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PIELIKUMS
Talsu novada domes 2017. gada 14. septembra lēmumam Nr. 383

5.PLĀNOTĀS INVESTĪCIJAS SPECIFISKO ATBALSTA MĒRĶU IETVAROS
SAM 5.5.1. "Plānotās investīcijas specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. ietvaros - saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, un attīstīt esošās funkcijas, un
piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu
sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.”
Prioritārā projekta ideja: Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti.
Saskaņā ar Talsu novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam noteikto prioritāti u-2 “Kultūrvides uzturēšana un attīstība”, rīcību virzienu u-2-1 “Novada pasākumi”, u-2-2
“Kultūrvēsturiskais mantojums”, rīcību u- 2-1-4 “Atbalsts jauniem radošiem (unikāliem) projektiem”, u-2-2-2 “Kultūras pieminekļu un vēsturisko ēku saglabāšanas un atjaunošanas
pasākumi”.
Projekta idejas pamatojums: Talsu novada pašvaldība (sadarbībā ar Kuldīgas un Alsungas pašvaldībām) plāno piedalīties Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanā. Talsu novada pašvaldības
teritorijā atrodas Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs, kura dibinātājs ir mākslinieks Ojārs Arvīds Feldbergs. Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs ir dibināts 1992. gadā. Muzeja
koncepcija – dabas ainava, kultūrvēsturiskais mantojums un māksla vienotā vidē. Muzeja teritorijā ietilpst divi valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi - Firksu-Pedvāles muižas apbūve
un Briņķu-Pedvāles muižas apbūve, kā arī plaša, ainaviska teritorija starp tiem. Firksu-Pedvāles muižas apbūve ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, Nr. 2604, mākslinieka O.A.
Feldberga īpašums, lietotājs - biedrība “Pedvāle”.
Muzeja pastāvīgo kolekciju veido dažādu mākslinieku darbi, kas radīti simpoziju, plenēru un darbnīcu laikā, muzeja izveidotāja tēlnieka O. A. Feldberga darbi, kā arī Latvijas un ārzemju
mākslinieku darbu izstādes, kas regulāri tiek papildinātas un mainītas. Muzejam piešķirta UNESCO balva par kultūrainavas saglabāšanu un attīstību, bet Pasaules kultūras mantojuma
fonds 1996. un 1998. gadā Abavas ieleju kopā ar Pedvāles muižu kompleksu iekļāvis 100 Pasaules apdraudēto kultūras pieminekļu sarakstā.
2010. gadā radošās programmas īstenošanu Pedvālē pārņēma biedrība „Pedvāle”, koncentrējoties uz individuālu mākslinieku radošo ieceru īstenošanu mākslinieku rezidencē.
Talsu novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Pedvāle” iecerējusi īstenot ideju par starptautiskas mākslinieku rezidences “Pedvāle”, Sabiles mākslas un kultūras tūrisma centra un
Sabiles tūrisma informācijas centra, Strautu ielā 4, Sabilē, izveidi. Ēka Strautu ielā 4, Sabilē, bijusī Sabiles sinagogas ēka, atrodas Sabiles pilsētas vēsturiskajā centrā (valsts nozīmes
aizsargājams kultūras piemineklis Nr. 7449). Kopš 2016.gada 15.janvāra (KM rīkojums Nr. 2.5.-1-16) Sabiles sinagoga ir iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā
valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar valsts aizsardzības Nr. 9133.
Starptautisko mākslinieku rezidenci “Pedvāle” tiek plānots izveidot Firksu-Pedvāles muižā, kurā izveidos profesionāli aprīkotas radošā darba telpas un dzīvošanas telpas, kur visa gada
garumā dažādu vizuālās mākslas jomu māksliniekiem būs iespēja attīstīt savu profesionalitāti un radīt jaunus mākslas darbus.
Īstenojot radošo laikmetīgās mākslas programmu, tiek attīstīts starptautiskais tūrisms dažādos aspektos – kultūrtūrisms, radošais tūrisms, dabas tūrisms – integrējot to izcilā,
ainaviskā vidē un kultūrvēsturiskā telpā, ko dēvē par Kurzemes Šveici.
Pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar biedrību “Pedvāle” un mākslinieku O. A. Feldbergu, lai nodrošinātu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā
atbalsta mērķa (SAM) „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanu. Izmantojot esošos un piesaistītos
finanšu resursus, organizatoriskās un citas iespējas, sadarbības līguma puses apņemas apvienot savus spēkus kopīgas darbības organizēšanai un veikšanai, kas ir vērsta, lai izstrādātu
un realizētu kopīgu projektu, kura rezultātā izveido starptautisku mākslinieku rezidenci “Pedvāle” Firksu-Pedvāles muižā un iekārto izstāžu zāli Sabilē, Strautu ielā 4, kur šobrīd atrodas
Mūsdienu mākslas un kultūras mantojuma centrs, kā arī izveido telpas Tūrisma informācijas centram Sabilē, un kompleksi atjauno ēkai pieguļošo laukumu, piešķirot tam Sabiles
pilsētas vēsturiskā centra elementus.
Kopš 2016.gada februāra ēka Strautu ielā 4, Sabilē, ir pašvaldības īpašums. Gatavojot tehnisko dokumentāciju, ir uzsākta būvprojekta aktualizācija ēkai Strautu ielā 4, Sabilē, Talsu

1

Talsu novada attīstības programma 2014. – 2020. gadam 3. pielikums. Investīciju plāns 2016. – 2018. gadam

novadā, kurā būs Sabiles mākslas un kultūras tūrisma centrs un Sabiles tūrisma informācijas centrs. Blakus atrodas pilsētas laukums, kuram šobrīd izstrādā vizualizāciju, nosakot tā
attīstības idejas. Tāpat ir sagatavots būvprojekta projektēšanas uzdevums ēkai Firksu - Pedvāles muiža un kūts ēka. Tiek gatavota dokumentācija iepirkuma uzsākšanai par būvprojekta
izstrādi.
Projekta darbību pamatojums: tiks izstrādāts būvprojekts Firksu - Pedvāles muižas un kūts ēkas pārbūvei, teritorijas labiekārtošanai, kurā izveidos starptautisku mākslinieku rezidenci
"Pedvāle", tiek aktualizēts būvprojekts ēkai Strautu ielā 4, Sabilē, atjaunošanas darbu un būvdarbu veikšanai, lai izveidotu atbilstošas telpas Sabiles mākslas un kultūras tūrisma
centram un Sabiles tūrisma informācijas centram, tiks izstrādāts būvprojekts pilsētas laukuma pārbūvei.
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

Talsu
novada
pašvaldība
s attīstības
plānošanas
nodaļa,
Sabiles
pilsētas un
Abavas
pagasta
pārvalde,
biedrība
"Pedvāle"

Izveidota starptautiska mākslinieku
rezidence "Pedvāle", Sabiles mākslas
un kultūras tūrisma centrs un Sabiles
tūrisma informācijas centrs, atjaunots
pilsētas laukums Sabilē, pilsētas
vēsturiskajā centrā
Iznākuma rādītāji saskaņā ar MK
noteikumiem Nr. 322,
1.Sabiles mākslas un kultūras tūrisma
centrā un Sabiles tūrisma informācijas
centrā:
1.1. apmeklējumu skaita pieaugums,
salīdzinot ar 2015.gadu ir 4614
iedzīvotāji;
1.2. atbalstīts viens objekts -Sabiles
sinagoga, valsts nozīmes arhitektūras
piemineklis Nr.9133,
1.3. Sabiles sinagogā izveidoti divi
pakalpojumi - mākslas un kultūras
tūrisma centrs un Sabiles tūrisma
informācijas centrs.
2. Firksu-Pedvāles muižas ēkā:
2.1. apmeklējumu skaita pieaugums,
salīdzinot ar 2015.gadu ir 3995
iedzīvotāji;
2.2. atbalstīts viens objekts –FirksuPedvāles muiža, valsts nozīmes
arhitektūras piemineklis Nr.2604,
2.3. Firksu-Pedvāles muižā izveidots

i-3-2
i-9-2

Kultūras mantojuma
saglabāšana
kultūrvēsturiskajā
teritorijā

1 942 952.64

892 952.64

1 050 0 00.00

105 556.63

2017.-2020.
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pakalpojums
starptautiska
mākslinieku rezidence “Pedvāle”.
1.1.Tehniskās
dokumentācijas
izstrāde
1.2.Pārbūvēta FirksuPedvāles muižas ēka
1.3.Atjaunota
ēka
Strautu ielā 4, uzcelts
Sabiles
tūrisma
informācijas centrs
1.4.
Atjaunots
pilsētas
laukums
Sabilē, Strautu ielā

115 704.11

115 704.11

0.00

0.00

2016.-2017.

Izstrādāti 2 būvprojekti, aktualizēts 1
būvprojekts

1 069 204.26

319 204.26

750 000.00

0.00

2017.-2020.

Pārbūvētas un atjaunotas telpas
starptautiskai mākslinieku rezidencei
"Pedvāle"

2017.-2018.

Atjaunota ēka Sabiles mākslas un
kultūras tūrisma centram, Sabiles
tūrisma informācijas centram

385 140.75

372 903.52

Domes priekšsēdētājs

85 140.75

372 903.52

300 000.00

0.00

105 556.63

2017.-2018.

Atjaunots pilsētas laukums Sabiles
vecpilsētas centrā

E.Zelderis
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