbalsta trūkums sociālo
pakalpojumu sniedzējiem
 Trūkst vietēja līmeņa sociālās nozares plānošanas
dokumentu
 Zems sociālo risku grupu motivācijas līmenis
atgriezties sabiedrībā un darba tirgū
 Nesabalansēts sociālais budžets pašvaldībā, kas
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vairāk vērsts uz sociālās palīdzības nodrošināšanu.
Finanšu resursu trūkums sociālo pakalpojumu attīstībai
 Nepietiekami nodrošināta vides pieejamība
personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Iespējas

Draudi

 Daudzveidīgu un kvalitatīvu alternatīvo sociālo
pakalpojumu (esošo un jaunu) attīstīšana dažādām
sociālā riska grupām
 Esošo sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana
 Sociālo
pakalpojumu
sniedzēju
darbības
optimizēšana
 Personāla izglītības paaugstināšana, kvalifikācijas
celšana un cita atbalsta nodrošināšana
 Sociālā darba speciālistu tālākizglītības sistēmas
pilnveidošana
 Pašvaldības īpašumā esošas ēkas un telpas, kuras
var izmantot alternatīvo sociālo pakalpojumu izveidei
un attīstībai
 Vides
pieejamības
(universālais
dizains)
nodrošināšana
personām
ar
funkcionāliem
traucējumiem
 Sociālā darba speciālistu nodrošināšana ar
informācijas
un
komunikāciju
tehnoloģijām,
programmatūru datu bāzu veidošanai
 Aktīvāka sabiedrības informēšana un konsultēšana
 Sadarbības veidošana starp profesionāļiem un
dažāda līmeņa sociālo pakalpojumu sniedzējiem
reģionālā un starpreģionālā mērogā
 Vietēja līmeņa sociālo pakalpojumu plānošanas
dokumentu izstrāde
 Papildu finanšu līdzekļu piesaistīšana sociālo
pakalpojumu attīstīšanai
 Labās pieredzes pārņemšana no citiem sociālo
pakalpojumu sniedzējiem reģionā (Ventspils, Liepāja).
 Sociālā dienesta iesaistīšanās nodarbinātības
veicināšanas pasākumos sadarbībā ar valsts un
nevalstisko sektoru.
 Sociālo uzņēmumu veidošanās veicināšana.

 Sociālās un ekonomikas situācijas pasliktināšanās
 Strauja dzīves līmeņa pazemināšanās, iedzīvotāju
noslāņošanās
 Nabadzībai un sociālās atstumtības riskam pakļauto
iedzīvotāju skaita palielināšanās
 Negatīvi sociālekonomiskie rādītāji (sabiedrības
novecošanās, bezdarba līmeņa pieaugums,
 Trūcīgo personu skaita palielināšanās
 Sociālās palīdzības saņēmēju īpatsvara pieaugums
 Nereģistrēto sociālo pakalpojumu sniedzēju
ierobežotās iespējas piesaistīt finansējumu
 Izmaiņas sociālās politikas jomā esošo normatīvo
aktu ietvaros, kas var nelabvēlīgi ietekmēt sociālo
pakalpojumu attīstību
 Pašvaldību finanšu resursu samazināšanās

Gala redakcija, 31/01/2012

90

Talsu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam. Pašreizējās situācijas analīze

10.3. Veselības aprūpe
Veselības aprūpes pakalpojumus SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Talsu filiāle, Pašvaldību aģentūra
„Talsu rajona mutes veselības centrs” un SIA „Talsu veselības centrs”.
Saskaņā ar veselības aprūpes sistēmas reformu politiku, 2009. gadā Talsu slimnīca kļuva par aprūpes slimnīcu.
2010. gada maijā, apvienojoties Talsu un Ventspils slimnīcām, izveidoja Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu ar
filiāli Talsos, tādējādi Talsos ir pieejami arī reģionālās slimnīcas kritērijiem atbilstoši veselības aprūpes
pakalpojumi.
Talsu slimnīca nodrošina diennakts stacionāra, dienas stacionāra un ambulatoros pakalpojumus. Diennakts
stacionāra nodaļā ir 13 iekšķīgo slimību gultas, deviņas aprūpes nodaļas gultas un piecas ķirurģiskā profila gultas,
kas izvietotas četrvietīgās palātās. Palīdzība tiek sniegta gan plānveidā, gan akūtā kārtā, atkarībā no situācijas un
sadarbībā ar slimnīcu Ventspilī.
Reģionālais statuss slimnīcas Talsu filiālei dod iespēju nodrošināt diennakts neatliekamo palīdzību Talsu, Rojas,
Dundagas un Mērsraga novada iedzīvotājiem. Talsos diennakti strādā terapijas, ķirurģijas un reanimācijas
nodaļa, kā arī ir pieejami laboratorijas un diagnostikas izmeklējumi.
Lai pilnveidotu slimnīcas sniegtos pakalpojumus un iedzīvotājiem nodrošinātu plašākas diagnostikas iespējas,
Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālei par ES finansējumu un Talsu rajona padomes saņemto dotāciju
2009.gadā iegādājās jaunas medicīniskās tehnoloģijas – ultrasonogrāfijas iekārtu un rentgenu.
Talsu slimnīca ir to dažu slimnīcu starpā, kas var piedāvāt valsts apmaksātu veselības aprūpi mājās (pacientiem
pēc operācijām, ar hroniskām saslimšanām).
Pašlaik tiek izstrādāta Talsu novada (vai Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas) veselības aprūpes ilgtermiņa
attīstības stratēģija. Tajā, izvērtējot nepieciešamos ieguldījumu lietderīgumu vecajā slimnīcas ēkā, ir atjaunots
2006.gadā izstrādātais jaunas slimnīcas ēkas būvniecības projekts. Slimnīcas projektā pārskatīts plānoto
gultasvietu skaits (līdz 50), jo saskaņā ar Veselības ministrijas izstrādāto Veselības aprūpes sistēmas attīstības
23
plānu 2011.-2013.gadam , arvien lielāka loma veselības aprūpē būs ambulatorajiem pakalpojumiem. Slimnīcā
būs ķirurģijas, terapijas un intensīvās terapijas nodaļas un telpas ambulatorajiem pakalpojumiem. Bērniem būs
pieejams dienas stacionārs un speciālistu- pediatru palīdzība (netiks atjaunotas dzemdību un bērnu nodaļas,
pēdējā tiks integrēta terapijas nodaļā un dienas stacionārā). Jauno slimnīcas ēku plānots izbūvēt līdz
2013.gadam.
Medicīniskās palīdzības sniegtais apjoms 2009.gada pēdējā ceturksnī būtiski samazinājās salīdzinoši ar
iepriekšējiem gadiem, kas saistīts ar AS „Talsu slimnīca” statusa maiņu no rajona stacionāra uz aprūpes slimnīcu.
Šī procesa cēlonis ir valsts finansējuma spējš samazinājums līdz nepietiekamam, niecīgam apjomam, kā rezultātā
slimnīca vairs nespēja sniegt medicīnisko palīdzību iepriekšējā apjomā. 2009.gadā AS „Talsu slimnīcā” stacionārā
ārstējušies 3083 pacienti un veikti dažāda veida medicīnas pakalpojumi, bet to apjoms otrajā pusgadā strauji
samazinājās,
Pašvaldības aģentūra „Talsu rajona mutes veselības centrs” izpildot līgumu ar Veselības Ministrijas Veselības
norēķinu centru un uz Talsu novada pašvaldības apstiprināto noteikumu pamata sniedz 11 veida pakalpojumus
Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu iedzīvotājiem.
SIA „Talsu veselības centrs”
SIA „Talsu veselības centrs” (iepriekšējais statuss- Talsu poliklīnika) ir Talsu mediķu kopīgi izveidota
kapitālsabiedrība veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas sniedz gan valsts apmaksātus, gan maksas
ambulatorus veselības aprūpes pakalpojumus.

23
Plāna projekta virzība Ministru kabinetā 19.05.2011 Valsts sekretāru sanāksmē gan ir apturēta, tomēr plāns akcentē vairākas līdz šim
nepietiekami risinātus jautājumus – profilakses un ambulatorās ārstēšanas lomu
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Neatliekamo medicīnisko palīdzību Talsu novadā nodrošina 2 NMP brigādes, kuras pakļautas Vienotā
neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Kurzemes reģionālajam centram Kuldīgā. Valsts plāns Vienotā
neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstībai paredz vēl vienas NMP brigādes izveidošanu Talsu
novadā ar bāzi Sabilē, kā arī kaimiņu novados papildinājumu- vēl vienu brigādi Dundagas novadā- Kolkā un jaunu
brigādi arī Mērsraga novadā. Šīs jaunās NMP brigādes uzlabotu neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamību
visā Ziemeļkurzemē.
35.attēls. Veselības aprūpes sniedzēji Talsu novadā

Datu avots: VeM, Zāļu valsts aģentūra

Labāka veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība ir Talsu pilsētā. Pēc Veselības norēķinu centra datiem Talsu
novadā strādā 23 ģimenes ārsti un reģistrētas vēl 23 citu dažādu specialitāšu ārstu prakses. Talsos strādā 8
ģimenes ārsti un ir vēl 17 ārstu- speciālistu prakses.
Talsu novadā darbojas 14 aptiekas un to filiāles, Talsu pilsētā darbojas 8 aptiekas. Tā kā slimnīca un neatliekamās
medicīniskās palīdzības brigāde darbojas diennakti, Talsos izjūtama diennakts aptiekas trūkums.
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Novadā teritorijā darbojas 8 veselības centri un doktorāti. To starpā ir arī līdz 2009.gadam pastāvējusi slimnīcapašvaldības SIA „Sabiles veselības centrs”, kurā tika realizēts energoefektivitātes paaugstināšanas un
ugunsdrošības nodrošināšanas projekts.
Ķūlciemā darbojas feldšerpunkts, Lībagu pagastā veselības punkts (skolā).
Novadā kopā ir reģistrētas 15 zobārstniecības prakses, t.sk. 13 Talsos un 2 Sabilē.

SVID. Veselības aprūpe
Stiprās puses

Vājās puses

 reģiona statusa slimnīca un pakalpojumu klāsts
 Plašas izmeklēšanas un diagnostikas tehniskās
iespējas slimnīcā
 Medmāsas gandrīz katrā skolā un PII. Izglītības
iestādēs ir mediķu slodzes
 Laba sadarbība ar mute un veselības centru
 Novadā strādā zinoši sociālās aprūpes speciālisti
 Aktīva pensionāru dienas centra, krīžu centra
darbība
 Neatliekamās medicīnas palīdzības brigādes

 Ģimenes ārstu un speciālistu trūkums, slodze.
Formālas medicīnas apskates bērniem.
 Sociālās problēmas, sabiedrības pesimisms, neziņa
 Valsts veselības aprūpes reformas trūkumi, kas
ietekmē speciālistu pieejamību, veselības aprūpes
pakalpojumu kvalitāti
 Nav diennakts aptiekas
 Feldšerpunktu trūkums pagastos

Iespējas

Draudi

 Jaunas slimnīcas ēkas (kompleksa) būvniecība
 Motivācijas
programmas
jaunu
speciālistu
piesaistei (dzīvokļi, pakalpojumi, atvieglojumi).
 Veselības veicināšanas un profilakses tālāka
attīstīšana
 Tīras vides priekšrocību izmantošana un aktīvas
atpūtas stimulēšana veselības uzlabošanai.

 Daudzi speciālistu aizbraukšanas rezultātā ir
apdraudēta veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāte
nākotnē (lēna kadru nomaiņa)
 Nepietiekamas sociālās un veselības aprūpes
pakalpojumu koordinācijas rezultātā var neefektīvi
izmantoti jau tā ierobežotie sociālā budžeta līdzekļi.
Iedzīvotāju dzīves kvalitātes pazemināšanās.
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10.4. Kultūra
Kultūras norises Talsu novadā koordinē Talsu novada pašvaldības Kultūras nodaļa. Tā ir pašvaldības
struktūrvienība, kas koordinē valsts kultūrpolitiku Talsu novadā un īsteno pašvaldības kultūrpolitiku, un realizē
likumā „Par pašvaldībām” norādītās funkcijas - rūpēties par kultūru, sekmēt tradicionālo kultūras vērtību
saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību savā novadā. Tās uzdevumi ir novada kultūras politikas dokumentu
izstrāde, novada mēroga pasākumu organizēšana un pilsētu un pagastu pārvalžu kultūras pasākumu
koordinēšana, amatiermākslas kolektīvu metodiskā vadīšana un skašu, konkursu un festivālu rīkošana, novada
kultūras iestāžu budžeta projekta sagatavošana, novada kultūras projektu organizēšana, starptautisko kultūras
sakaru veicināšana un pilnveidošana, kultūras iestāžu līdzdalības organizēšana projektos.

Muzeji
Talsu novadā darbojas Talsu novada muzejs un Latvijas Lauksaimniecības muzejs, un tēlnieka Ojāra Arvīda
Feldberga izveidotais Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs. Novada mantojumu glabā arī skolās izveidotie muzeji,
Talsu mācītājmuiža, Vandzenes ugunsdzēsības muzejs, u.c.
Vecākais (dibināts 1923.gadā) Talsu novada muzejs. Tas glabā vēstures, mākslas un dabas mantojumu. Ēku
ieskauj Talsu dendroloģiskais parks 5,6 ha platībā un tajā apskatāmas ap 300 kokaugu sugas. 2006.gadā uzcelta
ēka ar mūsdienīgi aprīkotām krājuma telpām un izstāžu zāli, kurā ik mēnesi tiek atklāta jauna izstāde. 2008.gadā
izremontēta "Sarkanā mājiņa" (bijusī barona Firksa garāža), tajā iekārtota fotolaboratorija. Pie muzeja ir
autostāvlaukums, pie Izstāžu zāles velosipēdu statīvs. Muzejā darbojas mākslas salons un kafejnīca "Velves".
Talsu novada muzejs ir akreditēts līdz 2015.gadam. Talsu muzeja darbības uzlabošanai un muzeja stratēģijas
ieviešanai nepieciešams:
 Uzlabot vides pieejamību;
 Labiekārtot apkārtnes teritoriju un veidot tūrisma infrastruktūru (dendroloģiskais parks, tualetes, publiskais
interneta punkts, stāvvietas, skatu tornis);
 Restaurēt kultūras pieminekli un saglabāt kultūras mantojumu (četri 17.gadsimta pieminekļi, tautiskā
romantisma, 2.pasaules kara telpas un ekspozīcijas, apgaismojums, baronu Firksu īpašuma muzeja ēkas remonts
un energoefektivitātes paaugstināšana)
Latvijas Lauksaimniecības muzejs glabā 9.-20.gadsimta sadzīves darbarīkus un lauksaimniecības tehniku, rīko
tematiskas izstādes "No grauda līdz maizei", "Lauku tirgus svari un mēri", uztur bibliotēku, iepazīstina ar
lauksaimniecības nozaru attīstību, saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos no XIX gs. beigām līdz mūsdienām,
piedāvā tūrisma produktus (jaunlaulātajiem „Laimes pakavs") un muzejpedagoģiskās programmas skolēniem.
Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs ir Abavas upes senlejas kreisajā krastā pretim Sabilei bijušo Firkspedvāles un
Briņķpedvāles muižu ēku apkārtnē 1991. gadā privāti izveidots mākslas muzejs 100 hektāru platībā. (ietilpst
dabas parkā ”Abavas ieleja”). Muzeja koncepcija ir dabas ainavas, lauksaimniecības ainavas, kultūras mantojuma
un mākslas integrācija vienotā vidē. Muzeja pastāvīgā kolekciju veido vairāk nekā 150 mākslas darbu, kas radīti
simpoziju, plenēru un darbnīcu laikā. Tā ietver arī Ojāra Feldberga darbu ekspozīcijas, kā arī Latvijas un ārzemju
mākslinieku darbu izstādes, kas regulāri tiek papildinātas un mainītas. Tas ir kļuvis par nozīmīgu radošo
industriju, mākslas un kultūras centru.

Kultūras nami un amatierkolektīvi
Talsu novadā darbojas 18 kultūras nami un brīvā laika pavadīšanas centri, kuros aktīvi darbojas 148
amatiermākslas kolektīvi – kori, deju kolektīvi, folkloras kopas, interešu klubi, teātri, dramatiskie kolektīvi un
lietišķākās mākslas pulciņi.
Kultūras institūcijas ir bāze vietējai sabiedriskajai dzīvei, nemateriālās kultūras vērtību un tradīciju glabāšanai,
lietderīga brīvā laika pavadīšanai un personības attīstībai. Lielākajā daļā pagastu un pilsētu kultūras institūciju
sakārtošana ir veikta. Jāīsteno Talsu pilsētas „Radošās sētas” (daļa Talsu tautas nama rekonstrukcija, tautas
namā esošo sētu rekonstrukcija un mūzikas skolas rekonstrukcija) un jāveic kultūras institūciju sakārtošana
atsevišķos pagastos (piem. Ķūļciema pagastā), kā arī jāturpina kultūras namu modernizēšana (aprīkojums, telpu
un teritorijas iekārtojums nodarbībām un pasākumiem, kultūras kolektīvu materiālā bāze). Tas ir atbalsts
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kultūras darbiniekiem, kultūras kolektīvu dalībniekiem, kā arī kultūras nevalstiskajām organizācijām. Programmā
pielietots princips – katrā novada vietā jābūt vismaz vienai kultūras institūcijai, uz kuras bāzes nodrošināt brīvā
laika piedāvājumu.
36.attēls. Kultūras iestādes Talsu novadā

Datu avots: Kultūras ministrija (Kultūras informācijas sistēma) un Talsu novada pašvaldība

Brīvdabas estrādes
Talsu novadā, saskaņā ar Kultūras ministrijas datu bāzi, ir astoņas brīvdabas estrādes - Īves pagasta Tiņģeres
parka estrāde, Laucienes pagasta estrāde, Lībagu pagasta Dižstendes estrāde, Sabiles atpūtas parka "Birzīte"
estrāde, Ģibuļu pagasta Spāres brīvdabas estrāde, Strazdes pagasta brīvdabas estrāde, Talsu pilsētas Sauleskalna
estrāde un Valdemārpils pilsētas Dupurkalna estrāde.
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Šim sarakstam var pievienot brīvdabas pasākumu vietas (tautā sauktas par brīvdabas estrādēm), Pastendē,
Mundigciemā, Vandzenē un citviet, kas, veicot labiekārtojuma infrastruktūras izbūvi, nākotnē var kļūt par
atbalsta punktiem brīvā laika pavadīšanā un vietējās sabiedriskās dzīves organizēšanā.

Kinoteātris
Kinoteātris „Auseklis” ir Talsu pilsētas pašvaldības aģentūras „Auseklis” struktūrvienība. Tas ir viens no
nedaudzajiem kinoteātriem Latvijā, kurš, pateicoties konsekventam pašvaldības atbalstam un tālredzīgai
kultūrpolitikai, ne uz brīdi nav pārtraucis savu darbu. Kinoteātris aktīvi piedalās pilsētas kultūras dzīvē – šeit
notiek tematiski pasākumi dažāda vecuma auditorijai, labdarības pasākumi, kā arī izglītojoši pasākumi skolēniem.
Tāpat notiek regulāra sadarbība ar Talsu Sieviešu un bērnu krīžu centru un bērnudārziem. Bērnu seansos tiek
nodrošināts sinhronais tulkojums – tiek balsī lasīti titri latviešu valodā, kas ir reta parādība Latvijas kinoteātru
praksē. Tāpat jāpiemin, ka kinoteātris organizē latviešu filmu demonstrējumus no “zelta fondiem” un tikšanās ar
aktieriem un filmu veidotājiem.
Ēka Valdemāra ielā 17 Talsos darbojas kā multifukcionāls centrs, kur bez kinozāles atrodas arī Talsu TV,
Ziemeļkurzemes NVO, Talsu novada fonds, Izglītības fonds "Par sakoptu Latviju", Talsu pieaugušo izglītības
centrs, Talsu novada kultūras nodaļa un Talsu uzņēmēju sadarbības centrs.
25.tabula. Kinoseansi 2008., 2009. un 2010. g.
Skatītāju
skaits
gadā
kopā

Gads

Skatītāju
skaits
vidēji
mēnesī

Kases
ieņēmumi
gadā

Kases
ieņēmumi
vidēji mēnesī

2008.
20 853 1 738
30 301,00
2 525,00
2009.
16 070 1 339
27 803,00
2 317,00
2010.* 11 598 1 160
20 019,00
2 002,00
* Skaitļi norādīti par 10 kalendārajiem mēnešiem

Demonstrēto
filmu
skaits gadā

59
65
69

Seansu
skaits
gadā

705
654
405

Seansu
skaits
vidēji
mēnesī

Skatītāju
skaits
vidēji
seansā

Kases
ieņēmumi
vidēji
seansā

59
55
41

30
32
29

43,00
46,00
50,00

Datu avots: Kinoteātra „Auseklis” darbības pārskats par 2008., 2009. un 2010.gadu

Skatītāju aktivitāte salīdzinājumā ar citiem reģionāliem kinoteātriem ir augsta. Pavisam Latvijā ir 25 (no tiem 4
multipleksi / daudzzāļu) kinoteātri, no tiem: Rīgā – 6, lielākajās pilsētās – 6 (iesk. Jūrmalu, Siguldu), citās pilsētās
– 11.
26.tabula. Skatītāju aktivitāte 2009.gadā
Pilsēta

Liepāja
Ventspils
Valmiera
Cēsis
Kuldīga
Talsi
Ludza
Madona
Smiltene
Saldus
Baldone
Salaspils
Rēzekne
Viesīte
Kandava
Dobele

Iedz. Skaits

84 747
42 963
27 371
18 237
12 862
11 299
9 677
8 857
5 798
12 308
2 368
18 152
35 526
1 927
4 237
11 187

Skatītāju skaits

97 033
30 458
19 965
5 511
3 447
16 070
909
4 921
3 633
200
1 068
469
200
200
2 014
1 509

Skatītāju aktivitāte

114,5%
70,9%
72,9%
30,2%
26,8%
142,2%
9,4%
55,6%
62,7%
1,6%
45,1%
2,6%
0,6%
10,4%
47,5%
13,5%

Datu avots: Pētījums par kino situāciju Latvijā 2009. g

Talsu pilsētai kā reģiona nozīmes centram kinoteātra saglabāšana paver iespējas daudzveidīgam kultūras
piedāvājumam un radošo industriju attīstībai, piemēram, āra seansu rīkošana. Tas var būt multimediju mākslas
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un kultūras kolektīvu atbalsta institūcija. Programmas ietvaros iekļauts atbalsts kinoteātra pakalpojumu
daudzveidošanai.

Bibliotēkas
Talsu novadā atrodas 28 bibliotēkas, no kurām Talsu Galvenā bibliotēka koordinē pārējo novada bibliotēku
darbu.
Talsu Galvenā bibliotēka savu jauno statusu ieguva 1998. gada 8. decembrī, un tās elektroniskais katalogs aptver
Talsu novada un kaimiņu novadu bibliotēku grāmatu fondus no 2000. gada. Bibliotēkā ir iespēja izmantot
dažādus katalogus un kartotēkas, piekļūt Normatīvo aktu informācijas sistēmas (NAIS) datu bāzei, izmantot
starpbibliotēku abonementa un starptautiskā starpbibliotēku abonementa pakalpojumus, kā arī izmantot
datorus un lietot internetu. Grāmatu fonds ir 76,4 tūkstoši iespieddarbi, no tiem – 61,5 tūkst. latviešu valodā,
14,9 tūkst. – angļu, vācu, krievu u.c. Lasītavā pieejami 75 periodiskie izdevumi, fonotēkā izmantojami 2,5 tūkst.
audiovizuālo materiālu, 19 elektroniskie izdevumi.
Bibliotēku akreditācijai jāsagatavojas 2013.gadā, tādēļ nepieciešams veikt investīcijas bibliotēku telpu remontā,
krājuma papildināšanā un informācijas infrastruktūras uzlabošanā. Talsu novada galvenajai bibliotēkai
nepieciešams uzlabot grāmatu izsniegšanas un aizsardzības sistēmu.

Pasākumi
Talsu novadā tradicionāli notiek ikgadēji kultūras pasākumi, piemēram, Talsu pilsētas svētki, Sabiles vīna svētki,
Starptautiskā muzeju diena, Dižmāras gadatirgus, Muzeju nakts, u.c.. Šie pasākumi ir plaši apmeklēti un zināmi
Kurzemes reģionā, Latvijā. Pilsētās un pagastos tiek organizēti vietējie pasākumi, un daļa no tiem attīstās un
iegūst novada mēroga skanējumu. Svarīgi arī turpmāk saglabāt katras vietas tradicionālos pasākumus, kas
novadā viens otru papildina un rada daudzveidīgu piedāvājumu.

Kultūras nevalstiskās organizācijas
uz 2011.gada jūliju Talsu novadā ir 183 nevalstiskās organizācijas, tostarp arī tādas organizācijas, kuru darbības
jomas ir: kultūra, māksla, literatūra, pilsoniskās sabiedrības stiprināšana, mūžizglītība, mazākumtautības,
kopienu attīstība. Šīs organizācijas sniedz lielu ieguldījumu gan novada kultūras dzīvē, organizējot dažādus
pasākumus dažādām iedzīvotāju grupām, gan novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, gan
tradicionālās kultūras popularizēšanā. Šo organizāciju biedri visbiežāk brīvprātīgi darbojas un īsteno vērienīgus
projektus kultūras attīstībai.
Aktīvākās organizācijas Talsu novadā, kuras sniegušas savu ieguldījumu kultūras attīstībā – biedrība „Talsu
fotoklubs”, tautas deju kolektīva biedrība „Spriganis”, biedrība „Ciparnīca”, biedrība „Pedvāle”, biedrība
„Kultūras krātuve” (Stendes kultūrmantojuma saglabāšana), biedrība „Aleksandra Pelēča lasītava”, „Pasaules
mākslas un mūzikas fonds”, biedrība „Talsu pūtēju orķestris”. Sabiles novadā pastāv čigānu kultūras
saglabāšanas un veicināšanas organizācija. Ļoti nozīmīgu pienesumu novada kultūrai sniegušas tādas neformālās
iedzīvotāju grupas kā Talsu literāti, Krūmu mākslas grupa jeb Krūmisti. Krūmu grupa ir neoficiāla Talsu
mākslinieku apvienība, kura ik pa laikam veic kopīgu izstāžu darbību un sabiedriskas mākslas akcijas Latvijā un
citur Eiropā. Tā pastāv kopš pagājušā gadsimta 80. gadu vidus. Krūmisti veido arī personālizstādes un piedalās
neatkarīgās grupu izstādēs.
Tā kā kultūras joma nav skatāma atrauti no pārējām jomām, tad noteikti jāpiemin arī izglītības un sociālā darba
NVO – biedrība „Skola visiem” Sabilē (darbs ar mazākumtautībām, čigānu iekļaušana, kultūras pasākumi Sabiles
skolā, u.c.; biedrība „Skolas soma” (dažādas radošas darbnīcas bērniem un jauniešiem; nodibinājums „Ģimeņu
un bērnu attīstības centrs „Brīnumiņš” (vairāki vērienīgi labdarības pasākumi, koncerti, pasākumi ģimenēm).
Nozīmīgu darbu kopienas attīstībā, veicinot arī starptautisko sadarbību, veic biedrība „Vīnoga” Sabilē, biedrība
arī iesaistās vietējos kultūras pasākumos.
Kopienu attīstības biedrības vispār savā darbības teritorijā veic ļoti daudz funkciju, tai skaitā arī atsevišķu
kultūras, saviesīgu pasākumu rīkošanu, kā arī kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Aktīvākās no šāda tipa
organizācijām - Vandzenes pagasta attīstības biedrība, Īves pagasta attīstības biedrība „Tiņģernieks”, Lubes
pagasta attīstības veicināšanas biedrība „Uz augšu”, biedrība „Mēs Laucienei”, Strazdes sieviešu klubs Sniedzes,
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biedrība „Mēs Valdemārpilij”, Valdgalē – biedrība „Pakāpiens”, Ķūļciemā sieviešu biedrība „Intra”, Spāres dāmu
klubs Haritas, Laucienē biedrība „Latvānis”.
Tautas daiļamatniecības jomā aktīvi darbojas Sabiles novada amatnieku centrs. Kā neformālas grupas vai citādi
apvienojušās daiļamatnieces arī citos pagastos un pilsētās (Talsos, Stendē, Lubē, u.c.)
Visos pagastos vairāk vai mazāk aktīvas ir pensionāru biedrības, no kurām dažas darbojas kā oficiāli reģistrētas
biedrības, citas kā neformālas iedzīvotāju grupas. Aktīvākās kultūras jomā ir Talsu pilsētas pensionāru biedrība,
Sabiles pensionāru biedrība ”Dālija”, Ķūļciema pensionāru biedrība, Virbu pensionāri, Strazdes pensionāru
biedrība „Dzērvenīte” u.c.
Aktīvākie jauniešu centri, kuri organizē pasākumus jauniešu auditorijai, ir Valdemārpilī „Sava vieta’, Stendē
jauniešu organizācija „FIVE”, Vandzenē pagasta attīstības biedrības strādā kopā ar jauniešiem, Ģibuļos pie
Aprūpes un attīstības biedrības „Vīgrieze” darbojas jauniešu klubs „Kontakts”.
Būtisks ir arī nodibinājuma „Talsu novada fonds” ieguldījums, jo šī organizācija ir strādājusi ar labdarības un
filantropijas attīstīšanu novadā.
Kopumā novada nevalstisko organizāciju darbs ir ļoti liels resurss, kuru var un vajag izmantot kultūras stratēģijas
un Talsu novada attīstības programmas īstenošanā. Kultūras brīvprātīgajiem, nevalstiskajām organizācijām un
neformālajām grupām sniegtais materiālais atbalsts dod būtisku ieguldījumu pilsoniskās aktivitātes sekmēšanā,
novada apdzīvoto vietu vitalitātē, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, tautas garīgajā veselībā un
radošumā. Kultūras jautājumu koordinēšanai un sadarbības sekmēšanai ar pašvaldību programmas apspriešanas
ietvaros Talsu krūmu mākslinieku apvienība izteikusi priekšlikumu izveidot Kultūras padomi pie Talsu novada
pašvaldības.

SVID. Kultūra
Stiprās puses

Vājās puses

 Atpazīstamie pasākumi - Dižmāras gadatirgus ar
tematiskām ievirzēm (kāposts), Sabiles vīna svētki,
Ezera svētki, Talsu pilsētas svētki.
 Novada atpazīstamība caur kultūras simboliem (pat
zīmoliem) - Vīna kalns, Deviņi pakalni, kino,
Sauleskalna estrāde, Talsu saulīte, Talsu svītrukods Talsu novada etnogrāfisko krāsu un rakstu
izmantošana noformējumā)
 Pilsētas un pagasti – katrs kultūras. centrs
Lokālpatriotisms
 Bagāta vietējā deju, dziesmu, muzeju dzīve. Spēcīgi
amatiermākslas kolektīvi. Kultūras tradīcijas –
pēctecība paaudzēs un atpazīstamie novada svētki
(Vīna svētki, Dižmāra, Ezera svētki u.c.)
 Plašas valsts svētku svinēšanas tradīcijas, līdzdalība
valsts mēroga aktivitātēs (Muzeju nakts, „Ražots
Kurzemē”, dziesmu un deju svētki)
 Radoši jaunieši (četru mākslas, mūzikas skolu un
kolektīvu audzēkņu kuplais skaits)
 Akreditētas bibliotēkas, muzejs, bagāti fondi,
bezmaksas interneta punkti
 Unikāli novadpētniecības materiāli bibliotēkās
 Bagāts kultūrvēsturiskais mantojums un kultūras
pieminekļi – pilis un muižas
 Kultūras darbinieku saime (izglītoti, entuziastiski,
pieredzējuši)
 Labs kultūras iestāžu tīkla pārklājums novadā ar
renovētu infrastruktūru lielākajā daļā iestāžu

• Nepietiekamas
reklāmas,
komerczināšanas,
projektu vadības un valodu neļauj izmantot pasākumu
potenciālu. (kultūras menedžeru trūkums)
• kultūras/ tautas nami nav akreditēti.
• Finanšu samazinājums kultūras nozarei valsts un
pašvaldības līmenī.
• Vidēja termiņa plānošanas trūkums, t.sk. budžeta
plānošana vidējā termiņā.
 Nav IT nodrošinājums visās kultūras iestādēs (Spāre,
Strazde).
• Daļas iedzīvotāju neiesaistīšanās kultūras norisēs
dēļ kūtruma, dēļ transporta neesamības.
• Iedzīvotāju pirktspējas samazināšanās un kultūras
piedāvājuma pieprasījuma samazināšanās
• Nevienlīdzīgs
kultūras
iestāžu
tehniskais
nodrošinājums.
• Bibliotēku fonda lēna papildināšana krīzes
apstākļos.
• Nepietiekami koordinēta kultūras pasākumu
plānošana
novadā
(pārklāšanās,
neveselīga
konkurence)
• Nepārdomāti renovētas un rekonstruētas ēkas un
būves kultūras norišu vajadzībām
• Zemais kultūras prestižs sabiedrībā
• (Ne)spēja iet līdzi laikam
• Iesākto projektu pabeigšana vai turpināšana
• Trūkst „spožas idejas”
• Zema darba samaksa amatierkolektīvu vadītājiem
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 Izcili novadnieki – valstī atpazīstami mākslinieki
dažādās jomās. Neformālās mākslinieku apvienības.
Krūmu grupas mākslinieki. Pedvāles brīvdabas mākslas
muzejs, Laumiņu svētki, Ezeru sasaukšanās svētki.
 Bagāts
kultūrvēsturiskais
mantojums
(t.sk.
nemateriālais – lokālais dialekts, tradīcijas, Kr.
Valdemāra, E. Dinsberģa novads, blakus lībiešiem)
 IKT ieviešana informācijas apritē u.tml.
 Novads labi sasniedzams transporta ziņā. Laba
satiksme ar lielajiem centriem (Rīgu, Ventspili)
 Reliģisko organizāciju sadarbība ar kultūras
iestādēm

u.c. nozarē strādājošajiem
• Talantīgu, „apmācītu” jauniešu pārcelšanās uz Rīgu
u.c.
• Pārāk liela birokrātija. Administratīvais slogs
radošajiem darbiniekiem.
• Jaunu speciālistu trūkums, liela kadru mainība.
• Bailes riskēt.

Iespējas

Draudi

 Talsu novada kultūras produktu, unikālo
priekšrocību nostiprināšana – daži pasākumi, kuri tiek
virzīti augstākā mērogā, attiecīgi investējot kultūras
institūciju un to apkārtējās teritorijas sakārtošanā.
 Kultūras institūcijas - vietējās sabiedriskās dzīves un
tradīciju glabātājas. Tehniskās bāzes uzlabošana un
modernizēšana.
 Katras vietas unikālo kultūras pasākumu (un
organizētāju) nostiprināšana, veidojot novada
„svītrkoda” piedāvājumu.
 Profesionālu mākslinieku un speciālistu iesaistīšana
(gaismotāji, skaņotāji, fonogrammu mākslinieki,
korektori tipogrāfijā)
 Kultūras darba organizatoru apmācības.
 Konsultēšanās par nozarei un darbiniekiem
svarīgiem lēmumiem, norisēm.
 Jauniešu (mākslas un mūzikas skolu), nevalstisko
organizāciju, neformālo iedzīvotāju grupu kultūras
pasākumu atbalstīšana. Jaunu kultūras nišu attīstīšana.
 Renovēto
kultūras
iestāžu
noslogojuma
palielināšana, atvēršana pasākumiem, interešu
grupām.
 Kultūrvēsturiskā mantojuma (pilis un muižas)
saglabāšanas veicināšana, Sabiles, Valdemārpils un
Talsu vecpilsētu piepildīšana ar kultūras norisēm.
Atbalsts privātajiem kultūras un mākslas objektu
apsaimniekotājiem.
 Brīvdabas pasākumu vietu un publisko dabas
teritoriju labiekārtošana.
 Starpkultūru projekti.
 Kino piedāvājuma attīstīšana
 Apskaņošanas,
apgaismojuma,
skatuves
aprīkojuma un jaunu tehnoloģiju pieejamības
nodrošināšana kultūras nozarei (novada kopējā vērtīgā
materiālā bāze).
 Turpināt kultūras un mākslas darbiniekus un
jauniešus iesaistīt novada saimnieciskajā dzīvē, Talsu
novada mārketinga plāna izstrādē un ieviešanā.

 Talantu, unikālo pasākumu, vietu savdabības
zaudēšana var mazināt Talsu novada konkurētspēju.
 Kultūrizglītības pazemināšanās un bezgaumības
(patērētāju sabiedrības, banalitātes) pārsvars var
mazināt pieprasījumu pēc kultūras pakalpojumiem.
 Atbalsta trūkums kultūras un sabiedriskās dzīves
pasākumiem novada pagastos un pilsētās samazinās
mazo vietu pievilcību un var veicināt iedzīvotāju (īpaši
jauniešu) aizbraukšanu, nevēlēšanos atgriezties.
 Kultūras darbinieku „izdegšana” zema atalgojuma
un nepietiekamas motivācijas apstākļos var radīt
darbinieku trūkumu novadā.
 Novada (tautas) vērtību zaudēšana – nacionālās
identitātes apdraudējums.
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10.5. Sports
Par sporta darba koordinēšanu un metodisko vadību Talsu novadā atbild pašvaldības Sporta nodaļa. Aktīvi strādā
Sporta komisija.
Talsu novadā pastāv bagātīgas sporta tradīcijas. Sporta aktivitātes novada mērogā notiek 13 basketbola
laukumos, 10 sporta spēļu zālēs, 9 volejbola laukumos (ieskaitot vienu pludmales volejbolam), 3 futbola
laukumos, 3 vispārējās fiziskās sagatavotības zālēs, 2 stadionos, Ledus hallē, skeitparkā, šautuvē, slēpošanas
trasēs, orientēšanās poligonā un citos sporta objektos. Talsos, Laidzē, Lībagos un Valdemārpilī darbojas
Orientēšanās kluba "Ziemeļkurzeme" atbalsta punkti.
Talsu un Talsu novada komandas aktīvi startē čempionātos un kausa izcīņās basketbolā, florbolā, volejbolā,
futbolā, kā arī Talsu novada sportisti piedalās sacensībās galda tenisā, boulingā, kērlingā un citos sporta veidos.
37.attēls. Sporta infrastruktūra Talsu novadā

Datu avots: Izglītības un zinātnes ministrija, Talsu novada pašvaldības Sporta nodaļa
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Lielākā sporta bāze Talsu novadā ir Talsu sporta halle. Hallē atrodas sporta zāle (48mx28m)- ar paceļamām
sienām norobežojami trīs volejbola un basketbola laukumi, vieglatlētikas skrejceļš (60m garš ar 4 celiņiem),
tāllēkšanas bedre, augstlēkšanas sektoru, kā arī 10 ģērbtuves, dušas. Hallē iespējams iznomāt sporta inventāru
basketbolam, volejbolam, florbolam, galda tenisam, rokasbumbai, vieglatlētikai, aerobikai, kā arī izmantot
trenažieru zāli (60 m ²) un aerobikas zāli (20mx12m). Talsu sporta hallē iespējams izvietot izvelkamās tribīnes ar
260 skatītāju vietām.
Talsu novadā darbojas Talsu rajona Sporta skola. Skola izstrādā un īsteno licencētas profesionālās ievirzes sporta
programmas, kā arī sporta interešu izglītības programmas. Skola īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmas basketbolā, badmintonā, biatlonā, florbolā, hokejā, riteņbraukšanā, smaiļošanā –
kanoe, vieglatlētikā un volejbolā, kā arī realizē sporta interešu programmas. Skola ir tiesīga īstenot interešu
izglītības programmas bez licences saņemšanas un ir tiesīga īstenot arī maksas vai daļējas maksas interešu
izglītības programmas.
Sporta aktivitātes galvenokārt paredzētas bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam un šīm aktivitātēm ir
nepieciešamā sporta infrastruktūra, kurā jāveic uzlabojumi. Finansējuma trūkuma dēļ skolās sporta sekciju nav.
Ir interešu grupas, kas darbojas uz brīvprātības un pašfinansēšanās principa. No dalības maksām tiek maksāta
telpu īre, tērpi, trenera pakalpojumi, medaļas, u.c. Trūkst treneru, atsevišķās skolās nav sanitāro mezglu un zāļu.
Iztrūkst aktīvās atpūtas un sportošanas piedāvājums pieaugušajiem.
Talsu novada sporta bāze atbilst Latvijas un starptautiska mēroga sacensību un nometņu organizēšanai, bet
trūkst infrastruktūra – galvenokārt viesnīcas. Uz Talsu 2. vidusskolas sporta infrastruktūras bāzes iecerēts attīstīt
reģiona līmeņa Talsu sporta kompleksu. Tam nepieciešama 2. vidusskolas stadiona rekonstrukcija, Talsu pilsētas
dienesta viesnīcas izbūve (tā būtu izmantojama arī Talsu valsts ģimnāzijas vajadzībām). Dienesta viesnīca ļautu
paplašināt sporta pasākumu klāstu, rīkot vairākdienu pasākumus, sporta nometnes. Ar laiku plānots izbūvēt
peldbaseinu.
Bez dienesta viesnīcas būvniecības Talsos un Laidzes profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas
rekonstrukcijas, nepieciešams izvērtēt jaunu naktsmītni, dienesta viesnīcu izveides iespējas arī novada teritorijā
(Laucienē, Valdemārpilī, citviet). Tās kalpotu kā atbalsta bāzes gan sporta pasākumiem, gan dažādām
nometnēm.
Nozīmīgi sporta dzīves organizatori ir sabiedriskās un privātās organizācijas un sporta kolektīvi. Pilsētā vairāk
nekā 10 sabiedrisko organizāciju darbojas sporta jomā. Nozīmīgi reģionāli sporta dzīves centri ir biedrība “Talsu
hokeja klubs” un tās slēgtā ledus halle, biedrība „Sporta klubs Raimaks” (riteņbraukšana) un biedrība „Talsu
Biatlona slēpošanas klubs”, orientēšanās klubs „Ziemeļkurzeme”, florbola klubs „Talsi”, Talsu jātnieku klubs SIA
„TJK”.
Pilsētā notiek liela mēroga sporta pasākumi, starp kuriem īpaši minams Talsu rallijs „BTA Rally Talsi”, kurš ir ne
Latvijas un Baltijas Autorallija čempionāta posms, bet kurā jau trešo gadu notiek cīņa par ceļojošo čempionu
kausu, kas tiek pasniegts augstāko vietu absolūtajā vērtējumā sasniegušajai čempionu ekipāžai. 2011.gadā pirmo
reizi Talsu novadā notika Baltijas čempionāts Enduro krosā. Kamparkalnā tiek rīkoti dažādi sporta pasākumi visas
vasaras sezonas garumā.
Talsu novada sporta attīstība nepieciešama trijos galvenajos virzienos:
1) tautas veselība;
2) sporta veidu stiprināšana;
3) sporta loma Talsu konkurētspējas stiprināšanā
Lai arī nav iespējama vienlīdz labas sporta bāzes uzturēšana visās novada pilsētās un pagastos, nepieciešams
saglabāt sporta darbinieku tīklu (gan sporta skolotāju, pašvaldības darbinieku un brīvprātīgo sporta entuziastu
resursus) un sniegt viņiem nepieciešamo materiālo atbalstu, lai uzturētu sportošanas kultūru katrā novadā vietā.
Tādējādi rūpējoties par iedzīvotāju veselību, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, personības attīstību un savā ziņā
veicot preventīvu darbu negatīvām sociālām parādībām.
Sporta infrastruktūras tīkls nākotnē pamatā jāsaista ar pamata, vidējās un profesionālās izglītības iestādēm –
lielai daļai skolu nepieciešams rekonstruēt iekštelpu un ārtelpu sporta infrastruktūru. Daudz plašāk jāizmanto
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brīvdabas sportošanas iespējas, tādēļ bez skolu sporta laukumiem nepieciešama ārtelpas fizisko aktivitāšu
infrastruktūra (āra trenažieri, konstrukcijas, basketbola laukumi, skeitparki, ielu volejbolu laukumi, bērnu
laukumu, daudzdzīvokļu māju apkārtnes, parku un citu publisko teritoriju un atpūtas vietu papildināšana ar
sporta ierīcēm u.tml.)

SVID. Sports
Stiprās puses

Vājās puses

 Talsu rajona sporta skola
 Talsu novada sporta bāze atbilst Latvijas un
starptautiska mēroga sacensību un nometņu
organizēšanai.
 Pazīstamie sporta pasākumi (Talsu rallijs, enduro
kross, pilsētas sporta svētki)
 Sporta darbinieku entuziasms un sportošanas
kultūras uzturēšana gan Talsos, gan novada vietās
 Sporta kolektīvi, organizācijas, kas uztur
sportošanas tradīcijas.
 Jaunieši, kas iesaistās sporta kolektīvos, pasākumos

 Trūkst atbalsta infrastruktūras – viesnīcas, lai
pilnvērtīgi izmantotu Latvijas un starptautiska mēroga
sacensību un nometņu organizēšanai.
 Sporta darbinieku brīvprātīgais darbs ar zemu
materiālo atbalstu.
 Vairākas vietas novadā bez vietējā sporta
organizatora un sporta bāzes.
 Iedzīvotāju kūtrums un pieaugušo neiesaistīšanās

Iespējas

Draudi

 Ģimeņu sporta pasākumi.
 Sporta infrastruktūras un aprīkojuma attīstīšana uz
izglītības iestāžu bāzes, tādējādi nodrošinot plašu
atbalsta tīklu novadā.
 Savādāku pieeju meklēšana iedzīvotāju paradumu
maiņai (trenažieri bibliotēkā, āra sporta infrastruktūra)
 Sadarbība starp jomām un sektoriem, organizējot
kopējus veselības veicināšanas projektus
 Sporta pasākumu reklāma, mārketings un projektu
finansējums mērķtiecīgai sporta tūristu piesaiste
sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām un sporta
organizācijām.

 Iedzīvotāju fiziskās veselības pasliktināšanās un
neveselīgu paradumu izplatība jauniešu grupās
 Sporta tradīciju, vērtību un speciālistu zaudēšana
 Mazinās iespējas audzināt jauno profesionālā
sporta paaudzi

10.6. Sabiedriskā drošība un kārtība, civilā aizsardzība
Noziedzīgo nodarījumu skaits 2008.gadā Talsu rajonā bija 806, 2009.gadā – 935. Saskaņā ar CSP datiem, uz
10 000 iedzīvotājiem Talsu rajonā 2008.gadā bija reģistrēti 175 noziedzīgi nodarījumi. Salīdzinot ar apkārtējām
teritorijām, noziedzības līmenis Talsu rajonā bija nedaudz augstāks kā Kuldīgas (163) un Tukuma (158) rajonos un
zemāks kā Ventspils rajonā (194).

Valsts policija
Talsu novadā darbojas Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknis, kas apkalpo arī Dundagas un
Rojas novadu teritorijas.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknis jāatzīmē ar izcilību sadarbības veidošanā ar sadarbību.
Valsts policija iesaistās kopējos projektos ar izglītības iestādēm (piemēram, Valsts policijas stratēģijas –
simulācijas spēles jauniešiem narkotiku apkarošanas jomā), organizē sociālās kampaņas un izvērš plašu darbu ar
vietējiem mēdijiem. Aktivitātes tiek veiktas arī pateicoties Valsts policijas pilotprojektam „Pilotprojekts Talsu
rajona policijas iecirknī – uz sabiedrību vērsts policijas darbs”, ko līdzfinansē Eiropas Komisija.
24

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa plāns 2010.-2012.gadam „Mēs esam Jūsu drošībai!”
ietvaros 2009.gadā tika veikta iedzīvotāju aptauja par drošības izjūtu apkaimē. Talsu, Dundagas un Rojas
24

http://talsi.case.lv/upload_file/policijas_darba_plans_2010_2012.pdf

Gala redakcija, 31/01/2012

102

Talsu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam. Pašreizējās situācijas analīze

novados biežāk (68%) iedzīvotāji uzticas Valsts policijai, salīdzinājumā ar uzticību Latvijā (65%). Kā pozitīvu iezīmi
var minēt, ka 90% uzskatīja, ka katram pašam jāiesaistās savas dzīvesvietas drošības jautājumu risināšanā. 7%
norādīja, ka jūtas droši savā dzīvesvietā, un 64% uzskatīja, ka policija ir viegli sasniedzama un pieejama. Aptauja
atklāja jomas, kurām Valsts policijai būtu jāpievērš īpaša uzmanība. Piemēram, 39% uzskatīja, ka sabiedriskā
kārtība nav nodrošināta, bet 56% - ka pilnībā nodrošināta. Tikai 50% uzskatīja, ka Valsts policija ir informēta par
to, kas uztrauc vietējos iedzīvotājus attiecībā par viņu drošību. Tikai 47% novadu iedzīvotāju piekrita, ka tās
problēmas, par kurām Valsts policija ir informēta, tiek arī risinātas.
27.tabula. Talsu iecirkņa darba prioritātes 2010-2012.gadam
Mērķis:
Mērķis:
I Palielināt iedzīvotāju uzticību un apmierinātību ar II Vairot Talsu, Rojas un Dundagas novadu iedzīvotāju
policijas darbu
drošības izjūtu, samazinot likumpārkāpumu skaitu
1.uzdevums: Informēt plašāku sabiedrību par policijas 1.uzdevums: Izveidot ciešu sadarbību ar novadu
darbu, strādājot ciešā sadarbībā ar citiem partneriem
pašvaldībām, informējot tās par sabiedrības
uzrādītajām drošības problēmām, meklējot kopīgus
risinājumus
Aktivitātes:
Aktivitātes: Kopīgiem spēkiem risināt šāds problēmas:
 Plānošanas dokumenta sagatavošana par policijas  Nepietiekams apgaismojums;
darba prioritātēm;
 Klaiņojoši dzīvnieki;
 Darba plāna apspriešana ar sadarbības partneriem  Jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas;
 Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas kontrole;
(pašvaldībām, skolām, uzņēmējiem, NVO, u.c.);
 Pārskatu sniegšana sabiedrībai.
 Alkohola lietošanas publiskās vietās kontrole;
 Sabiedrības uzrādīto nedrošo vietu labiekārtošana;
2.uzdevums: Reizi gadā noskaidrot iedzīvotāju viedokli 2.uzdevums: Īstenot aktivitātes, zādzību skaita
par drošības problēmām un drošības izjūtu viņu samazināšanai
dzīvesvietā.
Aktivitātes: Aptauja katra gada nogalē
Aktivitātes: Iedzīvotāju zināšanu uzlabošana par
personiskās drošības aspektiem. Īstenot aktivitātes,
kas orientētas uz zādzību skaita samazināšanu no
dzīvokļiem, veikaliem un automašīnām, novērst
velosipēdu zādzības.
3.uzdevums: Risināt tās problēmas, ko uzrādījusi 3.uzdevums: Policijas kompetences ietvaros risināt
sabiedrība.
jauniešu antisociālās uzvedības izpausmes.
Aktivitātes: Iedzīvotāju aptaujas rezultātus izmantot Aktivitātes: Policijas darbinieki sadarbībā ar citām
policijas darba plānošanai.
institūcijām kontrolēs jauniešu atrašanos uz ielas ārpus
atļautā laika. Nepilngadīgo lietu inspektori piedalīsies
vecāku sapulcēs. Policijas darbinieki īstenos reidus,
regulāru jauniešu pulcēšanās vietu apsekošanu,
īstenos aktivitātes, lai vairotu jauniešu zināšanas par
personisko drošību (lekcijas, diskusijas, ekskursijas)
4.uzdevums: Uzlabot policijas darbinieku saskarsmes 4.uzdevums: Īstenot aktivitātes ceļu satiksmes
prasmes.
drošības uzlabošanai.
Aktivitātes: Policijas darbinieku apmācības
Aktivitātes: Policija risinās dragreisa problēmu, iesaistīs
iecirkņu inspektorus ceļu satiksmes noteikumu
kontrolē, īpašu uzmanību pievēršot ātruma
ievērošanai apdzīvotajās vietās.
5.uzdevums: Īstenot aktivitātes alkohola tirdzniecības
kontrolei un tā lietošanai publiskajās vietās.
Aktivitātes: Policija apkaros nelegālā alkohola
tirdzniecības vietas. Policija sauks pie atbildības
personas, kas lietos alkoholu sabiedriskajās vietās.
Policija
kontrolēs
alkohola
tirdzniecību
nepilngadīgajiem.
Datu avots: „Mēs esam Jūsu drošībai!” Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa plāns 2010.-2012.gadam
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Valsts probācijas dienests
Talsu novadā atrodas Valsts probācijas dienesta teritoriālā struktūrvienība. Valsts probācijas dienests izveidots
2003.gadā, lai turpinātu kriminālsodu izpildes sistēmas reformu Latvijā, kas pēc neatkarības atgūšanas sākās ar
plašu cietumu reformu, nāves soda atcelšanu, mūsdienīgu sodu izpildes tiesību normu jaunradi, lai atslogotu
pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu un veicinātu tādu sodu piespriešanu, kad likumpārkāpējs netiek izolēts
no sabiedrības.

Pašvaldības policija
Pirms Talsu novada izveidošanas Talsu pilsētas pašvaldības policijā strādāja septiņi darbinieki. Pa vienam
pašvaldības policistam strādāja Stendes un Valdemārpils pilsētās, Sabiles novadā un Lībagu pagastā. Izveidojoties
novadam, pašvaldības policisti turpināja pildīt savus pienākumus iepriekšējās administratīvajās teritorijās,
pakāpeniski uzsākot šīs funkcijas nodrošināšanu visā novada teritorijā.
28.tabula. pašvaldības policijas pārstāvniecība Talsu novadā, 2010.g.
Apkalpes teritorija
Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde, Mordanga
Stendes pilsēta, Lībagu, Virbu, Strazdes, Laucienes, Balgales un Ķūļciema
pagasti
Valdemārpils un Ārlavas un Lubes pagasti
Vandzenes un Laidzes pagasti
Valdgales un Īves pagasti
Ģibuļu pagasts
Talsi
Datu avots: Talsu novada pašvaldība

Pašvaldības policijas inspektoru skaits
2
2
1
1
1
1
3

2009.gadā kopumā Administratīvā komisija saukusi pie atbildības 115 personas, iekasētas soda naudas 1640,00
LVL apmērā. Par dažādu pārkāpumu veikšanu pie atbildības sauktas 86 personas pēc Latvijas Administratīvā
pārkāpuma kodeksa, 22 personas - pēc saistošo noteikumu kārtības. Visbiežāk sastopamie pārkāpumi –
pazudušas pases, dzīvo bez deklarētas dzīves vietas, beidzies pases derīguma termiņš, bērnu aprūpes pienākumu
nepildīšana.
2010.gadā pie administratīvās atbildības par pārkāpumiem Talsu novadā saukta 261 persona.
2009.gada augustā izveidota Talsu novada domes Sabiedriskās kārtības komisija, kas 2009.gadā aktīvi iesaistījās
sabiedriskās kārtības nodrošināšanas procesā. Administratīvo pārkāpumu protokolus izskata Talsu novada
Administratīvā komisija, kas sāka darbu 2009.gada augustā. Visvairāk sodīti Talsu novadā iedzīvotāji par ceļu
satiksmes noteikumu neievērošanu - apstāšanos un stāvēšanu ceļu neatļautās vietās (200 personas), par
alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās (79 personas), par nepilngadīgas personas atrašanos
sabiedriskā vietā alkoholisko dzērienu reibuma stāvoklī (17 personas), aizturētas un nogādātas Valsts policijas
Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknī 64 personas.
Talsu novadā darbojas darba grupa starpinstitucionālās sadarbības uzlabošanai darbam ar sociālā riska ģimenēm.
Darba grupa vienu reizi mēnesī izskata jautājumus, kas saistīti ar krīzes situācijām un nepieciešamās palīdzības
sniegšanu ģimenēm ar bērniem.
Pašvaldība, plānojot pašvaldībai piederošo īpašumu apsaimniekošanu un renovāciju, veiks ēku
energoefektivitātes pasākumus un citus uzlabojumus (piem., Sabilē Talsu ielas 1/7 ēkas rekonstrukcija, kur
atrodas policija).
Sabiedriskajai drošībai novada pilsētu ielās, pie izglītības iestādēm, kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem u.c.
nepieciešams uzstādīt novērošanas kameras.

Civilā aizsardzība
25

2011.gadā jūnijā apstiprināts apvienotais Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu novadu civilās aizsardzības plāns .
Tā mērķis ir novērt vai mazināt iespējamo apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, kaitējumu īpašumam un
25
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videi un saskaņot institūciju rīcību, veicot reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamos pasākumus, lai sniegtu
palīdzību iedzīvotājiem.
Plānā ir apzināti 28 vietējās nozīmes paaugstinātas bīstamības objekti (valsts un reģionālās nozīmes objektu nav),
tai skaitā Talsu novadā – pieci HES, 11 DUS un GUS stacijas un trīs pārtikas pārstrādes uzņēmumi, kas ražošanas
procesā izmanto bīstamās vietas:
 Dursupes HES Balgales pagastā („Dursupes dzirnavas”);
 Mordangas dzirnavas HES uz Kāņupes Ģibuļu pagastā;
 Sendzirnavas HES uz Virbupes Abavas pagastā;
 Dižstendes HES uz Stendes upes Lībagu pagastā („Ozolkalni”);
 Dzelzāmura HES uz Virbupes Virbu pagastā (SIA „Rubīns GG”);
 Degvielas uzpildes stacija (DUS) Stendē Stacijas ielā 2 (SIA „MC”);
 DUS „Dundagas šoseja” Valdgales pagastā (SIA EASR West Transit”
 DUS Talsos Celtnieku ielā 2 (SIA „Lateva”);
 DUS Talsos Stendes ielā 8 (AS „Talsu autotransports”;
 DUS Valdemārpilī Raiņa ielā 8b (SIA „Lateva”);
 DUS Abavas pagastā „Centra mehāniskās darbnīcas” (SIA „Lateva”);
 DUS Valdgales pagasta Pūņās (IU „Savi”);
 DUS Talsos Egļu ielā 2 (SIA „Kurzemes sēklas”;
 DUS un GUS Ģibuļu pagasta Jaunratniekos (SIA Latvija Statoil”);
 DUS Talsos Dundagas ielā 1 (SIA „Neste Talsi A24”);
 GUS Talsos Stendes ielā 8 (SIA „Latvijas propāna gāze”;
 Propāns. Talsi kalna iela 10 (AS Talsu piensaimnieks”);
 Spirts Virbi Kalna iela 9 (SIA Jaunalko”);
 Spirts Virbi „Spirta rūpnīca” (SIA „Jaunapagasts plus”).
Maršruti, pa kuriem pārvadā bīstamās kravas:
 dzelzceļš, kas šķērso Talsu novada Stendes pilsētu, Strazdes, Virbu, Lībagu un Ģibuļu pagastus;
 naftas vads Polocka-Ventspils, kas šķērso Abavas pagastu 7 km garumā;
 A10/E22 autoceļš.
Tā kā teritorija ir mežaina, pie riska faktoriem ir minēti arī ugunsbīstamība mežos un kūdras purvos.
Talsu novada atbildīgā persona par civilo aizsardzību ir domes priekšsēdētājs. Teritorijai ir izveidota apvienotā
Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu novada civilās aizsardzības komisija.
Katastrofu pārvaldīšanā iesaistītās institūcijas Talsu novadā ir:
 Valsts ugunsdzēsības Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļa un Sabiles un Stendes posteņi;
 AS „Latvijas Valsts meži” Ziemeļkurzemes virsmežniecība;
 Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļkurzemes pārvalde;
 Valsts policijas Kurzemes reģiona Talsu iecirknis;
 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Kurzemes reģionālā centra (kas atrodas Kuldīgā) Talsu punkts;
 AS „Sadales tīkli” Dienvidu reģiona Talsu nodaļa (ar 110/20kV apakšstacijām „Talsi” un „Valdemārpils” un
vidējā un zemsprieguma elektrolīnijām un 20/0,4 kV transformatoriem);
 Talsu novada pašvaldība un pārvaldes (ar to transportu);
 Divas TV stacijas Dundagā un Sabilē;
 Talsu pilsētas katlu māja;
 SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Talsu filiāles traumu punkts un aprūpes slimnīca ar 30 diennakts
gultasvietām un 10 dienas stacionāra gultasvietām.
 Iedzīvotāju apziņošanai uzstādītas 5 sirēnas (2 Talsos, pa vienai Stendē, Sabilē, Valdemārpilī).
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SVID. Sabiedriskā drošība un kārtība. Civilā aizsardzība.
Stiprās puses

Vājās puses

 Labs drošības struktūru pārstāvniecība Talsos ar
pārstāvniecībām novadā. Darbojas pašvaldības policija.
 Valsts policijas projekti sadarbībai ar sabiedrību.
 Drošības struktūru sadarbība ar pašvaldību un
pašvaldības iestādēm;
 Izstrādāts civilās aizsardzības plāns un izveidota
sistēma ārkārtas reaģēšanas apstākļos;
 Augsta uzticēšanās drošības struktūrām;
 Notiek iniciatīvas sabiedrības līdzatbildības par
sabiedrisko kārtību paaugstināšanā
 Novadā ir maz bīstamu ražotņu, kas radītu draudus
iedzīvotājiem.

 Nepietiekams finansējums drošības struktūrām
(nepietiekama un nolietota dienestu materiāli tehniskā
bāze), nav video novērošanas sistēmu;
 Ierobežots darbinieku skaits un viņu iespējas
nodrošināt sabiedrisko kārtību;
 Nepietiekams apgaismojums;
 Klaiņojoši dzīvnieki;
 Daļa jauniešu neizmato brīvā laika pavadīšanas
iespēju piedāvājumus,
 Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas;
 Alkohola lietošana publiskās vietās;
 Pilsētvides elementu bojāšana;
 Zādzības.

Iespējas

Draudi

 Sabiedrības uzrādīto nedrošo vietu labiekārtošana
(apgaismojums, ārtelpas labiekārtojums, teritorijas
sakārtošana, bīstamo būvju novākšana)
 Sniegt atbalstu jauniešu organizācijām un to
iniciatīvām.
 Izvietot video novērošanas kameras.
 Aprīkot pašvaldības iestādes, pirmkārt izglītības
iestādes (skolas, bērnudārzus), ar apsardzes sistēmām.
 Uzlabot iedzīvotāju zināšanas par personisko
drošību.
 Rekonstruēt pašvaldības īpašumus, kurās izvietota
policija.
 Uzlabot pašvaldības policijas tehnisko aprīkojumu.
 Turpināt valsts un pašvaldības sadarbību
sabiedriskās kārtības, drošības uzlabošanā un civilās
aizsardzības nodrošināšanā.

 Pie zemiem ienākumiem saglabājas antisociālās
parādības. Neveicot drošības pasākumus var
paaugstināt noziedzīgo nodarījumu skaits.
 Apdraudēts pašvaldības īpašums.
 Antisociālas uzvedības izplatīšanās sabiedrībā.
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10.7. Nevalstiskais sektors
10.7.1. Nevalstiskais sektors
Talsu novadā ir 189 biedrības, nodibinājumi un sabiedriskās organizācijas (Lursoft dati uz 01.11.2011), no kurām,
saskaņā ar Talsu novada pašvaldības ziņām, aktīvas ir 132 organizācijas.
2004.gadā biedrība „Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs” izstrādāja Talsu pilsētas un apkārtnes pilsoniskās
sabiedrības attīstības vietējo programmu (2005.-2009.), kura izvirzīja mērķi panākt, lai pilsoniskā sabiedrība
Talsos un apkārtnē sasniegtu tādu attīstības pakāpi, kurā iedzīvotājiem ir plašas iespējas risināt savus un
sabiedrības jautājumus. Mērķa sasniegšanai tika noteikti uzdevumi:
1. Palielināt to iedzīvotāju skaitu Talsos un apkārtnē, kas formāli un neformāli sadarbojas savu un sabiedrības
mērķu labā.
2. Paaugstināt iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju līdzdalību lēmumu veidošanā un ieviešanā vietējā līmenī.
3. Sekmēt nevalstisko organizāciju efektīvu darbību.
Latvijā Pilsoniskās sabiedrības politikas mērķis ir panākt tādu pilsoniskās sabiedrības attīstību, kurā iedzīvotājiem
26
nav šķēršļu sadarboties savu un sabiedrības jautājumu risināšanā.
Talsu novada pilsoniskās sabiedrības attīstības vietējo programmā 2011.- 2015.gadam izvirzīti šādi apakšmērķi:
1. Palielināt to iedzīvotāju skaitu Talsos un apkārtnē, kas formāli un neformāli sadarbojas savu un sabiedrības
mērķu labā.
2. Paaugstināt iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju līdzdalību lēmumu veidošanā un ieviešanā vietējā līmenī.
3. Sekmēt nevalstisko organizāciju efektīvu darbību.
Programmas izstrādes laikā tika organizētas arī iedzīvotāju „ideju darbnīcas” (602 dalībnieki) un Talsu novada
iedzīvotāju forums (186 dalībnieki). Šie materiāli izmantoti arī Talsu novada attīstības programmas 2014.2020.gadam, izstrādājot rīcības novada pilsētās un pagastos.
Izstrādājot Talsu novada pilsoniskās sabiedrības attīstības vietējo programmu 2011.- 2015.gadam, tika veikta
atkārtota iedzīvotāju aptauja (450 respondentu), kas labi parāda pilsoniskās aktivitātes līmeni un izmaiņas Talsu
novadā:
 Iedzīvotāju īpatsvars, kas ir iesaistījušies nevalstiskās organizācijās 2005.gadā ir 48%, savukārt 2010.gadā ir
44%. Izmaiņas iedzīvotāju sadarbībā veicinājuši vairāki iemesli: samazinājušies iedzīvotāju ienākumi, palielinājies
bezdarba līmenis, daudzi iedzīvotāji izbrauc strādāt uz citām ES valstīm, nelabvēlīgākie sociāli ekonomiskie
apstākļi iedzīvotājiem liek vairāk pievērsties pamatvajadzību nodrošināšanai, pieaug depresija utt.
 Mazinājies ir to aptaujāto iedzīvotāju skaits, kuri par iemeslu norāda vispārēju neieinteresētību. Joprojām
populārākais iemesls ir informācijas trūkums par NVO darbību, tomēr no 31% tas ir samazinājies uz 21%.
 Aptaujā tika piedāvāti varianti nosaukt iemeslus, kādēļ iedzīvotāji iesaistās sabiedriskās aktivitātēs. Ja
2005.gadā populārākais iemesls bija saturīga brīvā laika pavadīšana (60%), tad 2010.gadā šo par galveno iemeslu
uzskata tikai 21% aptaujāto. Savukārt par iespēju risināt sev un sabiedrībai būtiskas problēmas 2005.gadā 38%,
bet 2010.gadā – 26%.
 Aptaujas rezultāti rāda, ka visvairāk darbojas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos. Tos atzīmējuši arī
iedzīvotāji, kuri norādījuši sākumā, ka nedarbojas nekur, neizprotot, ka šie kolektīvi būtu pieskaitāmi pie
nevalstiskām aktivitātēm. Populāri ir arī sporta un atpūtas klubi.
 Ir pieaugusi iedzīvotāju aktivitāte iesaistei reliģiskās organizācijās no 8% 2005.gadā līdz 16% 2010.gadā,
jauniešu organizācijās no7% 2005.gadā līdz 12% 2010.gadā un sieviešu organizācijās no 4% 2005.gadā līdz 10%
2010.gadā (38.attēls).
 2010.gada aptaujas dati liecina, ka ir palielinājies to iedzīvotāju skaits, kuri vēlas iesaistīties nevalstiskās
organizācijās, sabiedriskās aktivitātēs. Tātad ir notikusi ievērojama pozitīva tendence, kas liecina, ka ir
palielinājusies iedzīvotāju vēlme sadarboties.
Jāmin, ka bez minētajām (38.attēls) organizācijām Talsu novadā vēl darbojas 35 medību klubi.

26

Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas programma 2008.-2012.gadam
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38.attēls. Kāda veida organizācijā Jūs aktīvi darbojaties, vai ar kāda veida organizācijām sadarbojaties? (% no
aptaujāto skaita)

Datu avots: Talsu novada pilsoniskās sabiedrības attīstības vietējā programma (2011. – 2015.)

Perspektīvā Talsu novada pašvaldība turpinās sadarbību ar nevalstisko sektoru, aktīvāk iesaistot ne tikai lēmumu
pieņemšanas procesā, bet arī to ieviešanā, un, apzinoties, ka pati iedzīvotāju grupa vislabāk zina savas grupas
vajadzības, - līdz pat atsevišķu uzdevumu deleģēšanai (pašlaik laba sadarbība sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu nodrošināšanā invalīdiem, bērniem invalīdiem).
Katrā novada apdzīvotajā vietā nepieciešamas telpas (infrastruktūra) iedzīvotāju neformālo grupu, biedrību un
sabiedrisko organizāciju atbalstam (skat. arī 10.7.2.Bērnu un jaunatnes politika).
Talsu novada pašvaldība turpinās dalību biedrībās un to īstenotajos projektos. 2010,.gadaā Talsu novada
pašvaldība piedalās biedrībās:
 biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība”
 biedrība “Talsu hokeja klubs”
 Latvijas Pilsētu savienība
 Sporta un atpūtas biedrība “Usma”
 Talsu komersantu klubs
 biedrība “Latvijas Pašvaldību mācību centrs”
 biedrība “Talsu rajona partnerība”
 biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”
 biedrība “Abavas ielejas attīstības centrs”.
Aktīva sadarbība notiek ar biedrību “Talsu Pauguraines dabas parka atbalsts”, Ziemeļkurzemes NVO atbalsta
centru un Talsu novada fondu. Uzsverot nevalstiskā sektora nozīmi novadā un atbalstot organizāciju aktivitātes,
Talsu novada dome paredzēja līdzekļus budžetā LEADER programmas projektu līdzfinansējumam. 2009.gadā
uzsākta sadarbība ar Talsu novada fondu, plānojot trešo iedzīvotāju forumu novada attīstības programmas
izstrādes ietvaros.

10.7.2. Bērnu un jaunatnes politika
Jaunatne ir sabiedrības un tās izaugsmes turpināšanās garants. Saskaņā ar Jaunatnes likumu, par jauniešiem tiek
uzskatītas personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Talsu novadā ir reģistrēts 7051jaunietis, kas ir vairāk kā 20%
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no kopējā iedzīvotāju skaita. Eiropā jaunatnes politikas rīcības ir pieļaujams attiecināt arī uz personām līdz 30
gadiem).
Talsu novadā darbam ar bērniem un jauniešiem ir izstrādāta Talsu novada jaunatnes politikas attīstības stratēģija
2011.-2015.gadam. Tā piedāvā vairāk orientēta uz preventīvām darbībām, nevis negatīvo seku likvidēšanu.
Stratēģija piedāvā vīziju: „Talsu novads ir jauniešiem draudzīga un pievilcīga vide, kas sekmē jauniešu veidošanos
par vispusīgi attīstītiem, izglītotiem, sociāli nodrošinātiem, veselīgiem un uz demokrātiskām vērtībām vērstiem
sabiedrības locekļiem.”
Talsu novada jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2011.-2015.gadam izvirza rīcības septiņās prioritārajās
jomās: līdzdalība, informētība, infrastruktūra, neformālā un interešu izglītība, brīvais laiks, veselība un drošība,
nodarbinātība.
Par jaunatnes politikas stratēģijas veidošanu un jaunatnes interešu aizstāvību Talsu novadā atbild pašvaldības
izveidota padomdevēja institūcija Jaunatnes lietu konsultatīvā padome, kas pastāv jau kopš 1998. gada
(sākotnēji kā Talsu rajona padomes jaunatnes lietu konsultatīvā padome). TNJLKP veicina pašvaldības darba ar
jaunatni saskaņotu īstenošanu novadā, veicinot jauniešu iniciatīvu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un
sabiedriskajā dzīvē. Padome darbojas kā viena no pašvaldības komisijām. Padomes sastāvā ir nozaru vadītāji
speciālisti, politiķi un jaunieši, kas savā darbā ir saistīti ar jauniešu interesēm
Par jaunatnes darba koordināciju, plānošanu, metodisko virsvadību un informatīvās datu bāzes veidošanu no
1990. gada atbild Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs (sākotnēji izveidots pie Talsu rajona pašvaldības).
Centrs Talsu novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esoša interešu izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītības
programmas un veic interešu izglītības, audzināšanas un jaunatnes darba organizatoriski metodisko un
informatīvo darbību Talsu novadā. It kā jau ir- skat nākamā lappusē „Perspektīvā Talsu novada pašvaldība
saskata, ka Talsi varētu kļūt par centru Ziemeļkurzemē darbam ar jaunatni. Nepieciešamas sniegt atbalstu
jauniešu organizāciju iniciatīvām, palīdzot iekārtot telpas un nodrošināt tās ar aprīkojumu...”
1995.gadā Talsu rajonā sāka darboties pirmās skolēnu pašpārvaldes, un tika izveidota rajona jauniešu reģionālā
dome – Talsu rajona skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienība „TRSPUJKA”.
Šobrīd Talsu novadā darbojas piecas jauniešu organizācijas, seši jauniešu iniciatīvu centri, divi jauniešu brīvā laika
centri, trīs neformālās jauniešu grupas, viena politiskā jauniešu organizācija un 16 skolēnu pašpārvaldes.
No 2009.gada jaunieši ir izveidojuši Talsu, Rojas un Dundagas novadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu
organizāciju apvienību „TAS.ES”, kas apvieno 20 skolēnu pašpārvaldes, astoņus jauniešu centrus, divus brīvā laika
centrus, četrus jauniešu NVO, vienu jauniešu politisko organizāciju un brīvprātīgos jauniešus. „TAS.ES” darba
grupu vadītāji veido Līderu kabinetu, kura uzdevums ir informācijas aprites nodrošināšana, jaunatnes darba
popularizēšana, ideju ģenerēšana un padarīto darbu monitorings.
Darba ar jaunatni īstenošanā iesaistās pašvaldības iestādes (skolas, kultūras nami u.c.) un speciālisti, kuri,
atbilstoši savas iestādes darba uzdevumiem, izstrādā īpaši jauniešiem nepieciešamas programmas un projektus.
2009. gadā jauniešu organizāciju apvienība “TAS.ES” veica aptauju „Jauniešu intereses Talsu, Rojas un Dundagas
novados”. Kā nozīmīgākās problēmas jaunieši minēja: materiālās, profesijas izvēle un tālākizglītošanās,
alkoholisms, narkomānija, bezdarbs, attiecības ģimenē, informācijas trūkums par jauniešiem aktuāliem
jautājumiem.
Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs partnerībā ar Talsu novada domi un Latvijas Bērnu fondu ir izveidojis jaunu
nodibinājumu – „Talsu novada krīžu centrs”, kurā sniedz pakalpojumus bērniem un jauniešiem, kas cietuši no
prettiesiskām darbībām un krīzes situācijā nonākušiem bērniem, jauniešiem un sievietēm, nepieciešamības
gadījumā tiek nodrošināts transports nokļūšanai līdz krīzes centram.
Talsu novada Sociālais dienests informē par atbalsta sistēmu jauniešiem: Talsu novadā trīs gadus aktīvi darbojas
Talsu pilsētas starpinstitucionālā darba grupa, plānots šādas darba grupas veidot arī citur novadā.
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2009. gada Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes pētījumā „Jaunatnes politikas sistēma pašvaldībā” jaunatnes
darbinieki kā galvenās problēmas jaunatnes darbā atzīmēja: pasīvi un neaktīvi jaunieši, līderu trūkums jauniešu
vidū, alkoholisms un citas atkarības vielas, telpu trūkums, aprīkojuma trūkums, neiecietība jauniešu starpā,
bezdarbs, klaiņošana, noziedzība, nelietderīga brīvā laika pavadīšana.
Secinājumi:
1) ne visi Talsu novada jaunieši ir apmierināti ar esošajām brīvā laika pavadīšanas un nodarbinātības iespējām,
vai arī nav par tām informēti;
2) Talsu novada jauniešiem nepieciešama efektīva informēšanas sistēma, kura apvienota ar individuālu pieeju,
uzrunājot un iesaistot ikvienu ieinteresēto jaunieti;
3) novadā ir nepieciešams veicināt jauniešu prasmes un iemaņas informācijas ieguvē, brīvprātīgā darba iesaistē,
savu ideju realizēšanā un interešu aizstāvībā;
4) nozīmīgi ir veikt esošo aktivitāšu un resursu pārskatīšanu, meklējot jaunus un mūsdienu jauniešu vajadzībām
atbilstošus risinājumus Talsu novada jauniešu problēmām;
5) jāveicina interešu un neformālā izglītība jauniešu personības pilnveidošanā un saturīga brīvā laika pavadīšanā;
6) populārākie jauniešu brīvā laika pavadīšanas veidi (atpūta diskotēkās, mājas ballītēs, spēļu zālēs) negatīvi
ietekmē jauniešu veselību, dzīvesveidu un vērtību sistēmu kopumā;
7) rodas nepieciešamība paplašināt esošās iespējas un piedāvāt jauniešiem mūsdienīgas alternatīvas jauniešu
brīvā laika pavadīšanas jomā;
8) svarīgi pasargāt jauniešus no atkarību izraisošo vielu lietošanas uzsākšanas. Ļoti svarīgi veikt profilaktiskus
pasākumus, lai palīdzētu izsargāties no HIV/AIDS, seksuāli transmisīvajām saslimšanām u.c..
Perspektīvā Talsu novada pašvaldība saskata, ka Talsi varētu kļūt par centru Ziemeļkurzemē darbam ar jaunatni.
Nepieciešamas sniegt atbalstu jauniešu organizāciju iniciatīvām, palīdzot iekārtot telpas un nodrošināt tās ar
aprīkojumu. Jaunieši ir arī svarīgi brīvprātīgā darba dalībnieki. Izglītības jomā nepieciešamas pievērst uzmanību
jauniešu izglītības kvalitātei, profesionālajai orientācijai, uzņēmības mācīšanai, skolēnu uzņēmumu veicināšanai,
interešu, profesionālās ievirzes un profesionālajai izglītībai, kā arī sporta un kultūras attīstībai. Lai veidotu
bērniem un jauniešiem drošu, aktīvam dzīvesveidam piemērotu apkārtējo vidi, nepieciešams veidot
veloinfrastruktūru, labiekārtot parkus un sabiedrisko objektu teritorijas. Jaunieši ir resurss arī daudzu novadam
svarīgu projektu īstenošanā – piemēram, mobilitātes projektā, projektos kultūras, sporta, sociālo pakalpojumu ,
veselības veicināšanas jomā.

10.7.3. Reliģiskās organizācijas
Kaut gan baznīca ir šķirta no valsts, tomēr daudzi tās pilsoņi ir saistīti ar kristīgo baznīcu. Kristīgās vērtības ir tās,
kas ir veidojušas Latvijas sabiedrību un kultūru. Talsu novads ir ļoti īpašs ar starpkonfesionālo sadarbību starp
draudzēm. Novadā ir 12 luterāņu draudzes ar dievnamiem un viena kopa. Ir viena katoļu draudze Talsos ar misiju
punktu Laucienē. Ir 3 baptistu draudzes, Valdemārpils Vasarsvētku draudze ar filiālēm, Neivakenes vecticībnieku
draudze, Talsu pareizticīgo draudze, Talsu Kristīgā sadraudzība, Talsu Septītās dienas adventistu draudze, kā arī
kristīgās misijas organizācija „Jaunatne ar Misiju”.
Draudzes kopīgi veido ekumēnisku Adventes vainaga iedegšanu. Piesaistot vēl citus interesentus, tika veidoti
Ģimenes svētki Talsos 2009. gadā. Draudzes sniedz lielu atbalstu novada sociālo problēmu risināšanā gan izdalot
humāno palīdzību, gan veidojot zupas virtuvi. Draudžu baznīcas ir kultūrvēsturiskas nozīmes objekti un bieži
ietverti tūristu maršrutos.
Dažas baznīcas padomju gados draudzēm tika atņemtas, pārējām draudzēm tika uzlikti tik lieli nodokļi, ka nebija
iespējams uzturēt baznīcu ēkas, un tagad lielākā daļa no tām ir sliktā tehniskā stāvoklī. Kaut gan baznīcas nav
pašvaldības īpašums, tās ir nozīmīgs kultūrvēsturiskais piemineklis, līdz ar to ir nepieciešams novada finansiālais
atbalsts šo ēku renovēšanā. Mērķis – sakārtota, ikvienam interesentam pieejama kultūrvide.
Lai stiprinātu ģimenes, kas ir sabiedrības pamats, vērtību stiprināšanu, rīkot izglītojošus un izklaidējošus ģimenes
svētkus reizi gadā, piesaistot brīvprātīgos no dažādām draudzēm, bet paredzot finansējumu svētku tehniskajam
nodrošinājumam.
Lai palīdzētu saglabāt baznīcas, kas ir kultūras pieminekļi, pašvaldība iekļaus tās kopējā publiskās ārtelpas
labiekārtojuma uzlabošanas projektos, kā arī sadarbosies finanšu piesaistē kultūras pieminekļu ēku sakārtošanai.
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SVID. Nevalstiskais sektors. Pilsoniskā sabiedrība
Stiprās puses

Vājās puses

 Labas tradīcijas pilsoniskas sabiedrības veidošanā.
Augsta līdzdalība NVO un neformālās iedzīvotāju
grupās.
 Organizācijas
darbības
jomu
daudzveidība
(jaunatne, reliģija, kultūra, medības, invalīdi, sports,
u.c.) sniedz plašas izvēles iespējas gan iedzīvotāju
līdzdalībai, gan pārvaldes iestādēm dažādu jautājumu
risināšanā.
 Izveidotas institūcijas darbam ar bērniem un
jaunatni

 Nepietiekama materiālā bāze nevalstiskajā sektorā
un iespējas uzlabot NVO pakalpojumu kvalitāti savai
interešu grupai.
 Nepietiekama zināšanas un normatīvā bāze
publiskā sektora sadarbībai ar nevalstisko.
 Daļas sabiedrības kūtrums un zema sociālā
motivācija.
 Sociālās problēmas, ekonomiskās problēmas un
nelabvēlīgo sociālo paradumu izplatīšanās.
 Ierobežota pašvaldības (cilvēkuresursu) kapacitāte
sadarbībai ar NVO..

Iespējas

Draudi

 Veidot Talsus par centru darbam ar jaunatni.
 Attīstīt sadarbību pašvaldības pakalpojumu
sniegšanā, līdz par atsevišķu uzdevumu deleģēšanai
nevalstiskajam sektoram.
 Turpināt un attīstīt izglītības, sociālās jomas,
kultūras un sporta iestāžu sadarbību ar pašvaldību.
 Veicināt pakalpojumu iepirkšanu no nevalstiskā
sektora, tādējādi veicinot NVO aktivitāti, saimniecisko
darbību un sociālo uzņēmumu veidošanos.
 Atbalstīt brīvprātīgo darbu kā vienu no kvalifikācijas
paaugstināšanas un nodarbinātības motivācijas
programmām.
 Turpināt un attīstīt konsultēšanos ar nevalstisko
sektoru pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā
 Modernu
komunikācijas
veidu
attīstīšana
pašvaldībā saziņā ar iedzīvotājiem, NVO, īpaši jauniešu
NVO.
 Publisko interneta punktu un pašvaldības rīcībā
esošās
informācijas
pieejamības
uzlabošana
(atklātības, izglītības un konsultēšanās mērķiem)

 Visu sabiedrības resursu nepilnvērtīga izmantošana
neļaus risināt ekonomiskos un sociālo jautājumus.
 Neuzlabojot NVO līdzdalības iespējas, padziļināsies
neticība pašvaldībai, neticība izteiktā viedokļa
lietderībai un mazināsies sabiedrības iesaistīšanās
motivācija.
 NVO sektora zaudēšana var radīt papildu slodzi uz
pašvaldības un valsts iestāžu administratīvo kapacitāti,
sociālo budžetu.
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11.PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE
11.1. Lēmējvara
Talsu novada pašvaldība izveidota 2009.gada 1.jūlijā, apvienojoties 16 Talsu rajona pašvaldībām - 4 pilsētu
domēm, vienai novada domei un 11 pagastu padomēm.
Talsu novada domē ir 17 deputāti. Strādā piecas pastāvīgās komitejas.
39.attēls. Talsu novada dome un komitejas

Datu avots: Talsu novada pašvaldības nolikums

Domes darbību nodrošina domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks, pašvaldības izpilddirektors, kā
arī novada pašvaldības administrācijas darbinieki.

11.2. Izpildvara
Pašvaldības centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde,
kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī
darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.

40.attēls. Centrālā administrācija

Lai pildītu likumā „Par pašvaldībām” noteiktās funkcijas,
Talsu novada domes pakļautībā darbojas 90 iestādes,
četras aģentūras. Talsu novada dome ir vienīgā īpašniece
sešās kapitālsabiedrībās (SIA „Talsu televīzija”, SIA
„Stendes nami”, SIA „Siltumiņš”, SIA „Talsu namu
pārvalde”’(turpmāk – SIA „Talsu ūdens”), SIA „Talsu
namsaimnieks”, SIA „Sabiles veselības centrs”) un
līdzīpašniece divās kapitālsabiedrībās (SIA „Atkritumu
apsaimniekošanas
sabiedrība
„Piejūra””,
AS
„Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”).
2009.gadā izveidojot novada pašvaldību, apstiprināti
jauni amatu klasifikatori pašvaldības administrācijas un
iestāžu darbiniekiem. 2010. gadā ieviesta vienota
centralizētā grāmatvedības uzskaites sistēma.
Lai pildītu likumā „Par pašvaldībām” noteiktās funkcijas
un uzdevumus, kā arī lai koordinētu to veikšanu
pārvaldēs, centrālajā administrācijā un pašvaldības
iestādēs 2010.gadā strādāja 233 darbinieki, kas veic 80
amatu pienākumu izpildi. Salīdzinājumā ar 2009.gadu
darbinieku skaits pārvaldēs ir samazinājies (29.tabula).
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29.tabula. Pašvaldības darbinieku skaita izmaiņas, 2009.-2010.g.
Gads

2009
2010

Amata vietas
Administrācijā
Pārvaldēs

115
116

270
212

Darbinieku skaits
Administrācijā
Pārvaldēs

112
115

261
215

Datu avots: Talsu novada pašvaldības 2010.gada publiskais pārskats, Personāldaļas dati

Datu pārvaldība
Juridiskās nodaļas personāla daļa uztur elektronisko „Personāla uzskaites datu bāzi”, kuras izveidošana uzsākta
2010.gada oktobrī. Personāla daļa organizē un koordinē amata aprakstu izstrādi.
2010. gadā ieviesta vienota centralizētā grāmatvedības uzskaites sistēma, kas ilgtermiņā dos būtiskus
uzlabojumus finanšu plānošanā novadā.
Talsu novada Izglītības pārvaldes centralizētā grāmatvedība no 2010.gada 1.aprīļa veic pārvalžu grāmatvedību
funkcijas saistībā ar iestāžu saimniecisko darbību, aprēķina 749 pedagogu darba algas (no valsts mērķdotācijas
finanšu līdzekļiem), izmantojot programmu „Horizon”, un 477 saimniecisko darbinieku darba algas. Tiek
nodrošinātas arī 4 mākslas un mūzikas skolu un Strazdes bērnu nama, pašvaldību savstarpējo norēķinu, valsts
dotāciju mācību grāmatu iegādei un 1.klases skolēnu ēdināšanas finanšu operācijas.

Metodiskais darbs un apmācības
Ir apstiprināta un ieviesta „Personāla atlases kārtība”, kuras mērķis ir nodrošināt vienotu un objektīvu personāla
atlasi Talsu novada pašvaldībā un tās iestādēs. Lai veiktu pašvaldības darbinieku amata pienākumu izpildes
kvalitātes novērtējumu un konstatētu pienākumu izpildi kavējošos faktorus, ir izstrādāta un ieviesta „Talsu
novada pašvaldības darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība”.
Lai paaugstinātu personāla profesionālo kompetenci un kvalifikāciju, darbinieki 2010.gadā ir piedalījušies 76
semināros un pieredzes apmaiņas pasākumos. Projektu realizācijas ietvaros ir notikuši 8 pieredzes apmaiņas
ārzemju braucieni.
Personāla daļa ir organizējusi četrus informatīvos seminārus, kurus apmeklējuši 165 dalībnieki, un ir sagatavotas
6 metodisko ieteikumu prezentācijas, lai informētu iestāžu vadītājus un paaugstinātu viņu zināšanu līmeni par
personāla lietvedības un personāla vadības aktuālajiem jautājumiem.
Mainoties normatīvo aktu nosacījumu prasībām, pašvaldības administratīvā vadība veic sistemātisku amatu
klasifikācijas aktualizāciju.

Teritoriālās pārvaldes
Pēc administratīvi teritoriālās reformas realizācijas Talsu novadā ir Talsu pilsēta, trīs mazpilsētas Stendes,
Valdemārpils un Sabile, un 14 pagasti – Abavas, Ārlavas, Balgales, Ģibuļu, Īves, Ķūļciema, Laidzes, Laucienes,
Lībagu, Lubes, Strazdes, Valdgales, Vandzenes un Virbu pagasts.
Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina 16 pagastu un pilsētu
pārvaldes, kas ir pašvaldības iestādes. Tās vada deviņi pārvalžu vadītāji, vairāki pārvalžu vadītāji vada vairākas
pārvaldes.
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41.attēls. Pašvaldību teritoriālās pārvaldes

Datu avots: Talsu novada pašvaldības nolikums

Raksturojot pašvaldības darbību, pašvaldības pārvaldes jēdziena vietā attīstības programmā tiek lietota
„pašvaldības pārvaldība”, kas paplašina pārvaldes darbu un izvērš sadarbību ar vietējām NVO, uzņēmējiem,
vietējiem iedzīvotājiem.
Pamatojoties uz jaunās izpildvaras darba novērtējumu jaunajā novadā, 2011.gadā tiek veiktas izmaiņas
izpildvaras struktūrā, lai nodrošinātu pilsētu un pagastu daļu lielāku pastāvību un operatīvāku lēmumu
pieņemšana ikdienā.
Pārvaldes un pašvaldības administrācijas ēkām nepieciešams paaugstināt energoefektivitāti, ieviest vienotu datu
pārraides tīklus novadā, regulāri paaugstināt darbinieku kvalifikāciju un veicināt pieredzes apmaiņu gan novada
iekšienē, gan sadarbības projektos ar Latvijas un citu valstu pašvaldībām labākās pieredzes apgūšanai. Jāuzlabo
pārvaldes iestāžu pieejamība, ieviešot vides pieejamības projektus, labiekārtojot piegulošās teritorijas.

11.3. Sabiedrības līdzdalība un informēšana
Iedzīvotāju iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesā
Talsiem ir vienas no ilgākajām sabiedrības līdzdalības tradīcijām starp Latvijas pašvaldībām. Talsu Novada fonds ir
viens no pirmajiem Latvijā, kas sāka aktivizēt sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā. Atsevišķu
pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un Talsu novada iedzīvotājiem ir izveidojusi 23 komisijas:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Administratīvā komisija (7 cilvēku sastāvā)
Ceļu apsaimniekošanas komisija (7 cilvēku sastāvā)
Civilās aizsardzības komisija
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija (5 cilvēku sastāvā)
Dzīvokļu komisija (9 cilvēku sastāvā)
Iepirkumu komisija (7 cilvēku sastāvā)
Izglītības komisija (9 cilvēku sastāvā)
Kultūras un reliģiju lietu komisija (9 cilvēku sastāvā)
Licencēšanas komisija (5 cilvēku sastāvā)
Pasažieru pārvadājumu komisija (7 cilvēku sastāvā)
Pilsētvides un lauku attīstības komisija (9 cilvēku sastāvā)
Privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisija (5 cilvēku sastāvā)
Sabiedriskās kārtības komisija (7 cilvēku sastāvā)
Satiksmes drošības komisija (7 cilvēku sastāvā)
Sociālo lietu komisija (9 cilvēku sastāvā)
Sporta komisija 9 cilvēku sastāvā)
Vēlēšanu komisija (7 cilvēku sastāvā)
Vides aizsardzības komisija (7 cilvēku sastāvā)
Zaļumsaimniecības komisija (5 cilvēku sastāvā)
Talsu pilsētas zemes komisija (5 cilvēku sastāvā)
Sabiles pilsētas zemes komisija (5 cilvēku sastāvā)
Valdemārpils pilsētas zemes komisija (5 cilvēku sastāvā)
Stendes pilsētas zemes komisija (5 cilvēku sastāvā)

Pašvaldības sadarbība ar NVO
Pašvaldības sadarbība ar iedzīvotājiem un NVO raksturota 10.7.nodaļā.

Iedzīvotāju informēšana
Oficiālais Talsu novada pašvaldības laikraksts ir „Talsu Novada Ziņas”, kopš 2009.gada septembra reizi mēnesī, 13
000 eksemplāros un tiek bez maksas nogādāts katrā fiziskas personas pasta kastītē Talsu novada teritorijā. „Talsu
Novada Ziņas” ir oficiāls izdevums, kurā atrodama informācija par visiem domes pieņemtajiem lēmumiem,
pašvaldības aktualitātēm, tiek publicēti visi saistošie noteikumi, kā arī gaidāmo pasākumu plāni, būtiska
informācija novada iedzīvotājiem kopumā.
Talsu novada pašvaldība uztur novada interneta portālu. Informācija mājas lapā www.talsi.lv tiek atjaunota
vairākas reizes dienā. Līdz Talsu novada izveidošanai deviņām no 16 pašvaldībām ir savas mājas lapas Internetā.
Pagastu un pilsētu vietējās identitātes saglabāšanai būtu ieteicama vietējo mājas lapu uzturēšana, īpaši
lielākajiem pagastiem un pilsētām
42.attēls. Talsu novada pagastu un pilsētu ģerboņi

Datu avots: www.talsi.lv
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Talsu novada pašvaldībai ir līgums ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Talsu televīzija”, kas sagatavo „Ziņas
Talsu novadam” trīs reizes nedēļā – pirmdienās, trešdienās un piektdienās, kā arī tiešraides ar iespēju skatītājiem
uzdot sev interesējošos jautājumus.
Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa regulāri sadarbojas ar vietējiem, reģionāliem un
nacionālajiem plašsaziņas līdzekļiem (laikrakstu „Talsu Vēstis”, Talsu televīziju, „Kurzemes Radio”, „Latvijas
Radio”, Latvijas televīziju, ziņu aģentūrām „LETA” un „BNS”, laikrakstiem „Dienas Bizness”, „Latvijas Avīze” ,
„Diena” , portāliem „Delfi”, „Apollo”, „TVNET” u.c.), sniedzot informāciju, sagatavojot atbildes uz jautājumiem,
organizējot žurnālistu vizītes utt. 2009.gadā sagatavotas un plašsaziņas līdzekļiem nosūtītas 145 preses relīzes.

11.4. Budžets
Talsu novada pašvaldības budžetu, līdzīgi kā visu Latvijas pašvaldību budžetus, veido pamatbudžets un speciālais
budžets, taču jāņem vērā, ka pašvaldības kapitālsabiedrību ieņēmumi un izdevumi pašvaldības budžetā netiek
iekļauti.
Talsu novada budžeta ieņēmumi kopā 2010.gadā bija 20,268 miljoni latu, tai skaitā pamatbudžeta ieņēmumi
19,766 miljoni latu un speciālā budžeta ieņēmumi – 502 tūkstoši latu. Talsu novada pašvaldības budžeta
izdevumi 2010.gadā bija nedaudz mazāki par ieņēmumiem, to apjoms bija 19,183 miljoni latu, tai skaitā
pamatbudžeta izdevumi 18,765 miljoni latu un speciālā budžeta izdevumi - 418 tūkstoši latu.
Speciālais budžets veido apmēram 2% no kopējā budžeta un ietver īpašiem mērķiem iezīmētus ieņēmumu
avotus – pašvaldības īpašuma privatizācijas rezultātā iegūtos līdzekļus, valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību
autoceļu (ielu) finansēšanai, dabas resursu nodokli, kā arī saņemtos ziedojumus un dāvinājumus. Speciālā
budžeta līdzekļi tiek novirzīti konkrētu pasākumu realizācijai. Galveno pašvaldības budžeta līdzekļu daļu veido
pamatbudžets.
Latvijas pašvaldībām kopā attiecībā uz budžeta ieņēmumiem līdz 2008.gadam ik gadu bija vērojama salīdzinoši
strauja augšupeja (ja salīdzina 2005.gada un 2008.gada ieņēmumus, tie bija dubultojušies jeb palielinājušies par
109%), bet 2009.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu bija ļoti liels kritums - par 20,7%, un arī 2010.gadā
pašvaldību kopējie ieņēmumi samazinājās par 1,4% salīdzinājumā ar 2009.gadu.
2009.gadā Talsu novada teritorijas pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumi bija 19,68 miljoni latu. Taču 2009.gada
un 2010.gada budžeta datus nav objektīvi salīdzināt, jo 2009.gada budžeta rādītājos iekļauta arī daļa Talsu rajona
pašvaldības un tās iestāžu ieņēmumu un izdevumu par visu 2009.gadu. Talsu novada 2011.gada plānotie
pamatbudžeta ieņēmumi ir 19,52 miljoni latu, tas ir mazāk nekā 2010.gadā, 2011.gadā plānotie pamatbudžeta
izdevumi ir sabalansēti ar gada ieņēmumiem – arī to apjoms ir 19,52 miljoni latu.

Ieņēmumi
Pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumu pamata grupas ir nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (valsts un
pašvaldību nodevas), maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, transferti (valsts budžeta transferti, tai skaitā
mērķdotācijas skolotāju algām, ES fondu līdzekļi, pašvaldību transferti) un citi ieņēmumi (ārvalstu finanšu
palīdzība).
Pamatbudžeta ieņēmumi 2010.gadā bija 19,77 miljoni latu. Rēķinot uz vienu iedzīvotāju Talsu novada
pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2010.gadā bija 577 lati, tas ir nedaudz mazāk kā Kurzemes reģionā vidēji
(601 lats) un arī kā Latvijā vidēji (612 lati).
2010.gadā Talsu novada pašvaldības budžeta ieņēmumu lielāko daļu veido transferti. To apjoms 2010.gadā bija
9,658 miljoni latu jeb 49% no pamatbudžeta ieņēmumiem, no tiem 9,503 miljoni ir valsts budžeta transferti, un
154 tūkstoši latu – pašvaldību budžetu transferti. Transfertu ietvaros lielāko daļu veido mērķdotācijas, to apjoms
ir 4,096 miljoni latu, tai skaitā arī mērķdotācija skolotāju algām. 2,528 miljoni latu ir transferti ES struktūrfondu
finansēto projektu īstenošanai. 2,008 miljonus latu pašvaldība saņēma kā dotāciju no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda.
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Nākamā aiz transfertiem lielākā ieņēmumu pozīcija ir nodokļu ieņēmumi. Talsu novada pašvaldībai nodokļu
ieņēmumi 2010.gadā bija 8,187 miljoni latu jeb 41% no pamatbudžeta ieņēmumiem.
Pašvaldības nodokļu ieņēmumi raksturo pašvaldības finanšu kapacitāti. Latvijā visi nodokļi ir valsts nodokļi un
neviens nodoklis nav noteikts kā pašvaldības nodoklis. Pašvaldību budžetos tiek ieskaitīti atskaitījumi no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa, izložu un azartspēļu nodokļa (pamatbudžetā) un
dabas resursu nodokļa (speciālajā budžetā).
Talsu novada teritorijā 2009.gadā nodokļu ieņēmumu apjoms bija 7,260 miljoni latu.
2010.gadā no 8,187 miljoniem latu nodokļu ieņēmumu 91% jeb 7,450 miljonus latu veido ieņēmumi no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kas tiek ieskaitīts pēc ienākumu saņēmēja deklarētās dzīvesvietas pašvaldībā. 9%
jeb 692 tūkstošus latu ieņēmumus veido nekustamā īpašuma nodoklis, ko kopš 2010.gada maksā ne tikai par
zemi un saimnieciskai darbībai izmantojamām ēkām, bet arī par mājokļiem.
Pārējo divu nodokļu ieņēmumi pašvaldības budžetā ir salīdzinoši nelieli - ieņēmumi pamatbudžetā no azartspēļu
nodokļa ir 45 tūkstoši latu, speciālajā budžetā no dabas resursu nodokļa – 82 tūkstoši latu.
Rēķinot uz vienu iedzīvotāju, pašvaldības nodokļu ieņēmumi Talsu novadā 2010.gadā bija 239 lati. Salīdzinājumā
ar Latvijas u Kurzemes reģiona vidējiem rādītājiem Talsu novada rādītājs ir zemāks (Latvijā 326 lati, Kurzemes
reģionā – 267 lati 2010.gadā). Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa uz vienu iedzīvotāju Talsu novadā bija
217 lati (Latvijā – 284 lati, Kurzemes reģionā – 235 lati), nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi uz vienu
iedzīvotāju bija 20 lati (Latvijā – 40 lati, Kurzemes reģionā – 31 lats).
2011.gadā plānotais nodokļu ieņēmumu apjoms no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma
nodokļa ir 7,419 miljoni latu – zemāki nekā 2010.gadā. Plānotie ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ir
6,696 miljoni latu, no nekustamā īpašuma nodokļa – 515 tūkstoši latu.
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi veidoja 1,784 miljonus latu, bet nenodokļu ieņēmumi 129 tūkstošus
latu.
Tabulā atspoguļoti Talsu novadu veidojošo pašvaldību ieņēmumi pirms apvienošanās 2008.gadā. Šie dati liecina,
ka ja Talsu pilsētas iedzīvotāju skaits veido trešo daļu no novada iedzīvotājiem, tad no kopējiem ieņēmumiem un
nodokļu ieņēmumu Talsu pilsētas daļa veido apmēram pusi, bet citu pilsētu vai pagastu daļa nepārsniedz 6%. Ja
salīdzina nodokļu ieņēmumu rādītājus uz vienu iedzīvotāju, tad redzams, ka augstākie ieņēmumi bija Talsu
pilsētai, ieņēmumi virs vidējā novada teritorijā bija arī Laidzes pagastam. Pārējām pašvaldībām nodokļu
ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju bija ievērojami zemāki. 2008.gadā Talsu pilsēta veica iemaksas pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fondā, Laidzes pagasts bija neitrālā pozīcijā, bet pārējās novadu veidojošās pašvaldības saņēma
dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.
30.tabula. Pašvaldību pamatbudžetu kopējie ieņēmumi un nodokļu ieņēmumi pirms novada izveides 2008.g.
Pamatbudžeta
ieņēmumi, Ls

Talsi
Stende
Valdemārpils ar
l.t.
Balgales pagasts
Ģibuļu pagasts
Īves pagasts
Ķūļciema
pagasts
Laidzes pagasts
Laucienes
pagasts
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% no novada
teritorijas
ieņēmumiem

Nodokļu
ieņēmumi, Ls

% no novada
teritorijas
nodokļu
ieņēmumiem Ls

Nodokļu
ieņēmumi uz 1
iedzīvotāju

9 018 796
607 416
1 030 148

52,1
3,5
5,9

4 536 828
477 513
564 943

46,6
4,9
5,8

401
248
214

365 474
953 724
201 162
168 325

2,1
5,5
1,2
1,0

199 473
601 166
106 646
83 795

2,0
6,2
1,1
0,9

204
239
191
165

751 248
812 791

4,3
4,7

559 790
419 510

5,7
4,3

302
217
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Pamatbudžeta
ieņēmumi, Ls

Lībagu pagasts
Lubes pagasts
Sabiles novads
Strazdes pagasts
Valdgales
pagasts
Vandzenes
pagasts
Virbu pagasts
Kopā

% no novada
teritorijas
ieņēmumiem

% no novada
teritorijas
nodokļu
ieņēmumiem Ls

Nodokļu
ieņēmumi, Ls

Nodokļu
ieņēmumi uz 1
iedzīvotāju

703 890
175 132
1 270 910
175 438
465 525

4,1
1,0
7,3
1,0
2,7

541 341
113 936
652 349
85 396
296 228

5,6
1,2
6,7
0,9
3,0

254
186
204
186
202

593 663

3,4

446 517

4,6

240

390 985
17 319 153

2,3
100,0

252 800
9 738 758

2,6
100,0

251
287

Datu avots: Aprēķini pēc Valsts kases datiem

2011.gadā plānotais pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu apjoms ir mazāks nekā 2010.gadā – 18 miljoni latu.
No tiem 9,05 miljoni latu transferti, 7,53 miljoni latu nodokļu ieņēmumi, 1,3 miljoni latu maksas par
pakalpojumiem.

Izdevumi
Kopējie Talsu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2010.gadā bija 18,765 miljoni latu.
Pamatbudžetā 83% (15,620 miljoni latu) ir uzturēšanas izdevumi, tai skaitā 9,116 miljoni izdevumi atlīdzībai, bet
17% (3,144 miljoni latu) - kapitālie izdevumi. Kapitālo izdevumu īpatsvars novadā bija zemāks nekā vidēji Latvijā
2010.gadā (20%).
Tabulā atspoguļoti pašvaldības izdevumi sadalījumā pa funkcionālajām kategorijām. Lielāko izdevumu daļu veido
izdevumi izglītībai (43%), tad seko pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi (17,5%),
nākamajās pozīcijās ir sociālie pakalpojumi un palīdzība (11,9%) un kultūra un atpūta (11,7%). Vispārīgo valdības
dienestu jeb administrācijas izdevumu īpatsvars izdevumos ir 9,1%.
31.tabula. Talsu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālās klasifikācijas 2010.gadā
Izdevumu kategorija

Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Izdevumi kopā

Izdevumi uz 1
iedzīvotāju, Ls

Izdevumi, Ls

1 708 976
140 294
299 871
812 386
3 284 896
30 099
2 187 799
8 070 402
2 229 787
18 764 510

% no kopējiem
izdevumiem

50
4
9
24
96
1
64
236
65
548

9,1
0,7
1,6
4,3
17,5
0,2
11,7
43,0
11,9
100,0

Avots: Valsts kase

32.tabula. Plānotie Talsu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālās klasifikācijas 2011.gadā
Izdevumu kategorija

Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
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Izdevumi, Ls

1774225
168637
887722
878036
7099603
32298

% no kopējiem
izdevumiem

7,2
0,7
3,6
3,6
28,9
0,1
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Izdevumu kategorija

Izdevumi, Ls

Atpūta, kultūra
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Izdevumi kopā

2507878
8768744
2487357
24604500

% no kopējiem
izdevumiem

10,2
35,6
10,1
100,0

Avots: Valsts kase

Ņemot vērā iepriekšējā gada atlikumu un paredzētos kredītus, 2011.gadā plānotie izdevumi ir 24,60 miljoni latu,
tie pārsniedz ieņēmumus un ir arī lielāki par 2010.gada izdevumiem. Tradicionālie lielākā izdevumu daļa
paredzēta izglītībai (35,6%), tad seko teritorijas un mājokļu apsaimniekošana (28,9%). Šeit jāatgādina, ka
pašvaldības budžetā nav iekļautas kapitālsabiedrības (piemēram, Ziemeļkurzemes slimnīcas Talsu filiāle u.c.).

Aizņēmumi
Uz 2011.gada sākumu Talsu novada pašvaldības neatmaksāto aizņēmumu jeb parāda apjoms ir 8,48 miljoni latu,
tai skaitā aizņēmumi, kas ņemti pirms Talsu novada izveidošanas. Bez tam pašvaldība uzņēmusies galvojuma
saistības, kuru neatmaksātā daļa ir 611 tūkstoši latu.
2011.gada beigās (novembris) Talsu novada pašvaldības parādu apjoms par aizņēmumiem ir 9,85 miljoni latu.
33.tabula. Talsu novada pašvaldības finanšu saistības

Datu avots: Talsu novada pašvaldības publiskais pārskats par 2009.gadu

ES fondu apgūšana
Talsu novads 2007.-2010.gadā ir ceturtajā vietā starp novadu pašvaldībām, kas piesaistījušas visvairāk ES
finansējumu no Darbības programmu aktivitātēm, – 7,9 mij. latu (aiz Krāslavas novada (14,4 milj., Madonas
novada (12,2 milj. un Ogres novada (10,6 milj. latu). Vidējais finansējuma apjoms uz vienu novadu aktivitātēs ar
27
vietēja līmeņa ietekmi bija 2,2 milj. latu.
Lielāko daļu veido Kohēzijas fonda un Eiropas reģionālā fonda līdzekļi, kā arī Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai projekti (2009.gadā piesaistīti finanšu līdzekļi vairāk kā 877 tūkstošu LVL).

27
Pēc VARAM sagatavotā ziņojuma „Ziņojums par horizontālo prioritāšu „Teritoriju līdzsvarota attīstība” un „Rīgas starptautiskā
konkurētspēja” īstenošanu 2007.–2010. gadā
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Programmas izstrādes laikā vēl nav panākta galīgā vienošanās starp Latviju un Eiropas Komisiju (EK) par Kohēzijas
politikas (Eiropas Savienības fondu) finansējumu Latvijai 2014.-2020.gada plānošanas periodā, un līdz ar to nav
zināms, kādas aktivitātes būs tiks atbalstītas pašvaldībās.
Talsu novada pašvaldība turpinās darbu ar ES fondu projektiem, pieņemot, ka
 Pašvaldībām būs pieejams līdzvērtīgs ES fondu finansējums kā 2007.2013.gadam;
 nākamajā plānošanas periodā pašvaldībām būs iespējas īstenot uzņēmējdarbības veicināšanas projektus,
plašākas iespējas administrēt NĪ nodokli ar 2012.gadu, kā arī citi finanšu instrumenti
Tomēr jāievēro, ka Talsu novada pašvaldības budžets – gandrīz 20 miljoni latu – ar katru gadu ir nedaudz
samazinājies. Iedzīvotāju skaits samazinās, un saskaņā ar demogrāfisko prognozi līdz 2020.gadam prognozējama
samazināšanās vēl par nepilniem diviem tūkstošiem. Par gandrīz 300 bērniem gadā līdz šim ir samazinājies
izglītojamo skaits skolās. Pieaug pašvaldības finanšu saistības. Budžeta plānošanu nevar veikt ilgtermiņā.
Ņemot vērā iepriekšminēto, pašvaldības attīstības mērķi faktiski nozīmē esošās situācijas saglabāšanu –
infrastruktūras saglabāšanu, funkcionēšanu un uzturēšanu. Vidējā termiņā nepieciešams koncentrēties uz
dažiem stratēģiskajiem projektiem, kas uzlabo Talsu kā reģiona centra konkurētspēju un mijiedarbību ar pārējām
novada teritorijām
 infrastruktūras projekti reģiona līmeņa pakalpojumu attīstīšanai Talsos;
 rīcības vietējo attīstības centru stiprināšanai;
 rīcības, ar kurām, koordinējot investīcijas nozaru griezumā, tiek stiprināts iestāžu (pakalpojumu) tīkls novada
teritorijā.

11.5. Sadarbība
Starptautiskā sadarbība
Sešpadsmit Talsu novadu veidojošajām pašvaldībām pirms novada izveides bija vairāk kā 20 ārvalstu sadarbības
partneru. Talsu novada dome izvērtēja iepriekšējo sadarbības pieredzi, sadarbības partneru interesi un
sadarbības efektivitāti un pieņēma lēmumu turpināt starptautisko sadarbību ar deviņiem sadarbības partneriem:
1) Sāres (Saare) novadu Igaunijā;
2) Prieņu (Prienai) rajonu Lietuvā;
3) Ščolkovas (Щёлково) rajonu Krievijā;
4) Alānijas (Alanya) pilsētu Turcijā;
5) Glostrupas (Glostrup) pašvaldību Dānijā;
6) Sēderčepingas (Söderköping) pašvaldību Zviedrijā;
7) Vohmas (Võhma ) pilsētu Igaunijā;
8) Rāltes (Raalte) pašvaldību Nīderlandē;
9) Lejres (Lejre) pašvaldību Dānijā.
Ar sadarbības partneriem notiek regulāra informācijas apmaiņa un tiek plānoti atsevišķi pasākumi un projekti ar
kopēju finansējumu. Starptautiskā sadarbība palīdz pārņemt citu pašvaldību pozitīvo pieredzi, veiksmīgos
piemērus, izglītot lēmumu pieņēmējus un iestāžu speciālistus, kas uzlabo pašvaldības pakalpojumu kvalitāti.
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43.attēls. Talsu novada pašvaldības starptautiskie sadarbības partneri

Datu avots: Talsu novada pašvaldība

Galvenās starptautiskās sadarbības aktivitātes 2010.gadā:
 Lejres pašvaldības delegācijas vizīte Talsu novadā un Talsu novada domes vizīte Lejrē;
 Talsu novada basketbola komandu dalība turnīrā Sēderčepingā;
 Sēderčepingas pašvaldības pārstāvju un viņu projektu partneru no Baltkrievijas vizīte Talsu novada domē
 Projekta „Pieaugušo izglītības iespējas ir neierobežotas” aktivitātes sadarbībā ar Lejri un Orisāri;
 Talsu novada delegācijas un ansambļa „Sanctus” vizīte Rāltē;
 Talsu novada delegācijas vizīte Alānijā un Alānijas delegācijas vizīte Talsos, Talsu fotokluba izstādes atklāšana
Alānijā un Alānijas bērnu zīmējumu izstādes atklāšana Talsos;
 Prieņu rajona delegācijas un deju kolektīva vizīte Talsu novadā un Talsu novada delegācijas vizīte Prieņu
rajonā sadarbības līguma atjaunošanai;
 Talsu mākslinieku izstādes atklāšana Kuresārē (Sāres novads);
 Ščolkovas volejbolistu dalība nometnē Talsu novadā un Talsu novada delegācijas vizīte Ščolkovā.

Sadarbība ar Latvijas pašvaldībām
Visplašākā sadarbība ir ar apkārtējiem novadiem, īpaši ar Talsu rajona bijušajām pašvaldībām, un Ventspils
pilsētu. Talsu novada pašvaldība sadarbojas arī ar Tukuma, Kuldīgas, Kandavas, Dobeles un Saldus pašvaldībām,
reizi gadā piedaloties kādā no minēto pašvaldību rīkotajām pieredzes apmaiņas dienām. Tāda pati sadarbība
notiek ar lielāko novadu pašvaldībām – Gulbenes, Daugavpils un Dobeles pašvaldībām.
Noslēgti sadarbības līgumi ar Rojas un Dundagas novadu pašvaldībām par izglītības metodiskā darba
koordinēšanu, pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojumu sniegšanu.
Nodrošināta Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājums
1.2.1.2.2. apakšaktivitātes „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšana prioritārajos mācību
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priekšmetos” koordinēšana. Talsu, Dundagas un Rojas novados. 69 prioritāro mācību priekšmetu pedagogi no 18
izglītības iestādēm saņēma mērķstipendijas. Noris Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts. 228 Talsu, Dundagas un Rojas novadu pedagogi atbalstīti
stipendiju/mērķstipendiju saņemšanai.
Sadarbība ar Rojas, Mērsraga, Tukuma, Dundagas pašvaldībām notiek pašvaldības iestāžu līmenī – TIC, piekrastes
pagasti – tūrisma piedāvājuma attīstīšanā Baltijas jūras Rīgas līča Ziemekurzemes piekrastē.
Talsu novada pašvaldība ir svarīga sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām un Kurzemes plānošanas reģionu, lai
risinātu par novada mērogu augstāka līmeņa jautājumus.
Sadarbības joma

 Abavas ieleja (Natura 2000 teritorija, tūrisma
attīstība, kultūrvēsturiskā mantojuma glabāšanā un
baseina apsaimniekošanas jautājumi)
 Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģions
‘Piejūra” (tiek vesti no Kuldīgas novada arī);
 Rīga- Ventspils A10/E22 autoceļa kvalitātes
uzlabošana, tostarp Talsu pilsētas savienojuma ar
autoceļu uzlabošana (P120 posms)
 Dzelzceļa pārbrauktuvju sakārtošana, pasažieru
pārvadājumu atjaunošana
 Energoinfrastruktūras projekts „Kurzemes loks” –
kopējas intereses ar piekrastes pašvaldībām
energodrošuma uzlabošanai
 Piekrastes pašvaldību sadarbība tūristu plūsmas
apkalpē.
 Ostu pakalpojumu pieejamība
 Augstas kvalitātes sporta, kultūras, veselības
aprūpes, profesionālā un augstākās izglītības
pakalpojumu pieejamība reģionā
 Sadarbība kvalitātes sporta, kultūras, veselības
aprūpes, jaunatnes politikas, profesionālās izglītības,
profesionālās ievirzes izglītības, sociālo pakalpojumu
pieejamība

Nozīmīgākās sadarbības pašvaldības

Kuldīgas novads, Ventspils novads, Kandavas novads

Reģiona pašvaldības, Kuldīgas novads
Ventspils pilsēta, Ventspils novads, Tukuma novads,
Kandavas novads
Ventspils pilsēta, Ventspils novads, Tukuma novads,
Kandavas novads
Mērsraga novads, Rojas novads

Mērsraga novads, Rojas novads, Engures novads,
Ventspils novads, Tukuma novads
Ventspils pilsēta, Mērsraga novads, Rojas novads
Ventspils pilsēta

Mērsraga novads, Rojas novads, Engures novads,
Ventspils novads, Tukuma novads, Kuldīgas novads

SVID. Pārvalde
Stiprās puses

Vājās puses

 Attīstītas iedzīvotāju līdzdalības tradīcijas, prasmes.
 Pakalpojumu teritoriālā pieejamība (pārvalžu tīkls).
 Pašvaldības administrācijas komunikācijas kanāli
(laikraksts, TV, mājas lapa) un regulāra iedzīvotāju
informēšana
 Stabila finanšu situācija
 Laba sadarbība ar Kurzemes reģiona pašvaldībām.

 Liela un sarežģīta novada teritorija un
administrācijas struktūra.
 Pieaug pašvaldības pārziņā esošo īpašumu
uzturēšanas izdevumi.

Iespējas

Draudi

 Administratīvā sloga mazināšana. E-pakalpojumu
attīstīšana iedzīvotājiem, uzņēmējiem.
 Pašvaldības darbinieku apmācības
 Pašvaldības informāciju sistēmu attīstība un
integrēšanās valsts IS.
 Pašvaldības īpašumu rekonstrukcija un uzlabošana,
kurās izvietotas sabiedrībai nozīmīgi pakalpojumi.

 Talsu kā administratīvā centra lomas pavājināšanās
un līdz ar to reģiona līmeņa centra lomas
pavājināšanās Ziemeļkurzemē.
 Pašvaldības īpašumu stāvokļa pasliktināšanās.
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12.STIPRO, VĀJO PUŠU, IESPĒJU UN DRAUDU ANALĪZES APKOPOJUMS
12.1. Talsu novads starptautiskā un nacionālā līmenī
Stiprās puses

Vājās puses

Transports – autoceļi, dzelzceļš, ostu tuvums
Novadu šķērso starptautiski nozīmīgs autoceļš A10/E22 posmu un Talsu pilsētu savienojošā autoceļa
A10/E22 Rīga-Ventspils. Novads atrodas „pa ceļam” uz P120 posma autoceļa kvalitāte ir zema.
Rīgu, pa ceļa „uz Ventspili”. Rīga sasniedzama divās Autoceļu kvalitāte maršrutā Stendes dzelzceļa stacija –
stundās, Ventspils – stundas laikā. Uz A10 ir bieža Mērsraga osta atsevišķos posmos ir zema un bez
sabiedriskā transporta kustība un nozīmīga satiksmes melnā seguma.
Dzelzceļa attīstība ir palēninājusies un var tik atjaunota
intensitāte
Nelieli attālumi līdz Ventspils un Rīgas ostām. līdz ar pa dzelzceļu pārvadāto kravu apjoma
Mērsraga un Rogas pašvaldībās esošās mazās ostas.
palielināšanos.
Teritoriju šķērso dzelzceļš Tukums2 – Ventspils, kravu Nenotiek pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu
tranzīts
Talsi - reģiona nozīmes centrs
Talsu novads ir viena no 60 Latvijas pašvaldībām, kuru Samazinās valsts finansējums jomās, kurās Talsu
sastāvā ir pilsētas. Talsu novada sastāvā ir četras pilsētā piedāvā reģiona nozīmes pakalpojumus.
pilsētas un Talsi ir viens no 20 reģiona nozīmes Iedzīvotāju skaita samazināšanās
attīstības centriem Latvijā un viens no trim Kurzemē
Eksporta uzņēmumi
Talsu novadā darbojas uzņēmumi, kuri eksportē Uzņēmumiem nepieciešami resursi attīstībai. Darbību
produkciju uz ārzemēm: SIA "Vika Wood" apgrūtina ceļu kvalitāte, nesakārtota inženierapgāde
(kokapstrāde), SIA "Pindstrup Latvia" (kūdras ieguve), u.c. Trūkst jaunas teritorijas komercdarbības un
SIA "JAUNALKO" (spirta ražošana), SIA "Jaunpagasts ražošanas attīstīšanai
PLUS" (pārējo organisko ķīmisko pamatvielu ražošana),
SIA "SBE Latvia LTD." (kokapstrāde), AS "Talsu
Piensaimnieks" (piena pārstrāde), SIA "Krauzers"
(mežizstrāde),
SIA
"O.Bāres
būvmateriāli"
(metālizstrādājumu mazumtirdzniecība).
Vides kvalitāte, riski
Laba vides kvalitāte
Vides mērķu sasniegšanai nepieciešamas investīcijas
Liela bioloģiskā daudzveidība un NATURA 2000 apdzīvoto
vietu
ūdenssaimniecības
sistēmās
teritorijas.
(ekonomiskais pamatojums ir nepietiekams dēļ mazā
Dabas parks „Abavas ieleja”
lietotāju skaita).
Dalīto un šķiroto atkritumu sistēma reģionā.
Galvenie riska objekti (A10/E22 autoceļš, dzelzceļš, 3
KF un ERAF ūdenssaimniecības projekti apdzīvotajās pārtikas uzņēmumi, DUS, HES, naftas vads Polockavietās
Ventspils 9Abavas pagastā).
Dabas resursi
Talsu novads ir bagāts ar smilts, smilts- grants Talsiem nav tiešas „pieejas” pie jūras
resursiem, kūdras, mežu resursiem. Nozīmīgi ir arī
lauksaimniecības zemju resursi
Tehniskā infrastruktūra un inženierapgāde
Augsta, vidēja un zema sprieguma elektroapgāde
Nepietiekami stabila elektroenerģijas padeve.
Pilsētu un ciemu centralizētās inženierapgādes Energoresursu sadārdzināšanās.
sistēmas.
Dabas gāzes neesamība
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Liela daļa apdzīvoto vietu Talsu novadā nesaņem
centralizētas
ūdensapgādes
un
notekūdeņu
savākšanas pakalpojumus.

Iespējas

Draudi

Transports – autoceļi, dzelzceļš, ostu tuvums
Uzlabot valsts autoceļu un dzelzceļa infrastruktūras Transporta infrastruktūras nolietošanās un negatīva
kvalitāti. Veicināt pasažieri pārvadājumu atjaunošanu ietekme uz novada tautsaimniecību.
pa dzelzceļu.
Uzlabot autoceļu kvalitāti maršrutā Stendes dzelzceļa
stacija – Mērsraga osta atsevišķos posmos un veikt
melnā seguma uzklāšanu 9 km posmā līdz Mērsragam
Talsi - reģiona nozīmes centrs
Stiprināt Talsu pilsētu un piedāvāt reģiona līmeņa Centra lomas pavājināšanās un iedzīvotāju skaita
pakalpojumus Ziemeļkurzemē.
samazināšanās novadā līdz līmenim, kas apdraud
Talsu valsts ģimnāzijas attīstība.
novada atsevišķu apdzīvoto vietu funkcionēšanu
Talsu novada kultūras un sporta produktu „pacelšana”
reģiona, valsts mērogā.
Turpināt sadarbību ar Ventspili par reģiona līmeņa
veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu, un to
pieejamību Talsus pilsētā.
Turpināt Talsu pilsētas un novada nozīmes centru
atpazīstamības popularizēšanu caur mākslas, mūzikas,
kino, sporta un jaunatnes darba sasniegumiem,
notikumiem un personībām.
Eksporta uzņēmumi
Veikt ieguldījumus publiskajā infrastruktūrā, lai Administratīvā sloga pieaugums pašvaldības un valsts
atvieglotu uzņēmumu darbību. Organizēt PPP iestādēs
projektus ražošanas teritoriju sakārtošanai (tostarp Uzņēmumu aiziešana (darbības vietu pārcelšana) no
sabiedriskie pārvadājumi, loģistikas pakalpojumu Talsu novada teritorijas uz citām pašvaldībām,
attīstība
Stendē,
darbaspēka
kvalifikācijas valstīm..
paaugstināšana, u.c.)
Neapsaimniekoto teritoriju platību palielināšanās
Mazināt administratīvo slogu uzņēmumiem.
Nestabila nodokļu politika valstī.

Vides kvalitāte, riski
Uzlabot energoresursu ekonomiju (Talsu pilsētas Energoresursu izmaksu paaugstināšanās.
siltumapgādes
sistēmas
rekonstrukcija, Risks nesasniegt Ūdensstruktūras direktīvas mērķus
ūdenssaimniecības
projektu
nākamās
kārtas, (apdzīvoto vietu centralizētās ūdenssaimniecības
sabiedrisko un daudzdzīvokļu ēku renovācija).
sistēmu
rekonstrukcijas
nepietiekams
sociāli
Sekmēt dabas aizsardzības plānu izstrādi un ekonomiskais pamatojums dēļ mazā lietotāju skaita)
atjaunošanu un dabas aizsardzības pasākumu
ieviešanu NATURA 2000 teritorijās.
Līdzdalība
Piejūras
reģionālo
atkritumu
apsaimniekošanas plāna ieviešanā
Dabas resursi
Turpināt ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanas Dabas resursu noplicināšana.
popularizēšanu, zemju īpašnieku izglītošanu
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Iespējas

Draudi

Tehniskā infrastruktūra un inženierapgāde
Turpināt ūdenssaimniecības projektu ieviešanu
Tehniskās infrastruktūras nolietošanās un negatīva
AER izmantošanas pilotprojekti
ietekme uz novada tautsaimniecību, ekonomiskā
Elektroenerģijas apgādes drošuma uzlabošanās līdz ar atpalicība
elektroenerģijas savienojuma „Kurzemes loks” izbūvi
gar piekrasti un vidējā un zemsprieguma tīkla attīstību
piekrastē un Talsu novadā

12.2. Talsu novads vietējā un reģiona līmenī
Stiprās puses

Vājās puses

Autoceļi
Novadā ir sazarots un plašs ceļu tīkls, viens no Zema ceļa seguma kvalitāte uz intensīvas satiksmes
blīvākajiem ceļu tīkliem Kurzemes reģionā, kas savieno autoceļiem un autoceļiem ar lielu kravas transporta
ar blakus esošo novadu centriem – Dundagu, Kandavu, īpatsvaru.
Kuldīgu, Tukumu, Roju un Mērsragu.
Netiekama gājēju un velobraucēju drošība uz valsts un
Nelieli attālumi līdz Ventspils un Rīgas ostām. pašvaldības ceļiem
Mērsraga un Rogas pašvaldībās esošās mazās ostas.
Samazinās Pašvaldības ceļu fonds.
Sabiedriskais transports
Sabiedriskais pārvadātājs ir uzņēmums ar pieredzi, Turpina pieaugt transporta izmaksas.
apkalpo 21% no Kurzemes plānošanas reģiona Samazinās sabiedriskajā transportā pārvadāto
pasažieriem.
pasažieru skaits un maršrutu skaits.
Novecojusi sabiedriskā transporta infrastruktūra pieturas un autoosta.
Iedzīvotāji. Novada apdzīvojums
Talsu pilsēta ar 11192 tūkstošiem iedzīvotāju ir trešā Iedzīvotāju skaita samazināšanās
lielākā pilsēta Kurzemes reģionā (un astoņpadsmitā 4 – 5 tūkst. cilvēku iztrūkums vecumā no 0 līdz 20
lielākā pilsēta Latvijā).
gadiem nelabvēlīgi ietekmēs iedzīvotāju skaita dabisko
Mazpilsētas Sabile, Valdemārpils, Stende un pagastu pieaugumu arī nākotnē.
centri ir nozīmīgi pakalpojumu un kultūras vietējie Mājsaimniecību ienākumu samazināšanās.
centri.

Uzņēmumi
Talsu novadā ir vairāki lieli uzņēmumi (ar apgrozījumu Novecojusi uzņēmumu ražošanas bāze, zems
virs 3 milj. LVL un darba vietām).
infrastruktūras nodrošinājums.
Uzņēmumu darbība cieši saistīta ar vietējiem dabas Nepietiekami uzņēmējdarbībai piemērotu finanšu
resursiem – kūdras, smilts, grants ieguvi, ceļu instrumentu pieejamība
būvniecību, meža apsaimniekošanu, kokapstrādi, Dažādu jomu speciālistu nepietiekamība.
lauksaimniecības pirmapstrādi, zivsaimniecību, .
Nepietiekami izglītots un kvalificēts darbaspēks.
Talsu novada iekšzemes kopprodukta radītāji Maz piemērotu teritoriju jaunu ražotņu un
2006.gadā bija tikai nedaudz zem vidējā rādītāja valstī. komercdarbības uzsākšanai.
Augsts administratīvais slogs uzņēmējdarbības
uzsākšanai un veikšanai.
Nodarbinātība
Strādājošo mēneša vidējā darba bruto samaksa ir viena Bezdarba līmenis 2011.gada 30.novembrī - 9,4% ir
no augstākajām apkārtējo novadu vidū un augstāks kā līdzīgs vai nedaudz augstāks kā vidēji Latvijā.
vidējie rādītāji.
Sabiedriskajam sektoram saglabājas liela nozīme
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Vājās puses
nodarbinātībā (Abavas un Strazdes pagasti, Sabile);
Nepietiekami attīstīti pieaugušo pārkvalifikācijas un
kvalifikācijas paaugstināšanas pakalpojumi.
Sekas nodarbinātību bremzējošai politikai (motivācija
saņemt pabalstu, nevis zemi atalgotu darbu un
apmācības)
Vāja saikne starp izglītības procesu, darba tirgu un
uzņēmējdarbību,

Vides kvalitāte, riski
Laba vides kvalitāte
Liels skaits potenciāli piesārņoto vietu (137).
Liela bioloģiskā daudzveidība un NATURA 2000 Nepietiekami attīrītu notekūdeņu novadīšana vidē
teritorijas.
Sabilē un Lībagu pagastā
Dabas parks „Abavas ieleja”
Dabas aizsardzības plānu trūkums 3 ĪADT
Ģeoloģiskā uzbūve un artēzisko ūdeņu resursu
Dalīto un šķiroto atkritumu sistēma reģionā.
KF un ERAF ūdenssaimniecības projekti apdzīvotajās papildināšanās apgabala esamība nosaka novada
teritorijas pazemes ūdeņu piesārņojuma risku.
vietās
Sabiedriskie pakalpojumi
Attīstīts sabiedrisko pakalpojumu – skolu, veselības Samazinās iedzīvotāju skaits, tostarp izglītojamo skaits,
aprūpes, bibliotēku kultūras un sporta iestāžu, sociālā kultūras un sporta infrastruktūras lietotāju skaits.
dienesta pakalpojumu tīkls.
Daļā pašvaldības iestāžu ir fiziski un morāli nolietota
Reģiona līmeņa pakalpojumu pieejamība Talsu pilsētā. tehniskā infrastruktūra (ūdens, siltuma tīkli, sanitārie
mezgli, nav ierīkotas apsardzes sistēmas, trūkst sakaru
un
interneta
komunikācijas)
un
zema
energoefektivitāte.
Lauku iedzīvotāju nokļūšanas izmaksas līdz kultūras un
sporta pasākumu norises un nodarbību vietām.
Iedzīvotāju pirktspējas samazināšanās un kultūras
piedāvājuma pieprasījuma samazināšanās
Jaunu speciālistu trūkums, liela kadru mainība.
Netiek nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
atsevišķām klientu grupām (bezdarbnieki, ģimenes
krīzes situācijās, pilngadību nesasnieguši jaunieši)
Sabiedriskā kārtība un drošība
Valsts policijas realizētie EK projekti uz sabiedrību Nav drošības sistēmu izglītības iestādēs.
vērstas policijas darbībai.
Zādzības.
Sadarbība starp valsts un pašvaldības iestādēm Noziedzības līmenis paaugstinās
sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanā. Jauniešu
iesaistīšana, uzrunāšana
Dabas resursi un dabas teritorijas
Talsu novads ir bagāts ar smilts, smilts- grants Talsiem nav tiešas „pieejas” pie jūras.
resursiem un kūdras resursiem.
Dabas aizsardzības un ekonomikas interešu pretrunas
Publiskie ūdeņi un nozīmīgs atpūtas un tūrisma resurss ekonomisko centru tuvumā (dabas parks „Talsu
(Lubes, Spāres, Laidze, Sasmakas ezeri, upes Abava, pauguraine”)
Tirukšupe, Dzedrupe, Stende, Roja, Raķupe, u.c., kā arī Labiekārtotu brīvdabas atpūtas vietu un peldvietu
trūkums.
robežas ar Usmas un Engures ezeriem.
Zivsaimniecības un tūrisma resursi (Sasmakas ezers, Informācijas, norāžu nepietiekamība
Laidzes ezers, Lubezers un citi ūdensobjekti pēc to Nepietiekami droša un draudzīga apkārtne bērniem ap
izglītības iestādēm un dzīvojamos rajonos.
ūdeņu kvalitātes izvērtēšanas).
Dabas apstākļu daudzveidīgas ainavas - piejūras, Nesakopti privātīpašumi, kā arī nepietiekami
Ziemeļkurzemes (Ziemeļkursas) augstiene (Talsu labiekārtotas pašvaldības iestāžu teritorijas, kapsētas
pauguraine), teritorija ap Rīgas –Ventspils autoceļu un un kultūras pieminekļu teritorijas.
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dzelzceļu, Abavas ielejas apkārtne
Mājoklis, nekustamais īpašums, zemju izmantošana
Intensīvs būvniecības process, pateicoties ES fondu Ilgstoši bez renovācijas esošās daudzdzīvokļu mājas
finansētajiem projektiem
pagastos ar individuālajiem apkures risinājumiem
Liels īpatsvars mežu un lauksaimniecības zemju.
Daudzdzīvokļu dzīvojamā fonda sliktais tehniskais
Pašvaldībai pieder pietiekami un daudzveidīgiem stāvoklis.
mērķiem izmantojami zemju īpašumi.
Pieaug pašvaldības pārziņā esošo īpašumu uzturēšanas
Maz neizmantotu lauksaimniecības zemju.
izdevumi.
Tehniskā infrastruktūra un inženierapgāde
Talsos 85% mājsaimniecību saņem centralizētas Liela daļa apdzīvoto vietu Talsu novadā nesaņem
ūdensapgādes pakalpojumus.
centralizētas
ūdensapgādes
un
notekūdeņu
Lielākajā daļā Talsu novada apdzīvoto vietu īstenoti vai savākšanas pakalpojumus.
ir īstenošanas stadijā ūdenssaimniecības sakārtošanas Sabrukušas meliorācijas un lietus kanalizācijas
projekti (KF, ERAF).
sistēmas ciemos
Ūdenssaimniecības projektu ietvaros sakārtotās lietus Talsu pilsētas apkures sistēmu nepietiekama
ūdeņu sistēmas.
efektivitāte.
Komunālo pakalpojumu administrēšanas sakārtošana Energoresursu
sadārdzināšanās
un
komunālo
(uzņēmumu reorganizācija).
pakalpojumu tarifu pieaugums.
Saglabātās centralizētās CSS Talsos un pārējā novadā;
Parādi par komunālajiem pakalpojumiem.
SIA
„Talsu
Bio-energija”
investīcijas
CSS Nepietiekama saņemto pakalpojumu uzskaites
energoefektivitātes uzlabošanai, elektroenerģijas sistēma.
alternatīvo risinājumu meklēšanai, pakalpojuma Lieli siltumenerģijas zudumi, jo ēkām nav veikti
kvalitātes uzlabošanai
energoefektivitātes pasākumi
Sakari
Komunikāciju tehnoloģiju attīstība un sakaru Lauku teritoriju iedzīvotāji salīdzinoši vēlāk uzsāka
pakalpojumu uzlabošanās Talsu novadā.
interneta plašu lietošanu (reljefs un mazs apdzīvojums
Izglītības iestāžu informatizācijas projekts
kavēja publisko mobilo sakaru operatoru investīcijas
Publiskās pieejas interneta punkti Novada bibiliotēkās
Talsu novada teritorijā)
Nepietiekams zemes elektronisko sakaru tīkls
(neattīstīts optisko kabeļu tīkls ārpus Talsiem).
Informatizācijas projektos nepiedalījās visas izglītības
iestādes, kā arī PII, kultūras namos.
Pārvalde
Liela un sarežģīta novada teritorija un administrācijas
Pakalpojumu teritoriālā pieejamība (pārvalžu tīkls).
Pašvaldības administrācijas komunikācijas kanāli struktūra.
(laikraksts, TV, mājas lapa) un regulāra iedzīvotāju Nodokļu ieņēmumu samazināšanās pašvaldības
informēšana
budžetā.
Stabila finanšu situācija
Ierobežota pašvaldības (cilvēkresursu) kapacitāte,
Laba sadarbība ar Kurzemes reģiona pašvaldībām, tostarp sadarbībai ar NVO.
valsts
iestāžu
reģionālajām
struktūrām
un
uzņēmējiem.
Pilsoniska sabiedrība, nevalstiskais sektors
Attīstītas iedzīvotāju līdzdalības tradīcijas, prasmes.
Nepietiekama materiālā bāze nevalstiskajā sektorā un
Augsta iedzīvotāju līdzdalība NVO un neformālās iespējas uzlabot NVO pakalpojumu kvalitāti savai
iedzīvotāju grupās.
interešu grupai.
Organizācijas darbības jomu daudzveidība (jaunatne, Nepietiekama zināšanas un normatīvā bāze publiskā
reliģija, kultūra, medības, invalīdi, sports, u.c.) sniedz sektora sadarbībai ar nevalstisko.
plašas izvēles iespējas gan iedzīvotāju līdzdalībai, gan Daļas sabiedrības kūtrums un zema sociālā motivācija
pārvaldes iestādēm dažādu jautājumu risināšanā.
iesaistīties sabiedriskos notikumos.
Sociālās problēmas, ekonomiskās problēmas un
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nelabvēlīgo sociālo paradumu izplatīšanās.

Iespējas

Draudi

Autoceļi
Ceļu tīkla uzturēšana.
Ja netiek veiktas investīcijas transporta un sakaru
Gājēju un velobraucēju infrastruktūras veidošana.
infrastruktūrā, tas var atstāt negatīvu ietekmi uz
Veicināt dzelzceļa pārbrauktuvju sakārtošanu un tautsaimniecību, samazināt iedzīvotāju mobilitāti.
dzelzceļam piegulošo teritoriju attīstību.
Ceļu tālāka sabrukšana un papildus transporta
Atjaunot satiksmes transporta infrastruktūru – izmaksas. Traucēta uzņēmumu darbība.
autobusu pieturas, autostāvvietas
Traucēta pakalpojumu sasniedzamība iedzīvotājiem un
uzņēmumiem.
Sabiedriskais transports
Ieviest PPP projektu uz Talsu autoostas bāzes, lai
veicinātu
ilgtspējīga
sabiedriskā
transporta
risinājumus.
Iedzīvotāji. Novada apdzīvojums
Atbalstošas mājokļa politikas un aktīva ģimeņu Būtiski neuzlabojoties dzīves ekonomiskajiem un
atbalsta programmu realizācija gados jaunu speciālistu sociālajiem apstākļiem, negatīvie demogrāfiskie
procesi var turpināties.
piesaistei un atturēšanai no aizbraukšanas;
Mērķtiecīgi sekmēt darbvietu un pievilcīgas dzīves Turpinoties demogrāfiskajām tendencēm, 2020.gadā
vides radīšanu Talsu novadā, iespējas noturēt iedzīvotāju skaits būs samazinājies par 2117;
iedzīvotāju skaitu līdzšinējā līmenī.
2030.gadā – par 3623 iedzīvotājiem.
Mērķtiecīga pašvaldības rīcība sabiedrisko objektu un Turpinās iedzīvotāju novecošanās un demogrāfiskās
pašvaldību
funkcijai
pārkārtošanai
mazajos slodzes pieaugums.
apdzīvojuma centros.
Turpinās sociālo pakalpojumu izmaksu uz vienu
iedzīvotāju pieaugums.
Uzņēmumi
Uzturēt ceļu un inženierinfrastruktūru līdz esošo Uzņēmumi pamet novada teritoriju vai kļūst vājāki.
Pavājinoties vietējiem uzņēmumiem, samazinās darba
uzņēmumu darbības vietām labā tehniskā kvalitātē.
Attīstīt jaunas komercdarbībai piemērotas teritorijas.
vietu skaits un novada ekonomikas līmenis.
Profesionālās
izglītības
un
kvalifikācijas
paaugstināšanas apmācības un prakses programmas
saistībā ar vietējo uzņēmumu vajadzībām.
Mūžizglītības centru tīkls novadā.
Veidot jaunus atbalstu instrumentus uzņēmējdarbības
veicināšanai.
Veicināt valsts iestāžu saglabāšanu reģionā, tādējādi
kopā
ar
pašvaldību
veidojot
reģionālo
uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu un mazinot
administratīvo slogu.
Nodarbinātība
Sadarbība ar valsts sektoru bezdarbnieku apmācībā un Izglītoto un kvalificēto iedzīvotāju aizbraukšana var
pagaidu algoto sabiedrisko darbu organizēšanā.
pazemināt darbaspēka kvalitāti Talsu novadā
Nodarbinātības prasmju atjaunošana pabalstu Darbspējas vecuma iedzīvotāju un ģimeņu migrācija
saņēmēju grupām.
labāk atalgota darba meklējumos, kā rezultātā
Atbalstīt brīvprātīgo darbu kā vienu no kvalifikācijas iedzīvotāju skaits pagastos un pilsētās samazinās
paaugstināšanas un nodarbinātības motivācijas
programmām.
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Draudi

Vides kvalitāte, riski
Turpmākās investīcijas ūdenssaimniecībā, izvērtējot to Pazemes ūdeņu piesārņojuma draudi, neapzinot
samērīgumu ar tarifu pieaugumu un alternatīvus urbumu statusu un neveicot to konservāciju vai
ūdensapgādes risinājumus;
tamponēšanu.
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības Bioloģiskai daudzveidībai un vērtīgo ainavu teritoriju
plānu izstrāde un ieviešana.
degradācija vai vērtības zaudēšana, nenodrošinot to
Investīciju piesaiste novada rekreācijas resursu atbilstošu apsaimniekošanu.
apsaimniekošanai un to kvalitātes uzlabošanai
Upju un ezeru kvalitātes pasliktināšanās, neveicot
Degradēto un potenciāli piesārņoto vietu sakārtošana teritoriju labiekārtošanu un neorganizējot apmeklētāju
un iesaiste novada saimnieciskajā dzīvē.
plūsmu.
Sabiedriskie pakalpojumi
Valsts ģimnāzijas attīstīšana un prestiža saglabāšana.
Samazinoties iedzīvotāju, t.sk. skolēnu skaitam,
Uzņēmības
mācīšana
sadarbībā
ar
novada saglabājas nepieciešamība turpināt sabiedrisko
uzņēmējiem.
pakalpojumu reorganizāciju.
Darba tirgum atbilstošu pārkvalifikācijas apmācību Apdzīvotās vietas, kurās skolas ir slēgtas, var zaudēt
programmu piedāvājums.
sabiedrisko centru.
Profesionālās karjeras piedāvājuma attīstīšana Laukos dzīvojošo bērnu materiālais stāvoklis var
sadarbībā ar uzņēmējiem, uzņēmumu NVO.
negatīvi ietekmēt izglītības turpināšanu vidējās un
Saglabāt un attīstīt Laidzes profesionālo vidusskolu kā augstākās izglītības iestādēs, iedzīvotāju izglītības
galveno atbalsta punktu Talsu novada nodarbinātības līmeņa pazemināšanos novadā.
paaugstināšanai. Pārņemt iestādi pašvaldības pārziņā.
Plaisas palielināšanās starp uzņēmumiem un darba
Reģionāla līmeņa ārstniecības iestādes (jaunas meklētājiem var turpināt iedzīvotāju aizbraukšanu.
slimnīcas ēkas (kompleksa) būvniecība)
Nabadzībai un sociālās atstumtības riskam pakļauto
Veselības veicināšanas un profilakses tālāka attīstīšana iedzīvotāju
skaita
palielināšanās,
sabiedrības
sadarbībā ar lauku aptieku tīklu, NVO.
noslāņošanās.
Aktīvas atpūtas stimulēšana veselības uzlabošanai. Sociālās palīdzības saņēmēju īpatsvara pieaugums un
Sporta piedāvājuma attīstīšana pieaugušajiem, sociālā sloga palielināšanās uz pašvaldības budžetu.
ģimenēm.
Publiskajā sektorā strādājošo „izdegšana” un
Katras vietas unikālo kultūras pasākumu (un aizbraukšana vai pārkvalificēšanās.
organizētāju) nostiprināšana, veidojot novada Sabiedrības
fiziskās
un
garīgās
veselības
„svītrkoda” piedāvājumu.
pasliktināšanās.
Kultūras institūciju un sporta organizāciju kā vietējo Neveselīgu paradumu izplatība jauniešu grupās.
sabiedriskās dzīves un tradīciju glabātāju tehniskās Talantu, unikālo pasākumu, vietu savdabības
bāzes uzlabošana un modernizēšana.
zaudēšana var mazināt Talsu novada konkurētspēju.
Kino piedāvājuma attīstīšana
Kultūrizglītības pazemināšanās, bezgaumības un
Savādāku pieeju meklēšana iedzīvotāju paradumu patērētāju sabiedrības veidošanās.
maiņai (trenažieri bibliotēkā, āra sporta infrastruktūra) Novada (un tautas) vērtību zaudēšana – nacionālās
Sporta pasākumu reklāma, mārketings un projekti identitātes apdraudējums.
mērķtiecīgai sporta tūristu piesaiste.
Sociālo pakalpojumu attīstīšana – aprūpe mājās,
sociālā rehabilitācija un pakalpojumi krīzes situācijās.
Sabiedriskā kārtība un drošība
Sabiedrības uzrādīto nedrošo vietu labiekārtošana Pie zemiem ienākumiem saglabājas un izplatās
(apgaismojums, ārtelpas labiekārtojums, teritorijas antisociālās parādības.
sakārtošana, bīstamo būvju novākšana)
Var paaugstināties noziedzības līmenis.
Sniegt atbalstu jauniešu organizācijām un to Apdraudēts pašvaldības un privātais nekustamais
iniciatīvām.
īpašums.
Izvietot video novērošanas kameras.
Aprīkot pašvaldības iestādes, pirmkārt izglītības
iestādes (skolas, bērnudārzus), ar apsardzes sistēmām.
Uzlabot iedzīvotāju zināšanas par personisko drošību.
Rekonstruēt pašvaldības īpašumus, kurās izvietota
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policija.
Uzlabot pašvaldības policijas tehnisko aprīkojumu.
Turpināt valsts un pašvaldības sadarbību sabiedriskās
kārtības, drošības uzlabošanā un civilās aizsardzības
nodrošināšanā
Dabas resursi un dabas teritorijas
Brīvdabas atpūtas un kultūras pasākumu vietu, ārtelpu Dabas resursu noplicināšana.
sporta un atpūtas aprīkojums un peldvietu Publiskās ārtelpas kvalitātes pasliktināšanās.
iekārtošana.
Ainavu degradācija.
Informācijas, norāžu sistēmu izveide novadā (vienotas Pazemes ūdeņu piesārņojums.
novadā un unikālās pilsētās un pagastos).
Dabas kapitāla neizmantošana ekonomikas izaugsmei,
Apgaismojuma
ierīkošana,
publisko
teritoriju nesabalansējot dabas un ekonomikas intereses
labiekārtošana.
Neizmantots veselīga dzīvesveida veicināšanas resurss
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības
plānu izstrāde un ieviešana.
Derīgo izrakteņu ieguves vietu rekultivācija.
Zivju resursu atjaunošana.
Mājoklis, nekustamais īpašums, zemju izmantošana
Dienesta viesnīcas būvniecība.
Graustu vaibsti saglabājas atsevišķās nomaļās novada
Sociālā dzīvojamā fonda attīstīšana.
daļās.
Motivācijas programmas jaunu speciālistu piesaistei Pašvaldībai īpašumu fonda samazināšanās
(dzīvokļi, pakalpojumi, atvieglojumi).
Kultūrvēsturiskā mantojuma (pilis un muižas)
saglabāšana, Sabiles, Valdemārpils un Talsu vecpilsētu
piepildīšana ar kultūras norisēm. Atbalsts privātajiem
kultūras un mākslas objektu apsaimniekotājiem.
Valsts un pašvaldības sadarbība nekustamo īpašumu
apsaimniekošanā.
Pašvaldības īpašumu nodošana apsaimniekošanā
nevalstiskajam un privātajam sektoram. PPP projekti .
Publiskās infrastruktūras izbūve jaunu apbūves
teritoriju un ražošanas teritoriju labākai apgādei.
Tehniskā infrastruktūra un inženierapgāde
Ūdenssaimniecības projektu tālāka ieviešana.
Ierobežoto finanšu dēļ un nelielām apdzīvotajam
vietām, centralizētajai ūdens un kanalizācijas sistēmai
Lokālie lietusūdeņu projekti ciemos un pilsētu daļās
Centralizētās siltumapgādes sistēmu saglabāšana un netiks pieslēgtas lielas daļa mājsaimniecību (arī
rekonstrukcija.
gruntsūdeņu un augsnes piesārņojuma risks un risks
Kompleksu apkures risinājumu ieviešana mazajos nesasniegt Ūdens direktīvas mērķus);
siltumpatēriņa objektos, pilota veidā ieviešot AER Komunālo pakalpojumu sadārdzināšanās un patērētāju
balstītus risinājumus.
nespēja samaksāt par piegādātajiem pakalpojumiem.
Veicināt inženiertehniskās apgādes infrastruktūras Apdraudēta komunālo pakalpojumu sektora attīstība.
sakārtošanu līdz esošo uzņēmumu darbības vietām un
jaunajām ražošanas teritorijām.
Nodrošināt pašvaldības īpašumu energoefektivitāti.
Sakari
Turpināt pašvaldības iestāžu (skolu, bērnudārzu Nespēja sekot informācijas un sakaru tehnoloģiju
bibliotēku kultūras institūciju) informatizāciju.
attīstībai. Tādējādi tiek apdraudēta pašvaldības
pārvaldes un uzņēmumu konkurētspēja un darbaspēka
kvalifikācija.
Pārvalde
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Novada
pārvaldes
struktūras
reorganizācijas
pabeigšana (t.sk. kapitālsabiedrības).
Administratīvā sloga mazināšana. E-pakalpojumu
attīstīšana iedzīvotājiem, uzņēmējiem.
Pašvaldības darbinieku apmācības
Pašvaldības informāciju sistēmu attīstība un
integrēšanās valsts IS.
Publisko interneta punktu un pašvaldības rīcībā esošās
informācijas pieejamības uzlabošana (atklātības,
izglītības un konsultēšanās mērķiem)

Talsu kā administratīvā centra lomas pavājināšanās un
līdz ar to reģiona līmeņa centra lomas pavājināšanās
Ziemeļkurzemē.
Pašvaldības īpašumu stāvokļa pasliktināšanās.
Pašvaldības un iedzīvotāju saiknes pavājināšanās.

Pilsoniska sabiedrība, nevalstiskais sektors
Dienas centri, interešu izglītības telpas un jauniešu Visu sabiedrības resursu nepilnvērtīga izmantošana
neformālās tikšanās vietas – atbalstīt iniciatīvu un kavēs ekonomisko un sociālo jautājumu risināšanu.
uzņēmību mācību procesā.
Neuzlabojot NVO līdzdalības iespējas, padziļināsies
Jauniešu (mākslas un mūzikas skolu), nevalstisko neticība pašvaldībai, neticība izteiktā viedokļa
organizāciju, neformālo iedzīvotāju grupu kultūras lietderībai un mazināsies sabiedrības iesaistīšanās
pasākumu atbalstīšana. Jaunu kultūras nišu attīstīšana. motivācija.
Veidot Talsus par centru Ziemeļkurzemē darbam ar NVO sektora zaudēšana var radīt papildu slodzi uz
jaunatni.
pašvaldības un valsts iestāžu administratīvo kapacitāti,
Attīstīt sadarbību pašvaldības pakalpojumu sniegšanā, sociālo budžetu.
līdz
par
atsevišķu
uzdevumu
deleģēšanai
nevalstiskajam sektoram.
Veicināt pakalpojumu iepirkšanu no nevalstiskā
sektora, tādējādi veicinot NVO aktivitāti, saimniecisko
darbību un sociālo uzņēmumu veidošanos.
Turpināt un attīstīt konsultēšanos ar nevalstisko
sektoru pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā.
Modernu komunikācijas veidu attīstīšana pašvaldībā
saziņā ar iedzīvotājiem, NVO, īpaši jauniešu NVO.
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13. IZMANTOTĀ LITERATŪRA
• Virbu pagasta attīstības programma 2000.-2012.gadam;
• Ģibuļu pagasta attīstības programma 1999.-2011.gadam
• Balgales pagasta attīstības programma 2006.-2018.gadam.
• Lībagu pagasta teritorijas attīstības plāns 2000.-2012.gadam
• Laucienes pagasta attīstības plāna 1.daļa attīstības programma
• Strazdes pagasta teritorijas attīstības plāns 2000.-2012. gadam
• Stendes pilsētas attīstības programma 2004.02016.gadam
• Talsu integrētās attīstības programma 2008.-2014.gadam;
• Talsu rajona attīstības programma 2007.-2013.gadam;
• Izpētes veikšana un projekta dokumentācijas izstrāde tūrisma attīstībai Talsu rajonā – 2005.gads (ES Phare
Atbalsts projektu sagatavošanai „Ziemeļkurzeme – SKATIES” ietvaros);
• Dabas parka „Talsu Pauguraine” Ainavu pārvaldības plāns (PHARE finansētā projekta „Dabas un
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Talsu un Liepājas rajonos” ietvaros)
• Kurzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumenti:
o Kurzemes reģiona attīstības stratēģija (izstrādāta 2004.g.,Flandrijas kopienas ministrijas kopfinansētā
projekta ietvaros);
o Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums;
o Kurzemes plānošanas reģiona Rīcības plāns 2010-2013.gadam
• Kaimiņu pašvaldību attīstības plānošanas dokumenti:
o SIA “NK Konsultāciju birojs”. Kandavas novada attīstības programma 2010. – 2016.gads, 2.daļa.
Stratēģiskā daļa
o Kuldīgas novadā;
o Tukuma novadā;
o Mērsraga novadā;
o Rojas novadā;
o Dundagas novadā;
o Ventspils novadā.
 Talsu rajona partnerības rīcības plānu 2009-2013.gadam;
 Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2010.- 2015. gadam;
 Talsu rajona autoceļu un sabiedriskā transporta attīstības programma 2009.-2015.gadam;
 Piejūras reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007. - 2013. gadam;
 Dabas parka “Abavas ieleja” dabas aizsardzības plāns (līdz 2013.g.),
 Dabas parka “Engures ezers” dabas aizsardzības plāns (līdz 2010.g.), un jaunā plāna redakcija,
 Dabas lieguma “Raķupes ieleja” dabas aizsardzības plāns (līdz 2017.g.);
 Dabas lieguma “Stiklu purvi” dabas aizsardzības plāns (līdz 2018.g.);
 Profesionālās izglītības attīstības pamatnostādnes 2015.gadam;
 Veselības ministrijas izstrādāto Veselības aprūpes sistēmas attīstības plāns 2011.-2013.gadam;
 Valsts plāns Vienotā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstībai;
 Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa plāns 2010.-2012.gadam „Mēs esam Jūsu
drošībai!”;
 Apvienotais Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu novadu civilās aizsardzības plāns (2011.g.);
 Talsu novada jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2011.-2015.gadam;
 Kurzemes plānošanas reģiona telpiskā (teritorijas) plānojums 2006.-2026.gadam;
 Kurzemes plānošanas tūrisma attīstības plāns 2002.-2012.gadam;
 Kurzemes plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programma;
 Latvijas Republikas administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību zemes pārskats uz 01.01.2011;
 Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī (2010.gada 29.septembra
redakcija).
 Būvniecības nacionālās programmas apakšprogrammas „Mājokļu būvniecība un atjaunošana” un Pasākumu
plāna Būvniecības nacionālās programmas īstenošanai 2008.-2012.gadam Latvijā 2007.-2013.gadam;
 Talsu novada pilsoniskās sabiedrības attīstības vietējo programma 2011.- 2015.gadam;
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Nepublicētie materiāli
• novada fonda projekta „Iedzīvotāju iniciatīvas – Talsu novadam” ietvaros organizēto aktivitāšu - Ideju
Darbnīcu un Novada Foruma rezultātus;
• anketēšanas rezultātus;
• projekta “Jaunatnes līdzdalība zināšanu ekonomikas attīstībā Kurzemē” (Sorosa fonds Latvija, biedrība
“Jaunatnes līderu koalīcija”, biedrība “ZINIS”) aktivitāšu rezultātus;
• diskusiju cikla “Es, Latvija un ES” (sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS un Latvijas pilsoniskā alianse)
rezultātus;
• Nākotnes pilsētas spēles “Talsu novada identitāte” (Britu padome, biedrība “ZINIS”, Talsu novada pašvaldība)
rezultātus;
• tematisko darba grupu rezultāti (izglītība, sports, vide, kultūra, pārvalde, veselības un sociālā aprūpe.
 Projekts „FUTURE FOREST”.

Interneta vietnes:
www.mk.gov.lv
www.polsis.gov.lv
www.talsi.lv
www.varam.gov.lv
www.likumi.lv
www.daba.gov.lv
www.sam.gov.lv
www.lvceli.lv
www.csb.gov.lv
www.kurzemesregions.lv
www.izm.gov.lv
www.lm.gov.lv
www.nva.gov.lv
www.vp.gov.lv
www.vdc.lv
www.esfondi.lv
www.ve.gov.lv
www.zm.gov.lv
www.km.gov.lv
www.talsu2vsk.lv
http://talsitourism.lv/
http://www.talsuvestis.lv/
http://www.sabile.lv/
http://www.valdemarpils.lv/
http://www.stende.lv/

Gala redakcija, 31/01/2012

133

Talsu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam. Pašreizējās situācijas analīze

14.PIELIKUMI
14.1. Atbilstība

Kurzemes

plānošanas

reģiona

attīstības

plānošanas

dokumentiem
Kurzemes plānošanas reģionam (KPR) 2004.gadā ir izstrādāts Kurzemes reģiona attīstības stratēģijas (KRAS)
projekts (nav apstiprināta). Tādēļ Talsu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam tiek gatavota, ņemot
vērā Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojumu 2026.gadam.

Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2026.gadam
Kurzemes reģiona telpiskā (teritorijas) plānojuma 2006.-2026.gadam perspektīvās telpiskās attīstības vīzija
paredz, ka 2026. gadā pārvaldes iestāžu, uzņēmumu, cilvēku sadarbības princips ir darbība sadarbības tīklos,
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstības līmenis novērš jebkurus komunikāciju un transakciju
ierobežojumus, sadarbība ar neierobežotu partneru skaitu nerada problēmas. Aktīvi izmantojot šādas iespējas,
valstis, uzņēmumi, cilvēki ir savstarpēji saistīti jebkurā darbības jomā.
Pilsētas atguvušas savas dabiskās funkcijas – pildīt apkārtējo lauku teritoriju attīstības centru funkcijas,
nodrošinot savstarpēju papildinātību, diversificētu ražošanu un pakalpojumu pieejamību.
Lauku attīstība notiek kā daudzfunkcionāls, daudzveidīgs, līdzsvarots un noturīgs process, kas ietver
nodarbinātības dažādošanu un tehnoloģisku modernizāciju, ievērojot tradīcijas, mentalitāti un novadu atšķirības,
ir orientēts uz personas attīstības iespējām (izglītība, informācijas apgāde, kultūra), lauku sabiedrības orientāciju
un motivāciju uz zināšanām. Lauksaimniecībā dominē koncentrēta, specializēta, augstražīga un tehnoloģiski
moderna agrārā industrija, kas nodrošina valsts iedzīvotājus ar kvalitatīvu pārtiku pietiekamā daudzumā (arī no
valsts un sabiedrības drošības viedokļa), kā arī izejvielas rūpniecībai. Tajā pašā laikā lauku teritorijās ekonomika ir
diversificēta, lauksaimniecības sektoram papildinoties ar citiem nodarbes veidiem.
Reģions ir pievilcīgs dažādu atpūtas, kultūras un tūrisma veidu attīstībai (kūrorta zona, kultūrtūrisms, iekšzemes
tūrisma objekti, ekotūrisms, aviotūrisms, jahtu tūrisms mazajās ostās) un kļūst arī par ārpilsētas mītnes vietu
Latvijas iedzīvotāju vidusslānim. Vairākas reģiona pilsētas ir izveidojušās par tradīcijām bagātiem un starptautiski
pazīstamiem kultūras centriem.
Reģiona telpiskās attīstības vispārējie mērķi ir
1. Integrēta attīstība un konkurētspēja
2. Ilgtspējīga attīstība
3. Augsta dzīves kvalitāte
Telpiskās struktūras attīstības virzieni:
1. Spēcīgi un dinamiski centri
2. Kvalitatīva vide un daudzveidīgām aktivitātēm pieejamas lauku teritorijas
3. Augstas kvalitātes infrastruktūra un satiksme

Kurzemes reģiona attīstības stratēģijas projekts (2004.g.)
Stratēģijas projekts nosaka šādas galvenās prioritātes:
1. Stimulēt un dažādot reģionālo ekonomiku un attīstīt ražošanu.
2. Pilnveidot reģiona multimodālā transporta un infrastruktūras iespējas.
3. Investēt cilvēkresursos un attīstīt inovāciju kultūru.
4. Veidot augstas kvalitātes dzīves vidi, saglabāt dabas vidi un sekmēt nomaļo teritoriju attīstību.
Katrai no tām ir noteikti mērķi un izstrādāti ieviešanas pasākumi. Rīcību sadaļā ir noteikti 11 integrēti kompleksi
projekti jeb programmas:
1. Reģiona tūrisma potenciāla optimizēšana.
2. Reģiona ekonomikas konkurētspējas palielināšana un atbilstošas policentriskas un sabalansētas telpiskās
struktūras izveide.
3. Vienota ostu un multimodālu loģistikas pakalpojumu tīkla attīstība.
4. Nodarbinātības un darbaspēka konkurences veicināšana Kurzemes reģionā.
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5. Izglītības un tālākizglītības attīstība un dažādošana Kurzemes reģionā.
6. Sociālo grupu rehabilitācija un iesaiste izglītības sistēmā un darba tirgū.
7. Lauku teritoriju sasniedzamības nodrošināšana.
8. Apdzīvoto vietu telpiskās kvalitātes uzlabošana.
9. Pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana lauku teritorijās.
10. Videi draudzīga saimniekošana laukos.
11. Vietējās iniciatīvas un sadarbības veicināšana.
Katrai no tām ir paredzēti mērķi, aktivitātes un ieviešanas indikatori.
Ir izstrādāts reģiona partnerības modelis, Kurzemes reģiona struktūrfondu apguves programma, kur ir identificēti
lieli reģionāli integrēti projekti:
- efektīvas un integrētas transporta sistēmas attīstība, kur paredzētas ceļu būves un uzlabošana, dzelzceļa,
tūrisma infrastruktūras, ostu attīstība;
- pilsētu infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana, kur paredzēti pasākumi pilsētu energoapgādes,
pasažieru pārvadājumu un ūdensapgādes infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošanai;
- tūrisma nozares attīstība, paredzot tūrisma informācijas sistēmas, mārketinga programmu un tūrisma
speciālistu apmācību, sabiedriskās tūrisma infrastruktūras izveidi, reģiona privātuzņēmēju piedāvāto tūrisma
produktu un objektu uzlabošanu;
- reģionāla līmeņa vides kvalitātes uzlabošanas pasākumu izstrāde, paredzot lielu atkritumu un
ūdenssaimniecības projektu ieviešanu;
- atbalsts esošo uzņēmumu attīstībai;
- jaunu uzņēmumu izveide reģionā;
- lauku teritoriju attīstība, paredzot lauku ekonomikas dažādošanu un vietējo kopienu aktivitātes;
- sociālās aprūpes sistēmas pilnveidošana, paredzot infrastruktūras modernizāciju un atjaunošana;
- cilvēkresursu attīstība, paredzot pasākumus izglītības un zinātnisko pētījumu kvalitātes paaugstināšanai un
mūžizglītības sistēmas izveidei;
- Kurzemes kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana, kvalitatīva kultūras pakalpojuma
pieejamība un laikmetīgas kultūrvides veidošana, paredzot atbalstu infrastruktūrai, kultūras aktivitātēm,
programmām, mantojuma saglabāšanai;
- veselības aprūpes kvalitātes uzlabošana, paredzot infrastruktūras, veselības pakalpojumu uzlabošanu.

Kurzemes tūrisma attīstības plāns 2002.-2012.gadam
Kurzemes tūrisma attīstības plāna 2002.-2012.gadam ilgtermiņa prioritāte ir izvirzīt prioritāros attīstāmos
tūrisma galvenos galamērķus, kā arī maršrutus, kas savieno šos galamērķus gan savstarpēji, gan ar
starptautiskajiem tūristu maršrutiem. Tas nozīmē, ka par nozīmīgiem jāveido maršruti Kurzemē sekojošā
prioritārā secībā:
1) Ziemeļkurzemes loks
Maršruts:
Rīga-Tukums-Pūre-Talsi-Valdemārpils-Valpenes-Peldangas-Dundaga-Slītere-Mazirbe-Kolka-RojaMērsrags-Engure-Lapmežciems-Rīga
2) Apkārt Kurzemei pa Baltijas jūras piekrasti
Maršruts:Rīga-Engure-Mērsrags-Roja-Kolka-Mazirbe-Ventspils-Jūrkalne-Pāvilosta-Liepāja-Nida
3) Cauri Abavas senlejai uz Ventspili/vai Liepāju (Euro-velo posms)
Maršruts:Rīga-Tukums-Kandava-Sabile-Renda-Kuldīga-Ēdole-Jūrkalne-Ventspils/vai Liepāja
4) Pa Ziemeļkurzemi līdz Ventspilij
Maršruts:Rīga-Tukums-Talsi-Usma-Ugāle-Pope-Ventspils
5) Pa Lejaskurzemi līdz Liepājai
Maršruts:Rīga-Jaunpils-Saldus-Skrunda-Aizpute-Kalvene-Grobiņa-Liepāja
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14.2. Vietējais līmenis
Līdzšinējie attīstības plānošanas dokumenti
Talsu novada teritoriālā daļa

Teritorijas plānojums*

Attīstības programma**

Talsu pilsēta

Talsu pilsētas teritorijas plānojums 2007- Talsu pilsētas integrētās attīstības
2019.gadam
programma 2008.-2014.gadam
Valdemārpils pilsēta
Valdemārpils pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums 2007-2019.gadam
ar grozījumiem
Stendes pilsēta
Stendes pilsētas teritorijas plānojums Stendes
pilsētas
attīstības
2005-2017.gadam
programma 2004-2016.gadam
Sabiles novads
Sabiles novada teritorijas plānojums Sabiles novada Attīstības programma
2008-2020.gadam
(2007.g.)
Balgales pagasts
Balgales pagasta Teritorijas plānojuma Balgales
pagasta
attīstības
2007-2019.gadam
programma 2006-2018.gadam
Ģibuļu pagasts
Ģibuļu pagasta teritorijas plānojums Ģibuļu pagasta teritorijas attīstības
2007-2019.gadam
programma 1999-2011
Īves pagasts
Īves pagasta teritorijas plānojums 2007- 2019.gadam
Ķūļciema pagasts
Ķūļciema pagasta teritorijas plānojums 2006-2018.gadam
Laidzes pagasts
Laidzes pagasta teritorijas plānojums 2009-2021.gadam
Laucienes pagasts
Laucienes pagasta teritorijas plānojums Laucienes pagasta attīstības plāna I.
2006-2018.gadam ar grozījumiem
daļa attīstības programma
Lībagu pagasts
Lībagu pagasta teritorijas plānojums Lībagu pagasta teritorijas attīstības
2007-2019.gadam ar grozījumiem
plāns 2000-2012.gadam
Lubes pagasts
Lubes pagasta teritorijas plānojums 2007-2019.gadam
Valdgales pagasts
Valdgales pagasta teritorijas plānojums
2007-2019.gadam
Vandzenes pagasts
Vandzenes pagasta teritorijas plānojums 2007-2019.gadam
Virbu pagasts
Virbu pagasta teritorijas plānojums 2007- Virbu pagasta attīstības programma
2019.gadam
2000-2012.gadam
Strazdes pagasts
Strazdes pagasta teritorijas attīstības Strazdes
pagasta
attīstības
plāns 2000-2012.gadam
programma
* ar Talsu novada domes 2009.gada 10.septembra saistošajiem noteikumiem nr. 11 „Par Talsu novada teritoriālo
vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, iekļauts Talsu novada teritoriju plānojumā.
** Ar Talsu novada domes 2009.gada 10.septembra lēmumu Nr.209 „Par Talsu novada attīstības programmas
izstrādi”, uzsākta Talsu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrāde.
Turpmāk no pilsētu un pagastu plānošanas dokumentiem apkopotas ilgtermiņa attīstības vīzijas.

14.2.1. Talsu pilsēta
Talsu – 9 pakalnu pilsētas – attīstības vīzija: Talsi ir Ziemeļkurzemes pakalpojumu un attīstības centrs ar dabas
un vēstures harmoniju
Talsi ir Ziemeļkurzemes pakalpojumu, attīstības un talantu centrs ar plašām izglītības, kultūras, atpūtas un sporta
iespējām pilsētas un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem, nodrošinot jaunrades izaugsmes iespējas visa mūža
garumā. Pilsētā iedzīvotājiem ir pieejami kvalitatīvi sociālās un veselības aprūpes pakalpojumi.
Iedzīvotāju skaitam raksturīga stabila pieauguma tendence un bērnu skaits ģimenēs pieaug.
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Pilsēta ir ekonomiskais un administratīvais centrs, kur biroji ierīkoti ne vien valsts un pašvaldību pārvaldes
iestādēm, bet arī Kurzemē strādājošiem uzņēmumiem un nevalstiskām organizācijām, attīstās pakalpojumi, t.sk.
tūrisma pakalpojumi un mazie uzņēmumi. Pilsētas vidē veiksmīgi iekļaujas arī nelieli ražošanas uzņēmumi,
pieaug iedzīvotāju labklājība un dzīves kvalitāte. Pilsētai ir sakārtota ceļu, ielu un komunālā infrastruktūra,
tranzīta transports pilsētu apbrauc pa apvedceļu, pilsēta ir labi sasniedzama no apkārtējām teritorijām.
Talsi ir pilsēta ar mūsdienīgu infrastruktūru, tomēr tā ir saglabājusi savu ainavisko tēlu un vēstures elpu. Deviņi
pakalni un vēsturiskais centrs ir pilsētas zīmols, kas piesaista tūristus un padara Talsus atpazīstamus gan Latvijā,
gan Baltijā. Talsu amatniecības, kultūras, mākslas un sporta tradīcijas un pasākumi t. sk. „Radošajā sētā” un
„Sauleskalna brīvdabas estrādē” regulāri piedāvā iedzīvotājiem un viesiem reģionāla mēroga pasākumus.
Talsi – rajonā, pēc ATR novadā
Gleznaina deviņu pakalnu pilsēta, administratīvais, sociāli ekonomiskais un kultūras centrs ar stipru sociālo,
ekonomisko un kultūras potenciālu, ar modernu un sakārtotu izglītības vidi, kas nodrošina visa novada attīstības
iespējas attīstot mazo uzņēmējdarbību, t.sk. tūrisma pakalpojumus.
Pilsēta ar aktīviem pašdarbnieku kolektīviem (amatniekiem, fotostudiju, koriem, orķestri u.c.), kuros iesaistās
iedzīvotāji no plašas apkārtējās teritorijas.
Talsi Kurzemē
Ziemeļkurzemes cilvēkresursu attīstības, uzņēmējdarbības, un kultūras centrs, kurš nodrošina reģiona
policentrisku attīstību.
„Talantu centrs”, kas veicina iedzīvotāju, īpaši jauniešu, radošo un inovatīvo potenciālu.
Reģionālas nozīmes uzņēmums ir A/S „Talsu piensaimnieks”;
Talsi Latvijā
Talsus Latvijā atpazīst pēc inovatīvām aktivitātēm sabiedrībā un masu pasākumu organizēšanā:
• NVO attīstībā (Talsu novada fonds);
• Kultūras un sporta masu pasākumi (Talsu pilsētas svētki, Dižmāras gadatirgu, Talsu rallijs, sporta
nakts turnīrs, u.c.) gan pilsētā, gan Sauleskalna brīvdabas estrādē.
Talsi Baltijā
Pilsēta ar latvisku kultūrvidi un tradīcijām, kuru atpazīst kā Ziemeļkurzemes centru, tirgotāju un amatnieku
pilsētu, kuru apmeklē ekotūristi, iepazīstoties ar Ziemeļkurzemes dabas vērtībām un Talsu pilsētas dabas un
vēstures harmoniju.
Talsu attīstības pamatvirzieni ir mazo uzņēmumu attīstība pakalpojumu (t.sk. tūrisma) un ražošanas jomā,
kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana - saglabājot pilsētas īpašo tēlu, kā arī iedzīvotāju, īpaši jauniešu,
radošā un inovatīvā potenciāla attīstība.

14.2.2. Lībagu pagasts
LĪBAGU PAGASTA NĀKOTNES VĪZIJA
 Pateicoties ģeogrāfiskā stāvokļa, cilvēku un dabas resursu veiksmīgai izmantošanai, Lībagu pagasts ir viena no
attīstītākajām lauku teritorijām Latvijā, kurā cilvēki labprāt dzīvo, atpūšas un strādā. Ciešas saimnieciskas saites
to saista ar Talsu pilsētu un apkārtējām pašvaldībām.
 Lībagu pagasts ir dzīvei, darbam un atpūtai pievilcīga teritorija ar labi attīstītu infrastruktūru un sakoptu
apkārtējo vidi.
LĪBAGU PAGASTA ATTĪSTĪBAS VADLĪNIJA
1) Lībagu pagasta attīstībai jābalstās uz ilgtspējīgas attīstības principiem, kas nozīmē savstarpēji saskaņotu vides,
sociālo un saimniecisko jautājumu risinājumu.
2) Pagastā jāsaglabā Latvijas laukiem raksturīgā dzīves vide, kultūrvēsturiskais mantojums un dabas resursi.
3) Iedzīvotāji ir Lībagu pagasta lielākā vērtība. Pagasta attīstībai jābūt balstītai uz dažādu sabiedrības grupu
vēlmju un interešu savstarpēju saskaņošanu un ievērošanu. Īpaša vērība jāvelta cilvēkresursu attīstībai, kas
ietver gan bērnu, gan pieaugušo izglītību un interešu attīstīšanu.
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4) Lībagu pagastā īpaša prioritāte ir dabas aizsardzība un vides kvalitātes saglabāšana. Saimnieciskā darbība
jāsaskaņo ar šo prioritāti un jānodrošina tās ievērošana.
5) Saimnieciskai darbībai jābalstās uz vietējo resursu izmantošanu, nelielu ražotņu attīstību. Tai jābūt ekonomiski
pamatotai. Tā ir ekonomiski pamatota, ja uz vietas vai nelielā attālumā ir salīdzinoša priekšrocība kādam no
ražošanas faktoriem – izejvielām, tehnoloģijai, darbaspēkam vai realizācijas tirgum. Saimnieciskā darbība
nedrīkst būt pretrunā ar teritorijas plānojumu.
6) Lībagu pagastā ir jāveicina visu pagasta teritorijas daļu līdzvērtīga sakopšana un līdzsvarota attīstība. Jāsakārto
lauku un ciemu apkārtne, nojaucot vai atrodot citu pielietošanas veidu pamestajiem kopsaimniecības objektiem.

14.2.3. Sabiles novads
Sabiles novads - „Kurzemes šveice”
1. Sabiles novads – pievilcīga dzīves vieta ikvienam
Sabiles novads ir pievilcīga dzīves vieta gan esošajiem tās iedzīvotājiem, gan potenciālajiem tās iedzīvotājiem,
nodrošinot ar nepieciešamajiem sadzīves apstākļiem, saistošu kultūras dzīvi un plašām izglītības iegūšanas
iespējām.
2. Sabiles novads – pieejams visiem
Sabiles novads ir vieta, kas visiem ir ātri un ērti pieejama, tai ir sakārtota informācijas plūsma, laba satiksmes
kustība, ņemot vērā katra cilvēka individuālās vajadzības.
3. Sabiles novads – latvisks un videi draudzīgs
Sabiles novada attīstība ir ilgtspējīga, ņemot vērā tās unikālo dabu un kultūrvēsturiskās tradīcijas. Esošais dabas
mantojums tiek saglabāts. Vīnakalns, vīnoga ir kā simbols visam Sabiles novadam, tas veido Sabiles novada
atpazīstamību ārpus tā teritorijas.
Attīstības prioritātes
· izglītība;
· infrastruktūras attīstība;
· sociālā palīdzība un veselības aizsardzība;
· kultūra un sports;
· tūrisms.

14.2.4. Stendes pilsēta
Stende – ekonomiski attīstīta, darbīga un sakārtota pilsēta, kas kļūs par ievērojamu reģiona ekonomiskās un
sociālās attīstības virzītājspēku …
– pilsēta, kur dabas tuvums apvienojumā ar nepieciešamo infrastruktūru un tās modernizāciju ikvienam tās
iedzīvotājam nodrošinās mājokli, iztiku, izglītību un atpūtu.

14.2.5. Talsu rajona attīstības programma 2007 - 2013
Rajona nākotnes redzējumi - vīzijas
 Talsu rajons - Kurzemes pērle…
 Talsu rajons - rosīgs, sakopts un viesmīlīgs rajons…
 Talsu rajonā - izglītots, nodarbināts un nodrošināts iedzīvotājs tīrā un sakoptā vidē…
 Talsu rajons - rajons ar sakārtotu vidi, attīstītu infrastruktūru, patīkams vietējiem iedzīvotājiem, pārsteigums
atbraucējam…
 Talsu rajons - lauksaimniecībai, zvejniecībai un tūrismam aktīva vide…
 Talsu rajons - zaļākais rajons Latvijā…
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14.2.6. Talsu rajona sešpadsmit pašvaldību apvienošanās projekts „Talsu novads” (2008.g.)
Vājas puses un problēmas
 Iedzīvotāju skaita samazināšanās;
 Salīdzinoši liela teritorijas platība – sākuma posmā iespējamas problēmas dažādu jautājumu risināšanā;
 Nepietiekošs kvalificēta darbaspēka resursu apjoms;
 Neizlīdzināta uzņēmējdarbības aktivitāte novada mērogā;
 Nav izbūvēts apvedceļa turpinājums no Talsu pilsētas robežas ar pieslēgumu Raiņa ielā;
 Novecojusi un nepietiekoši kvalitatīva ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma un notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas daudzās potenciālā novada apdzīvotās vietās;
 Novecojušas katlumājas un siltumtrases daudzās potenciālā novada apdzīvotās vietās;
 Mūsdienu prasībām neatbilstošs 2.kategorijas valsts autoceļu stāvoklis;
 Neatbilstošs dzīvojamā fonda apjoms un kvalitāte;
 Problemātiska ugunsdrošības nodrošināšana visā novada teritorijā;
 Pašvaldības policiju trūkums pagastu teritorijās;
 Deputātu skaits domē nenodrošina pārstāvniecību no visām teritoriālajām vienībām;
 Ļoti atšķirīgas izmantotās komunālās saimniecības darbības organizācijas formas;
 Savstarpēji nesaskaņotas teritorijas attīstības perspektīvas – apstiprināti nepārdomāti plānojumi teritorijās
ap pilsētu.
Apvienoto pašvaldību prioritārie investīciju projekti:
Pašvaldība

Talsi

Stende

Projekts

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija:
Ezera iela posmā no Lielās ielas līdz Gravas ielai;
Ezera iela posmā no Gravas ielas līdz Draudzības ielai;
Jaunā iela posmā no Raiņa ielas līdz A.Lerha-Puškaiša ielai;
1905.gada iela;
Kareivju iela;
Rīgas iela;
A.Lerha-Puškaiša iela posmā no Dundagas ielas līdz 1.Maija
ielai;
Brīvības iela posmā no Talsu Valsts ģimnāzijas līdz Stendes
ielai;
Darba iela;
Kalna iela;
Krasta iela
Ietvju rekonstrukcija:
Ezera iela posmā no Gravas ielas līdz Draudzības ielai;
Jaunā iela posmā no Raiņa ielas līdz A.Lerha-Puškaiša ielai;
Kareivju iela;
Brīvības iela posmā no Talsu Valsts ģimnāzijas līdz Mālu ielai;
1905.gada iela posmā no A.Pumpura ielas līdz Ozolu ielai
(2007.g.)
Centralizētās siltumapgādes rekonstrukcijas projekta 1.kārta
(tehniskā projekta izstrādes līdzfinansējums un būvdarbu
1.kārta)
Ieguldījumi pilsētvides sakārtošanā (pilsētas laukuma
rekonstrukcija)
ERAF atbalstītā projekta „Lielās ielas rekonstrukcija –
satiksmes
drošības
uzlabošana
Stendes
pilsētā”
līdzfinansējums
Stendes
pilsētas
domes
administratīvās
ēkas
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi – daļēja jumta
nomaiņa un logu nomaiņa
(2008.g.)
Tehnisko projektu izstrāde ielu rekonstrukcijām:
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Sabiles novads

Valdemārpils
pilsēta
ar
lauku teritoriju

Balgales
pagasts

Īves pagasts

Ķūļciema
pagasts

Stacijas iela;
Renču iela;
Uzvaras iela;
Dumpīša iela
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Raiņa ielā
Tehniskā projekta „Stendes PII „Saulīte”” piebūves
celtniecība” izstrāde 400 m2
Stendes pamatskolas apkures sistēmas rekonstrukcija
1. Sabiles vidusskolas sporta halles celtniecība
Pašvaldības
SIA
„Sabiles
veselības
centrs”
energoefektivitātes paaugstināšana un ugunsdrošības
nodrošināšana
(2008.gads)
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Abavas
pagasta ciemā „Priedes”
Jaunatnes centra „Sava vieta” telpu remonts
Pilsētas centra labiekārtošana Talsu ielā 2
Jaunatnes centra „Sava vieta” vienkāršotā renovācija
Valdemārpils pilsētas kultūras nama un mūzikas skolas
rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde
Valdemārpils pilsētas bibliotēkas, muzeja un konferenču
zāles remonts
Autobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai
Tehniskā projekta „Nepabeigtā bērnudārza – skolas
jaunbūves renovācija” izstrāde
Dursupes pamatskolas jumta nomaiņa
Ēkas „Grantiņi” renovācija (tautas nams, PII, bibliotēka)
Pašvaldības autoceļu remonts (kad.nr.8846 006 0146 un
kad.nr. 8846 006 0049)
Tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Īves pagasta
Tiņģeres ciemā” izstrāde
Ūdens pacelšanas stacijas Tiņģeres centrs” ar atdzelžošanu
uz pašvaldībai piederošas zemes kad. Nr. 8858 003 0195 un
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Tiņģeres centrā Īves
pašvaldībai piederošajās zemē ar kad. Nr. 8858 003 0173
Īves pagasta pirmsskolas izglītības iestādes un Īves
pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu māju „Saulkrasti”,
„Skaistkalni”, „Gaismas”, „Vēsmas”, „Saulgriezes” apkures
sistēmas projekta izstrāde Tiņģeres ciemā
Īves pagasta pirmsskolas izglītības iestādes un Īves
pašvaldībai
piederošo
piecu
daudzdzīvokļu
māju
(„Saulkrasti”,
„Skaistkalni”,
„Gaismas”,
„Vēsmas”,
„Saulgriezes”) energoefektivitātes paaugstināšana Tiņģeres
ciemā
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Tiņģeres centrā
Īves pagasta sporta un atpūtas kompleksa tehniskā projekta
izstāde uz pašvaldībai piederošās zemes
Īves pagasta sporta un atpūtas kompleksa būvniecības
1.kārta uz Īves pagastam piederošās zemes „Tiņģeres skola”
Pašvaldības autoceļa Bites –Māleji–Ozolmuiža- Darbnīcas
remonts
Pašvaldības Tūrisma informācijas un „zaļā tūrisma” mācību
centra, konferenču zāles ”Briežragi” rekonstrukcija
Pašvaldības autoceļa Upenieki – Mačas ceļa posma asfalta
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Laidzes
pagasts

Laucienes
pagasta

Lubes pagasts

Valdgales
pagasts
Vandzenes
pagasts

Virbu pagasts

seguma atjaunošana
Ķūļciema pagasta tiltu rekonstrukcija (tehnisko projektu
izstrāde un realizācija)
Pašvaldības autoceļa „ Jaunpļavas - Dzedri” rekonstrukcija
Laidzes pamatskolas ēdināšanas bloka renovācija
PII „Papardīte” ēdināšanas bloka renovācija
PII „Papardīte” energoefektivitātes paaugstināšana
Pašvaldības iestādes „Pansija” jumta seguma nomaiņa
Pašvaldības iestādes „Brīvā Laika Pavadīšanas Centra”
nodarbību telpu renovācija
Līdzfinansējums projektam „Ūdenssaimniecības sakārtošana
apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000”
Laucienes pagasta „Pagastmājas” renovācijas projekta
realizācija
PII „Bitīte” ēkas siltināšana
PII „Bitīte” virtuves bloka renovācija
TEP un tehniskā projekta izstrāde ūdenssaimniecības
sakārtošanai Lubes pagasta Anužu ciemā
Pagasta administratīvās ēkas (pagasta padome, bibliotēka,
tautas nams, sporta un atpūtas centrs) energoefektivitātes
uzlabošanas pasākumi
Anužu centra ielu apgaismojuma tehniskā projekta izstrāde
un ierīkošana
Sporta laukuma ierīkošana Anužos
Autoceļa (Lidlauks – Sārkaste) remonts
Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija
un izbūve Cīruļu ciemā
Vandzenes vidusskolas ūdenssaimniecības rekonstrukcija
Vandzenes tautas nama rekonstrukcijas tehniskā projekta
izstrāde
PII „Zīlīte” logu nomaiņa
PII „Zīlīte” durvju nomaiņa
PII „Zīlīte” jumta nomaiņa
Vandzenes vidusskolas dienesta viesnīcas „Skolas ausekļi”
jumta nomaiņa
Vandzenes pagasta padomes ēkas renovācija
Virbu pagasta padomes ēkas renovācija
Ūdenssaimniecības
modernizācija
Virbu
pagasta
Jaunpagasta un Lēdu ciemos
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Nr.3
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Nr.1
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Nr.1
Nr.1
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Nr.4
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14.3. Kaimiņu pašvaldības
Dundagas novada attīstības programma
Dundagas novada pašvaldība 2011.gadā uzsāka Dundagas novada attīstības programmas sagatavošanu. Līdz
21.aprīlim tika veidotas darba grupas, iesaistīta sabiedrība.

Rojas novada attīstības programma, 2011.g.
ROJAS NOVADA VĪZIJA
Rojas novads ir skaista vieta, kur gribas atgriezties. Tas ir bagāts, pārticis un ar labām izglītības iespējām. Rojas
novada ļaudis ir labestīgi un smaidīgi.
Dzīves vide Rojas novadā ir tīra, sakopta un labiekārtota, ar tīru ūdeni un svaigu gaisu, ciemu apbūve ir pievilcīga,
apkārtējās vides priekšrocība ir klusums. Cilvēki respektē novada tradicionālās ainavas vērtības.

Gala redakcija, 31/01/2012

141

Talsu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam. Pašreizējās situācijas analīze

Novadā tiek nodrošināta atbilstoša vide vasarnīcu attīstībai un atpūtnieku piesaistei.
Novads ir tūristiem draudzīgs un ērti pieejams. Rojas ostu pazīst kā lielisku zvejas un tūristu piesaistes ostu.
Rojas novads ir ekonomiski attīstīts ar tradicionālām nodarbinātības iespējām katram iedzīvotājam. Tā ir vieta,
kur nopelnīt naudu. Novada tautsaimniecībā attīstītas arī jaunas nozares, kurās darbu var atrast lielākā daļa
novada iedzīvotāju, it īpaši jaunieši, tomēr ekonomiskā attīstība ir saudzīga attiecībā pret dabas vidi un
tradīcijām. Rojas novadā tiek attīstītas zivju audzēšanas teritorijas, novadā svarīga ir gan lauksaimniecība, gan
aktivitātes, kas saistītas ar jūru, un tūrisms.
Rojas novadā ir pozitīvi demogrāfiskie rādītāji, tiek attīstītas jaunas izglītības, kultūras un sporta iespējas, kas
Rojas novadu dara par pievilcīgu dzīves vietu. Rojas novadā ir plašs visu paaudžu kultūras un sporta piedāvājuma
dalībnieku skaits, saglabājot iespējas attīstīt jaunrades, sporta un tautas tradīcijas. Rojas novadā ir iespējas
baudīt profesionālās mākslas un profesionālā sporta pasākumus. Tas ir novads ar attīstītām sporta bāzēm
basketbolam, tenisam, hokejam, lai to varētu izmantot gan novada iedzīvotāji, gan sportisti, kas dzīvo ārpus
novada.
Rojas novada iedzīvotāji nejūtas atstumti un nomākti, novada demogrāfiskajiem rādītājiem ir tendence
uzlaboties.
Novada dažādā infrastruktūra ir sakārtota – ir pietiekoši daudz stāvlaukumu jūras tuvumā, pietiekoši daudz
iespēju piekļūt jūrai.

Mērsraga novada attīstības programma, 2011.g.
MĒRSRAGA NOVADA VĪZIJA
Mērsraga novads ir skaista vieta, kur gribas atgriezties. Tas ir bagāts, pārticis un ar labām izglītības iespējām.
Mērsraga novada ļaudis ir labestīgi un smaidīgi.
Dzīves vide Mērsraga novadā ir tīra, sakopta un labiekārtota, ar tīru ūdeni un svaigu gaisu, ciemu apbūve ir
pievilcīga, apkārtējās vides priekšrocība ir klusums. Cilvēki respektē novada tradicionālās ainavas vērtības.
Novadā tiek nodrošināta atbilstoša vide vasarnīcu attīstībai un atpūtnieku piesaistei. Novads ir tūristiem
draudzīgs un ērti pieejams.
Mērsraga ostu pazīst kā reģiona industrializācijas centru. Mērsraga novads ir ekonomiski attīstīts ar
tradicionālām nodarbinātības iespējām katram iedzīvotājam. Tā ir vieta, kur nopelnīt naudu. Novada
tautsaimniecībā attīstītas arī jaunas nozares, kurās darbu var atrast lielākā daļa novada iedzīvotāju, it īpaši
jaunieši, tomēr ekonomiskā attīstība ir saudzīga attiecībā pret dabas vidi un tradīcijām. Mērsraga novadā tiek
attīstītas zivju audzēšanas teritorijas, novadā svarīga ir gan lauksaimniecība, gan aktivitātes, kas saistītas ar jūru,
un tūrisms.
Mērsraga novadā ir pozitīvi demogrāfiskie rādītāji, tiek attīstītas jaunas izglītības, kultūras un sporta iespējas, kas
Mērsraga novadu dara par pievilcīgu dzīves vietu.
Mērsraga novadā ir plašs visu paaudžu kultūras un sporta piedāvājuma dalībnieku skaits, saglabājot iespējas
attīstīt jaunrades, sporta un tautas tradīcijas. Mērsraga novadā ir iespējas baudīt profesionālās mākslas un
profesionālā sporta pasākumus.
Tas ir novads ar attīstītām sporta bāzēm futbolam un hokejam, lai to varētu izmantot gan novada iedzīvotāji, gan
sportisti, kas dzīvo ārpus novada.
Mērsraga novada iedzīvotāji nejūtas atstumti un nomākti, novada demogrāfiskajiem rādītājiem ir tendence
uzlaboties.
Novada dažādā infrastruktūra ir sakārtota – ir pietiekoši daudz stāvlaukumu jūras tuvumā, pietiekoši daudz
iespēju piekļūt jūrai.
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Kandavas novada attīstības programma 2010.-2016.gadam
Vīzija:
Kandavas novads ir pārvaldes, pakalpojumu, darījumu, ražošanas centrs un tūrisma centrs – vārti uz Kurzemes
„Šveici” un Abavas senleju. Novadā tiek nodrošināta līdzsvarota attīstība, rūpējoties par Kandavas pilsētas un
pagastu cilvēkresursu, sociālo, tehnisko infrastruktūru un dabas vides attīstību, saglabājot esošās vērtības un
radot priekšnosacījumus jaunām izaugsmes iespējām nākamajām paaudzēm. Kandavas pilsēta ir darījuma un
ražošanas centrs, kas nodrošina sociālo, kultūras, sabiedrisko, komerciālo un finanšu pakalpojumu pieejamību.
Pārējā Kandavas novada teritorijā nozīmīga ir lauksaimniecība, tūrisma un atpūtas industrija. Novada teritorijā
pieejamie vides resursi nodrošina attīstības iespējas lauksaimniecībai, īpaši bioloģiskajai lauksaimniecībai un
mazāk izplatītām tradicionālās lauksaimniecības nozarēm, meža nozarei, rekreācijas industrijai un tūrisma
pakalpojumiem. Kandavas novadā iedzīvotājiem tiek piedāvāta konkurētspējīgas un daudzveidīgas izglītības
iespējas, kas nodrošina iegūt darba tirgum atbilstošu izglītību un profesionālās iemaņas. Kandavas novadā
darbojas aktīvi uzņēmēji, kas radījuši vietējiem iedzīvotājiem jaunas darba vietas. Uzņēmēji uztur ciešu sadarbību
ar pašvaldību un izglītības iestādēm, lai veicinātu nodarbinātību novadā. Kandavas novads ir dinamiski augošs
novads, kas nodrošina kvalitatīvu un daudzveidīgu dzīves, darba un atpūtas telpu saviem iedzīvotājiem un
novada viesiem.
Kandavas novada attīstība balstās uz trīs attīstības prioritātēm un šādiem mērķiem:
I Prioritāte - Izglītotas, sociāli nodrošinātas, veselīgas un aktīvas sabiedrības veidošana
1.1. Mērķis „Cilvēkkapitāla attīstība”
1.2. Mērķis „Veselīgas un sociāli drošas sabiedrības veidošana”
1.3. Mērķis „Sociāli aktīvas un kultūrbagātas sabiedrības attīstība”
1.4. Mērķis „Efektīvas publiskās pārvaldes nodrošināšana”
II Prioritāte – Ilgtspējīgas ekonomikas un nodarbinātības attīstība
2.1. Mērķis „Uzņēmējdarbība un nodarbinātība”
2.2. Mērķis „Novada tēla popularizēšana un tūrisma uzņēmējdarbības vides uzlabošana”
III Prioritāte – Teritorijas pieejamības, sasniedzamības nodrošināšana un videi draudzīgas attīstības veicināšana
3.1. Mērķis „Pieejamība un transports” 3.2. Mērķis „Kvalitatīvs komunālo pakalpojumu un vides nodrošinājums”

Ventspils novada attīstības programma 2011.-2017.gadam
Vīzija 2020.gadam
Ventspils novads - bagāts un turīgs novads Latvijā – ar sakārtotu infrastruktūru, dabisku un drošu dzīves, darba
un atpūtas telpu Baltijas jūras piekrastē, kurā dzīvo izglītoti, radoši, veselīgi, sabiedriski aktīvi, patriotiski un
sociāli nodrošināti iedzīvotāji un darbojas konkurētspējīgi komersanti, kas piedāvā un nodrošina kvalitatīvas
darba vietas un investīciju piesaisti.
Esošās situācijas analīzē minētā specializācija
Ņemot vērā novadā pieejamos resursus un to, ka caur Ventspils novadu tiek nodrošināta galvenā tranzīta
satiksme valsts austrumu – rietumu virzienā, novads ir pārvaldes, pakalpojumu, ražošanas un tūrisma centrs
nacionālā un reģionālā līmenī. Eiropas līmenī novadam ir lielas iespējas kļūt par daudzpusīgi attīstītu aktīvā
tūrisma centru.
Specializācija
Kurzemē reģionā Ventspils novads – dzīvei, darbam un atpūtai pievilcīgs, draudzīgs un drošs attīstības centrs
Ventspils novads nākotnē sevi redz kā dzīvei, darbam un atpūtai pievilcīgu, draudzīgu un drošu attīstības centru,
kas sekmēs vienmērīgu iedzīvotāju pieaugumu, ļaus saglabāt un pilnveidot esošo kultūrvidi un infrastruktūru,
sekmēs vērtību stabilizēšanu Latvijas līmenī - attīstīt dabai draudzīgu komercdarbību ar augstu pievienoto
vērtību.
Latvijā Ventspils novads – dabai draudzīgas komercdarbības ar augstu pievienoto vērtību attīstības centrs
Ventspils novads sevi redz kā dabai draudzīgas uzņēmējdarbības ar augstu pievienoto vērtību attīstības centru,
kā vadošās komercdarbības nozares izvirzot kokapstrādi, mežsaimniecību, lauksaimniecību, tai skaitā

Gala redakcija, 31/01/2012

143

Talsu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam. Pašreizējās situācijas analīze

netradicionālo lauksaimniecību, ieguves rūpniecību, tūrismu, kā arī citas videi draudzīgas komercdarbības
nozares ar augstu pievienotu vērtību un augstu intelektuālo potenciālu.
Eiropā Ventspils novads – neskartas dabas oāze – videi draudzīga tūrisma centrs Ventspils novads sevi redz kā
neskartās dabas oāzi - videi draudzīga tūrisma centru, piedāvājot skaistu pludmali, ainaviskas upju senlejas un
bagātus mežu masīvus ar plašu aktīvās atpūtas piedāvājumu klāstu - laivu, jahtu, velosipēdu nomu, dabas takām,
veloceliņiem un kultūrvēsturiskiem apskates objektiem, muzejiem un ekspozīcijām, ko papildina novadā sniegtie
pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumi, dažāda servisa līmeņa naktsmītnes, SPA centri, pirtis u.c.).

Kuldīgas novada attīstības programma, 2010.g.
Nākotnes vīzija
Kuldīgas novada attīstības politika ir vērsta uz virzību ilgtermiľa vīzijas sasniegšanai. Prioritāras ir to sekmējošas
darbības, nav atbalstāmas darbības, kas ir pretrunā ar attīstības vīziju
(1) Kuldīgas novads – vienota un dzīvotspējīga administratīvā teritorija Kurzemes centrā ar daudzveidīgu
ekonomisko darbību, augstas pievienotās vērtības produktiem un pakalpojumiem, kā arī dzīvei, darbam un
atpūtai labvēlīgu vidi, reģionam raksturīgu, cilvēcīgu ainavu telpu un piesātinātu kultūras dzīvi.
(2) Kuldīga – starptautiski atpazīstama kultūras un dabas mantojuma vieta, tūrisma un radošo industriju pilsēta
un reģionālas nozīmes centrs.
Sabiedrība, cilvēku resursi
(3) Stabilizējies iedzīvotāju skaits, paaugstinājies dzīves ilgums, iedzīvotāju skaits sastāvs ir pietiekams
ekonomiskās dzīvotspējas un attīstības nodrošināšanai.
(4) Paaugstinājusies iedzīvotāju uzņēmība un sabiedriskā aktivitāte un motivācija, Kuldīgas novadā apmetas uz
dzīvi radoši un uzņēmīgi cilvēki no citām teritorijām, kā arī ģimenes ar bērniem, pieaudzis jauniešu īpatsvars, kas
atgriežas uz dzīvi pēc studijām vai izvēlas novadu kā teritoriju atpūtai un brīvajam laikam.
(5) Kuldīgas novads – pilsēta un lielākās apdzīvotās vietas ir nodrošinātas ar daudzveidīgām izglītības, t.sk.
interešu un mūžizglītības, kultūras, sporta un sabiedriskās dzīves iespējām atbilstoši pieprasījumam, kā arī
kvalitatīviem un novada robežās pieejamiem veselības aizsardzības un sociālās aprūpes pakalpojumiem.
Ekonomika
(6) Kuldīgas novadā ir rosīga saimnieciskā dzīve, kas balstīta uz efektīvu vietējo resursu pielietojumu, augstu
pievienoto vērtību, konkurētspējīgiem un atpazīstamiem produktiem. Saimniecības struktūru veido līdzsvarota
tradicionālo nozaru – lauksaimniecības, meža nozares, vietējo produktu apstrādes un
amatniecības, kā arī jauno, modernajās tehnoloģijās un pakalpojumos balstītu nozaru attīstība. Nozīmīga loma ir
tūrismam un radošajām industrijām.
(7) Visu Kuldīgas novada teritoriju raksturo labi sasniedzamības rādītāji: nozīmīgākie autoceļi saista novada
centru ar galvaspilsētu, lielākajām ostām un pārējo reģiona teritoriju, nodrošinot saimniecisko attīstību, visas
lielākās novada apdzīvotās vietas (ciemi) un 90% viensētu atrodas mazāk nekā 5 km attālumā no kvalitatīviem un
pienācīgi uzturētiem cietā seguma ceļiem, kas savieno pagastus ar novada centru. Pilsētā un ciemos 90 % ielas
klātas ar cieto segumu un nodrošinātas ar atbilstošu labiekārtojumu. Visas lielākās apdzīvotās vietas un 90%
viensētu atrodas efektīva moderno sakaru pārklājuma zonā.
(8) Novada enerģētisko nodrošinājumu veido maksimāla enerģijas avotu daudzveidība ar tendenci pārejai uz
vietējiem atjaunojamiem avotiem; kā arī dilstošs enerģijas patēriņš apkurei un transportam.
Vide
(9) Kuldīgas novadu raksturo kvalitatīva dzīves vide:
(a) Sakopta, pievilcīga un katrai vietai raksturīga pilsētvide Kuldīgā un lauku centros ar kvalitatīvu mājokļa un
inženierapgādes nodrošinājumu 90% iedzīvotāju, sakoptu publisko ārtelpu un aizsargātām kultūras vērtībām.
(b) Ainaviski daudzveidīga, reģionam raksturīga un cilvēkam patīkama lauku vide, ar samērīgu zemes
izmantojumu un apdzīvotības blīvumu un raksturu – vide daudzveidīgai lauku saimnieciskajai darbībai,
dzīvesveidam un atpūtai.
(c) Saglabātas, cilvēkam iespēju robežās pieejamas un vērtību izjūtu audzinošas aizsargājamās dabas teritorijas.
Telpiskā struktūra
(10) Kuldīga – novada attīstības dzinējspēks un pakalpojumu centrs tā iedzīvotājiem
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(11) Kuldīgas novada pagasti attīstās kā telpiskas vienības ar savu identitāti, ilgtspējīgām kopienām un
administratīvo rīcībspēju.
(12) Pagastu lielākās apdzīvotās vietas (ciemi) saglabā savu nozīmi kā vietējas nozīmes publisko un privāto
pakalpojumu centri lauku teritorijai un veicina lauku apdzīvotības saglabāšanos.
(13) Lauku viensētu apdzīvojums, dabas un kultūrainavu telpas – teritorijas identitātes un dzīves kvalitātes
ietvars.
Kuldīgas novada attīstības prioritātes
Kuldīgas novada pašvaldība savos lēmumos un darbībā, t.sk., izvērtējot attīstības priekšlikumus un projektus,
vadās pēc atbilstoši ilgtermiņa vīzijai noteiktajām prioritātēm
(1) Stiprināt novada lomu reģionālā, nacionālā un starptautiskā kontekstā un veicināt tā atpazīstamību,
iedzīvotāju, investīciju un tūristu piesaisti.
(2) Veicināt daudzveidīgas saimnieciskās aktivitātes, kas rada raksturīgus un atpazīstamus produktus un
pakalpojumus un prioritāri atbilst šādiem kritērijiem:
(a) vietējo resursu efektīvs pielietojums;
(b) maza materiālu un energoietilpība;
(c) augsti kvalificēts darbaspēks;
(d) konkurētspējīgs gala produkts;
(e) darba vietas novada iedzīvotājiem;
(f) ir saskaņā ar tradīcijām un vērtībām.
(3) Uzturēt un paaugstināt cilvēku potenciālu novadā:
(a) kvalitatīva un atbilstoša izglītība;
(b) aktīva kultūras un sabiedriskā dzīve;
(c) kvalitatīva un pieejama veselības aizsardzība;
(d) sociālā aprūpe;
(e) sporta aktivitātes;
(f) mērķtiecīgi pasākumi iedzīvotāju piesaistei
(4) Izkopt, un uzlabot pilsētas, lauku un dabas vidi: un saglabāt tās vērtības
(a) Vide dzīvei;
(b) Vide darbam;
(c) Vide atpūtai un radošai pašizpausmei;
(d) Vide kā vērtību un identitātes nesēja.
(5) Uzlabot teritorijas sasniedzamību, autoceļu, ielu un IKT infrastruktūru visā novada teritorijā.

Tukuma novada integrētās attīstības programma 2011.-2017.gadam
Tukuma novads ietilpst Rīgas plānošanas reģiona teritorijā un robežojas ar Kurzemes plānošanas reģionu un
Zemgales plānošanas reģionu. Tukuma pilsētā un tās apkārtnē tiek attīstīta dažāda veida ražošana - galvenokārt
pārtikas ražošana, vieglā rūpniecība, metālapstrāde, kokapstrāde. Ražotnēs jāveicina augstas pievienotas
vērtības nodrošināšana produkcijai, kā arī jāattīsta jauni inovatīvi ražošanas virzieni. Atbalstu un infrastruktūru
uzņēmējdarbības uzsākšanai šobrīd nodrošina Tukumā esošais biznesa inkubators.
Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam gala redakcijā
sekojoša:

28

Tukuma novada vīzija ir

Tukuma novads kā kvalitatīva un ilgtspējīga dzīves vide, kas sekmē radošu, izglītotu un aktīvu iedzīvotāju
labklājību. Novada iedzīvotāji novērtē un saglabā tradīcijas un novada kultūrvēsturisko mantojumu. Teritorijā
attīstīta videi draudzīga, konkurētspējīga uzņēmējdarbība ar augstu pievienoto vērtību, ko veicina kvalitatīva,
moderna transporta un sakaru infrastruktūra.

28

http://www.tukums.lv/images/stories/RAKSTI/attist.pr.1.redakc.30.05/Tukuma%20novada%20IAP%20gala%20redakcija%2023.05.2011.pd
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Tukuma novada galvenā vērtība ir novada iedzīvotāji, kas arī ir novada attīstības pamats. Veicinot savas
individuālās labklājības pieaugumu, tie nodrošina arī visa novada ekonomisko izaugsmi. Kvalitatīva dzīves vide
ietver augstu iedzīvotāju attīstības iespēju un pakalpojumu kvalitāti un pieejamību visiem iedzīvotājiem, tai
skaitā izglītības, sociālās un veselības aprūpes pakalpojumus, atpūtas un izklaides iespējas, kā arī drošību.
Nodrošināti visi pamatnosacījumi veiksmīgas uzņēmējdarbības attīstībai. Daudzpusīgas, konkurētspējīgas
ražotnes, kuru produkcijai augsta pievienotā vērtība un kas maksimāli izmanto vietējos resursus - metālapstrāde,
kokapstrāde, pārtikas produktu ražošana. Ražošanā plaši tiek pielietotas inovācijas. Novada pagastu teritorijās
tradicionāli tiek attīstīta lauksaimniecība (augļkopība, ogkopība, dārzkopība un lopkopība), kas ir ne tikai videi
draudzīga, bet arī ekonomiski efektīva - lauksaimnieki kooperējas, lai mazinātu izmaksas.
Kvalitatīva transporta un sakaru infrastruktūra ir gan nozīmīga uzņēmējdarbības vides sastāvdaļa, gan iedzīvotāju
dzīves vides kvalitāti ietekmējošs faktors. Tāpat arī attīstot transporta un sakaru infrastruktūru Tukuma novadā
nākotnē ir iespējas attīstīt visa veida loģistikas pakalpojumu saimniecisko darbību, kam par priekšnosacījumu
kalpo novada izdevīgais ģeogrāfiskais novietojums - Tukuma novadu šķērso dzelzceļš, valsts maģistrālie autoceļi,
viegli sasniedzamā attālumā atrodas lidostas un kravas ostas.
Attīstot uzņēmējdarbību, jo īpaši ražošanas un lauksaimniecības nozarēs, ir svarīgi uzmanību pievērst arī vides
kvalitātes saglabāšanai un resursu ilgtspējīgai attīstībai. Novadā saglabātas kultūrvēsturiskās un ainaviskās
vērtības un tiek koptas vietējās tradīcijas.
Tukuma novada vīzija ir saskaņā un papildina ar Rīgas plānošanas reģiona vīziju: Rīgas reģions Latvijas attīstības
virzītājs, konkurētspējīgs Eiropas mēroga metropoles reģions ar visā teritorijā līdzvērtīgi augstu dzīves kvalitāti,
ar pievilcīgu vidi uzņēmējdarbībai un investīcijām
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14.4. Vides informācija
14.4.1. Dalītā atkritumu vākšana
34.tabula. Dalīto atkritumu vākšanas punkti Talsu novadā
Nr.p.k.

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.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Teritoriālā vienība

Talsi
Talsi
Talsi
Talsi
Talsi
Talsi
Talsi
Talsi
Talsi
Talsi
Talsi
Talsi
Talsi
Talsi
Talsi
Talsi
Talsi
Talsi
Talsi
Talsi
Talsi
Talsi
Talsi
Talsi
Talsi
Talsi
Balgale
Ģibuļi
Ģibuļi
Ģibuļi
Īves
Ķūļciems
Laidze
Laidze
Lauciene
Lauciene
Lībagi
Lībagi
Lībagi
Lībagi
Lube
Sabile
Sabile
Sabile
Sabile
Sabile
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Adrese

Celtnieku iela 4
Raiņa iela 88
Darba iela 19
Dundagas iela 2
Dundagas iela 5
Dundagas iela 9
Dundagas iela 12
Dundagas iela 16
Dundagas iela 20
Gaismas 1 (nepastāv)
Miera iela 2a
Miera iela 6a
Mīlenbaha iela 32
Pumpura iela 12
Puškaiša iela 14a
Darba 13
Brīvības 29
Lielā iela 37
1905.gada iela 1a
Brīvības 9
Raiņa iela 19a
1905.gada iela 7a
9.maija iela 19
Draudzības iela 25
Rūķu iela “Pīlādzītis”
Pilsētas laukums
Dursupe, Atpūtas laukums
Pastende, Ezera un Dzintaru ielu krustojums
Spāre, Čakstes ielā pie mājām “Rogas”
Spāre, Lauku ielā 5
Tiņģere, Tiņģeres centrs
Ķūļciems, Maudas
Zvirgzdi
Jāņkalni
Centra katlu māja
Pagastmāja
Dižstende, Upeslīči
Dižstende, pie ambulances “Māteres”
Mindugciems, Kraujas
Mindugciems, Katlu māja
Anuži, Saulstari
Ventspils iela 21
Ventspils iela 9 (autoosta)
Ventspils iela 1/3 (centra laukums)
Kr.Barona iela 6
Priedes, Katlu māja
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Nr.p.k.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Teritoriālā vienība

Adrese

Sabile
Stende
Stende
Stende
Stende
Stende
Stende
Stende
Valdemārpils
Valdemārpils
Valdemārpils
Valdemārpils
Valdemārpils
Valdemārpils
Valdgale
Valdgale
Vandzene
Vandzene
Virbi
Virbi

Abavas pag.,Veģi
Brīvības iela 76
Bērzu iela 9
Brīvības iela 15
Stacijas iela 1
Liepu iela 37
Liepu iela 7
Brīvības iela 8
Lubezere, Centra aleja 1
Celtnieku iela 5
Raiņa iela 12b
Ambrakas iela 1
Lubezere, Nākotnes iela 4
Rožu iela 1
Pūņas, māja Nr.7
Pūņas, Mājas Nr.3
Vandzene, Tautas nams
Vandzene, Vidusskola
Jaunpagasts, Katlumāja
Jaunpagasts, Klubs – kantoris

14.4.2. Bīstamie atkritumi
35.tabula. Bīstamo atkritumu īpatsvars kopējo atkritumu apjomā, tūkst.m
Pilsēta/pagasts

2010.
Kopā

Talsi
Sabile
Stende
Valdemārpils
Valdemārpils l.t.
Abavas pagasts
Balgales pagasts
Ģibuļu pagasts
Īves pagasts
Ķūļciema pagasts
Laidzes pagasts
Laucienes pagasts
Lībagu pagasts
Lubes pagasts
Strazdes pagasts
Valdgales pagasts
Vandzenes
pagasts
Virbu pagasts
Kopā:
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2009.
bīstamie

kopā

3

2008.
bīstamie

kopā

bīstamie

787,53
694,10
332,94
0,00
0,00
121,20
101,62
9595,03
0,00
42,02
12,27
608,89
13,24
19,49
21,49
84,50
165,91

12,29
0,00
4,06
0,00
0,00
0,00
0,00
10,68
0,00
0,00
0,10
11,08
0,18
0,22
0,00
0,00
0,14

714,75
882,30
213,70
111,00
307,21
0,00
0,00
8321,90
42,00
0,00
304,42
383,18
12,14
9,35
23,32
88,00
162,88

10,38
0,00
4,41
0,00
0,00
0,00
0,00
11,05
0,00
0,00
0,11
10,50
0,30
0,31
0,00
0,00
0,96

749,26
596,20
163,65
39,67
379,15
0,00
0,00
9675,24
53,00
0,00
13,99
443,99
23,29
274,77
25,33
94,00
75,55

7,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,45
0,00
0,00
0,27
6,03
1,24
0,36
0,00
0,00
0,53

1282,04
13882,28
bīstamie, %

0,00
38,76
0,28

1979,94
13556,10

0,00
38,02
0,28

2357,55
14964,64

0,00
28,64
0,19
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14.5. Iedzīvotāju skaita prognoze pilsētu un pagastu griezumā
Iedzīvotāju skaita prognoze Talsu novada pagastos un pilsētās

Talsi

Sabile

14000

1800

12000

1600
1400

10000

1200

8000

1000

6000

800
600

4000

400
2000

200

0

Stende

2055

2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

2015

2010

2005

2000

1995

2055

2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

2015

2010

2005

2000

1995

0

Valdemārpils

2500

1600
1400

2000

1200
1000

1500

800
1000

600
400

500

200
0

Abavas pagasts

2055

2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

2015

2010

2005

2000

1995

2055

2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

2015

2010

2005

2000

1995

0

Balgales pagasts

2500

1200

2000

1000
800

1500

600
1000

400
500

200

0

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2035

2040

2045

2050

2025

2020

2015

2010

2005

2000

2030

Ģibuļu pagasts

1995

2055

2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

2015

2010

2005

2000

1995

0

Īves pagasts

2700
2650

700
600

2600
2550

500

2500
2450
2400

400

2350
2300

200

2250
2200

100

300

Ķūļciema pagasts

2025

2020

2015

2010

2005

2000

1995

2055

2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

2015

2010

2005

2000

1995

0

Laidzes pagasts

600

2050

500

2000
1950

400

1900
300

1850
200

1800

100

1750

0
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2055

2025

2020

2015

2010

2005

2000

1995

2055

2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

2015

2010

2005

2000

1995

1700
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Laucienes pagasts

Lībagu pagasts

2500

2250
2200

2000

2150
2100

1500

2050
1000

2000
1950

500

1900
0

2045
2045
2045
2045

2055

2040
2040
2040
2040

2050

2035
2035
2035

2030

2025

2020

2015

2010

2005

2000

2035

Lubes pagasts

1995

2055

2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

2015

2010

2005

2000

1995

1850

Strazdes pagasts

700

550
540

600

530
500

520

400

510

300

500
490

200

480
470

100

460

0

Valdgales pagasts

2055

2050

2030

2025

2020

2015

2010

2005

2000

1995

2055

2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

2015

2010

2005

2000

1995

450

Valdemārpils l.t.

1800

1600

1600

1400

1400

1200

1200

1000

1000

2055
2055

2030
2030

2050

2025
2025

2050

2020

2015
2015

2020

2010

2005

2010

Vandzenes pagasts

1995

2055

2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

2015

0
2010

200

0
2005

400

200
2000

600

400

1995

600

2000

800

800

Virbu pagasts

2500

1200

2000

1000
800

1500

600
1000

400
500

200

0

2005

2000

1995

2055

2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

2015

2010

2005

2000

1995

0

36.tabula. Dzimstības vecumkoefiecienti Talsu rajonā
Kopā

2000.g.
2001.g.
2002.g.
2003.g.
2004.g.
2005.g.
2006.g.
2007.g.
2008.g.
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39,51
37,89
41,71
37,98
31,59
38,25
41,47
39,35
39,73

15-19

21,68
15,44
20,04
23,07
14,90
17,71
26,03
23,31
24,95

Uz 1000 sievietēm attiecīgajā vecumā
20-24
25-29
30-34
35-39

99,17
90,51
103,66
90,58
83,87
76,97
87,29
77,36
72,20

74,52
88,44
95,63
83,98
66,31
97,22
77,79
77,25
86,52

59,63
47,71
54,9
47,44
37,62
55,27
65,82
62,37
57,18

21,24
20,76
16,69
22,27
22,79
30,61
32,96
35,04
33,27

40-44

4,08
8,67
8,47
6,16
3,99
2,96
7,36
5,12
6,77

45+

0,64
1,91
0,57
0,57

150

Talsu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam. Pašreizējās situācijas analīze

37.tabula. Mirstības vecumkoefiecienti Talsu rajonā
Pavisam
miruši
0-9

Tai skaitā vecumā (gadi)
10-19

2001
12,6
1,2
0,6
2002
12,4
1,5
0,2
2003
13,0
1,6
0,1
2004
15,0
0,4
1,1
2005
14,0
0,9
0,5
2006
13,3
0,7
0,4
2007
14,4
1,2
0,4
2008
13,5
1,4
0,9
*) 2001. - 2003. gadā vecumā 70 un vecāki

20-29

30-39

1,0
2,4
0,9
1,8
0,9
0,6
0,6
2,2

40-49

3,2
2,0
1,7
2,2
1,6
3,1
2,7
2,7

4,5
4,4
4,6
4,6
4,5
6,0
3,5
5,0

50-59

11,9
10,1
11,4
12,4
11,1
12,0
11,5
11,7

38.tabula.
Talsu novads
Talsi
Sabile
Stende
Valdemārpils
Valdemārpils lauku ter.
Abavas pagasts
Balgales pagasts
Ģibuļu pagasts
Īves pagasts
Ķūļciema pagasts
Laidzes pagasts
Laucienes pagasts
Lībagu pagasts
Lubes pagasts
Strazdes pagasts
Valdgales pagasts
Vandzenes pagasts
Virbu pagasts

60-69

22,6
20,2
22,9
26,9
28,6
20,2
24,9
23,6

70-79*

76,5
76,8
78,5
53,9
54,1
51,3
54,7
43,6

80+

x
x
x
182,7
147,6
135,9
152,7
130,3

Iedzīvotāju skaits gada sākumā

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

37539
12617
1640
2055
1228
1355
1923
1095
2657
642
559
1761
2038
2163
651
507
1533
2072
1043

37279
12226
1613
1989
1491
1316
1935
1064
2650
649
549
1784
2032
2158
647
509
1545
2042
1080

36900
12041
1604
1960
1454
1353
1863
1052
2664
641
544
1801
2005
2136
648
503
1544
2025
1062

36677
12004
1601
1934
1448
1333
1820
1039
2641
637
535
1794
1984
2156
649
497
1558
2009
1038

36362
11856
1601
1907
1459
1298
1798
1016
2618
604
521
1836
2000
2197
645
482
1533
1965
1026

35827
11680
1571
1905
1441
1274
1748
1005
2593
584
519
1810
1996
2155
644
483
1502
1906
1011

35458
11581
1546
1906
1391
1274
1699
1002
2563
562
516
1813
2000
2135
625
476
1483
1879
1007

35256
11399
1512
1923
1404
1266
1739
988
2531
567
528
1856
1979
2137
609
456
1460
1888
1014

34962
11321
1475
1926
1401
1233
1724
979
2515
557
508
1856
1934
2129
611
458
1467
1860
1008

34795
11299
1442
1928
1410
1232
1709
959
2521
554
504
1870
1885
2131
601
466
1460
1835
989

39.tabula. Dabiskās kustības rādītāji (dzīvi dzimušie)
2000

Talsu novads
Talsi
Sabile
Stende
Valdemārpils
Valdemārpils lauku ter.
Abavas pagasts
Balgales pagasts
Ģibuļu pagasts
Īves pagasts
Ķūļciema pagasts
Laidzes pagasts
Laucienes pagasts
Lībagu pagasts
Lubes pagasts
Strazdes pagasts
Valdgales pagasts

Gala redakcija, 31/01/2012

351
113
13
15
14
10
17
13
29
4
3
18
22
22
7
6
20

2001

342
96
15
14
13
12
17
12
25
2
8
22
15
14
12
3
23

2002

393
114
23
23
16
22
21
11
35
9
4
14
19
25
5
4
18

2003

335
89
17
18
15
15
18
8
32
3
3
21
24
16
4
2
18

2004

277
73
8
21
15
10
12
7
26
4
3
17
18
16
3
3
14

2005

335
100
13
25
8
18
15
10
21
9
4
22
24
21
4
3
15

2006

380
110
13
16
0
32
15
7
33
9
6
26
23
30
9
2
13

2007

355
126
11
13
0
32
12
9
21
4
7
17
23
22
6
2
19

2008

354
115
13
25
14
10
17
5
26
6
3
20
14
26
7
7
16

2009

330
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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2000

Vandzenes pagasts
Virbu pagasts

14
11

2001

24
15

2002

17
13

2003

20
12

2004

12
15

2005

12
11

2006

20
16

2007

17
14

2008

18
12

2009

…
…

40.tabula. Dzimstības koeficients (uz 1000 iedzīvotājiem)
2000

Talsu novads
Talsi
Sabile
Stende
Valdemārpils
Valdemārpils lauku ter.
Abavas pagasts
Balgales pagasts
Ģibuļu pagasts
Īves pagasts
Ķūļciema pagasts
Laidzes pagasts
Laucienes pagasts
Lībagu pagasts
Lubes pagasts
Strazdes pagasts
Valdgales pagasts
Vandzenes pagasts
Virbu pagasts

9,4
9,1
8,0
7,4
10,3
7,5
8,8
12,0
10,9
6,2
5,4
10,2
10,8
10,2
10,8
11,8
13,0
6,8
10,4

2001

9,2
7,9
9,3
7,1
8,8
9,0
9,0
11,3
9,4
3,1
14,6
12,3
7,4
6,5
18,5
5,9
14,9
11,8
14,0

2002

10,7
9,5
14,4
11,8
11,0
16,4
11,4
10,5
13,2
14,1
7,4
7,8
9,5
11,6
7,7
8,0
11,6
8,4
12,4

2003

9,2
7,5
10,6
9,4
10,3
11,4
10,0
7,8
12,2
4,8
5,7
11,6
12,0
7,4
6,2
4,1
11,6
10,1
11,6

2004

7,7
6,2
5,0
11,0
10,3
7,8
6,8
6,9
10,0
6,7
5,8
9,3
9,0
7,4
4,7
6,2
9,2
6,2
14,7

2005

9,4
8,6
8,3
13,1
5,6
14,1
8,7
10,0
8,1
15,7
7,7
12,1
12,0
9,8
6,3
6,3
10,1
6,3
10,9

2006

10,7
9,6
8,5
8,4
0,0
25,2
8,7
7,0
13,0
15,9
11,5
14,2
11,6
14,0
14,6
4,3
8,8
10,6
15,8

2007

10,1
11,1
7,4
6,8
0,0
25,6
6,9
9,2
8,3
7,1
13,5
9,2
11,8
10,3
9,8
4,4
13,0
9,1
13,8

2008

10,1
10,2
8,9
13,0
10,0
8,1
9,9
5,2
10,3
10,8
5,9
10,7
7,3
12,2
11,6
15,2
10,9
9,7
12,0

2009

9,5
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

41.tabula. Dabiskās kustības rādītāji (dzīvi mirušie)
2000

Talsu novads
Talsi
Sabile
Stende
Valdemārpils
Valdemārpils lauku ter.
Abavas pagasts
Balgales pagasts
Ģibuļu pagasts
Īves pagasts
Ķūļciema pagasts
Laidzes pagasts
Laucienes pagasts
Lībagu pagasts
Lubes pagasts
Strazdes pagasts
Valdgales pagasts
Vandzenes pagasts
Virbu pagasts

468
151
19
22
14
19
27
9
31
4
7
15
45
27
6
8
22
28
14

2001

441
109
24
23
15
16
20
16
39
5
6
15
48
29
8
7
17
27
17

2002

473
110
21
32
21
19
26
14
30
10
7
26
56
25
7
6
13
29
21

2003

453
150
23
29
17
21
18
8
30
5
5
20
44
23
3
6
17
21
13

2004

553
145
30
31
19
25
30
17
35
7
7
25
55
32
6
4
26
38
21

2005

470
132
32
29
20
22
16
10
30
12
5
11
53
26
10
5
17
23
17

2006

457
157
28
26
43
0
19
13
35
5
5
2
16
37
20
10
7
19
15

2007

498
139
37
33
25
25
25
16
27
5
6
20
56
27
4
7
6
28
12

2008

475
127
21
27
14
20
26
15
37
5
6
22
48
37
7
8
17
24
14

2009

506
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

42.tabula. Mirstības koeficients (uz 1000 iedzīvotājiem)
2000

Talsu novads
Talsi
Sabile
Stende
Valdemārpils
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12,5
12,2
11,7
10,9
10,3

2001

11,9
9,0
14,9
11,6
10,2

2002

12,9
9,1
13,1
16,4
14,5

2003

12,4
12,6
14,4
15,1
11,7

2004

15,3
12,3
18,9
16,3
13,1

2005

13,2
11,3
20,5
15,2
14,1

2006

12,9
13,7
18,3
13,6
30,8

2007

14,2
12,2
24,8
17,1
17,8

2008

13,6
11,2
14,4
14,0
10,0

2009

14,6
…
…
…
…

152

Talsu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam. Pašreizējās situācijas analīze

2000

Valdemārpils lauku ter.
Abavas pagasts
Balgales pagasts
Ģibuļu pagasts
Īves pagasts
Ķūļciema pagasts
Laidzes pagasts
Laucienes pagasts
Lībagu pagasts
Lubes pagasts
Strazdes pagasts
Valdgales pagasts
Vandzenes pagasts
Virbu pagasts

14,2
14,0
8,3
11,7
6,2
12,6
8,5
22,1
12,5
9,2
15,7
14,3
13,6
13,2

2001

12,0
10,5
15,1
14,7
7,8
11,0
8,4
23,8
13,5
12,4
13,8
11,0
13,3
15,9

2002

14,1
14,1
13,4
11,3
15,6
13,0
14,5
28,1
11,6
10,8
12,0
8,4
14,4
20,0

2003

16,0
10,0
7,8
11,4
8,1
9,5
11,0
22,1
10,6
4,6
12,3
11,0
10,6
12,6

2004

19,4
16,9
16,8
13,4
11,8
13,5
13,7
27,5
14,7
9,3
8,3
17,1
19,6
20,6

2005

17,3
9,3
10,0
11,6
20,9
9,7
6,1
26,5
12,1
15,8
10,4
11,4
12,2
16,8

2006

0,0
11,1
13,1
13,7
8,9
9,6
1,1
8,0
17,3
32,4
21,5
4,8
10,1
14,8

2007

20,0
14,4
16,3
10,7
8,9
11,6
10,8
28,6
12,7
6,6
15,3
4,1
14,9
11,9

2008

16,2
15,1
15,5
14,7
9,0
11,9
11,8
25,1
17,4
11,6
17,3
11,6
13,0
14,0

2009

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

43.tabula. Ilgtermiņa migrācija Talsu novadā (migrācijas saldo)
2000

Talsu novads
Talsi
Sabile
Stende
Valdemārpils
Valdemārpils lauku ter.
Abavas pagasts
Balgales pagasts
Ģibuļu pagasts
Īves pagasts
Ķūļciema pagasts
Laidzes pagasts
Laucienes pagasts
Lībagu pagasts
Lubes pagasts
Strazdes pagasts
Valdgales pagasts
Vandzenes pagasts
Virbu pagasts

-143
-353
-21
-59
263
-30
22
-35
-5
7
-6
20
17
0
-5
4
14
-16
40

2001

-280
-172
0
-20
-35
41
-69
-8
28
-5
-7
10
6
-7
-3
-2
-7
-14
-16

2002

-143
-41
-5
-17
-1
-23
-38
-10
-28
-3
-6
5
16
20
3
-4
9
-4
-16

2003

-197
-87
6
-16
13
-29
-22
-23
-25
-31
-12
41
36
48
-5
-11
-26
-43
-11

2004

-259
-104
-8
8
-14
-9
-32
-1
-16
-17
2
-18
33
-26
2
2
-19
-33
-9

2005

-234
-67
-6
5
-38
4
-48
-3
-21
-19
-2
-8
33
-15
-13
-5
-17
-16
2

2006

-125
-135
-19
27
56
-40
44
-8
-30
1
11
19
-28
9
-5
-12
-29
8
6

2007

-151
-65
-11
23
22
-40
-2
-2
-10
-9
-21
3
-12
-3
0
7
-6
-17
-8

2008

-46
-10
-25
4
9
9
-6
-10
17
-4
-1
16
-15
13
-10
9
-6
-19
-17

2009

-76
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Iekšējā ilgtermiņa migrācija Talsu novadā 2009. gadā:
Iebrauca no citas teritorijas Latvijā: 468
Izbrauca uz citu teritoriju Latvijā: 506

Gala redakcija, 31/01/2012
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