PIELIKUMS
Talsu novada domes 12.01.2017. lēmumam Nr.2

TALSU NOVADA
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2014. – 2020. GADAM
3. pielikums.
Investīciju plāns 2016. – 2018. gadam
(Talsu novada domes 12.01.2017. lēmuma Nr.2 redakcijā)

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

Satura rādītājs
IEVADS ......................................................................................................................................... 4
1. IEDZĪVOTĀJI .............................................................................................................................. 8
i-1 Mobilitāte ............................................................................................................................................................ 8
i-1-1 Pašvaldības ceļu un ielu programma .........................................................................................................................8
i-1-2 Ilgtspējīgs sabiedriskais transports. Talsu mobilitātes centrs ..................................................................................20
i-1-3 Pašvaldības auto transporta mobilitātes un loģistikas pakalpojumi ........................................................................20
i-2 Izglītība .............................................................................................................................................................. 22
i-2-1 Novada izglītības sistēmas pārvaldība .....................................................................................................................23
i-2-2 Pirmskolas izglītība ..................................................................................................................................................29
i-2-3 Vispārējā izglītība .....................................................................................................................................................36
i-2-4 Interešu izglītība .......................................................................................................................................................46
i-2-5 Profesionālās ievirzes izglītība..................................................................................................................................48
i-2-6 Profesionālā izglītība ................................................................................................................................................49
i-2-7 Augstākā izglītība .....................................................................................................................................................50
i-2-8 Pieaugušo izglītība un mūžizglītība ..........................................................................................................................50
i-2-9 Talsi – reģiona līmeņa centrs darbam ar jauniešiem................................................................................................53
i-3 Brīvā laika pavadīšana ........................................................................................................................................ 63
i-3-1 Vispārēja iedzīvotāju veselības veicināšana .............................................................................................................63
I-3-2 Aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanas piedāvājums ........................................................................................67
i-3-3 Talantu audzināšana ................................................................................................................................................75
i-3-4 Sporta, kultūras un jaunatnes speciālisti ..................................................................................................................76
i-3-5 Kultūras, sporta un tūrisma nozaru pārvaldība ........................................................................................................78
i-4 Veselības aprūpe ................................................................................................................................................ 80
i-4-1 Veselības izglītība un profilakse ...............................................................................................................................80
i-4-2 Atbalsts Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālei.....................................................................................81
i-4-3 Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība ............................................................................................................82
i-5 Sociālais atbalsts ................................................................................................................................................ 83
i-5-1 Nodarbinātības veicināšana .....................................................................................................................................84
i-5-2 Sociālie un atbalsta pakalpojumi .............................................................................................................................85
i-5-3 Sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitāte ..............................................................................................................89
i-5-4 Sociālo un aprūpes pakalpojumu pieejamība ...........................................................................................................91
i-6 Mājoklis ............................................................................................................................................................. 92
i-6-1 Sociālie mājokļi ........................................................................................................................................................92
i-6-2 Labi apsaimniekots dzīvojamais fonds .....................................................................................................................94
i-6-3 Pieejamu mājokļu un jaunu dzīvojamās apbūves teritoriju attīstība .......................................................................98
i-7 Ūdenssaimniecība .............................................................................................................................................. 99
i-7-1 Ūdenssaimniecības projektu ieviešana.....................................................................................................................99
i-7-2 Alternatīvās ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumi .........................................................................................100
i-7-3 Ūdenssaimniecības pārvaldība ...............................................................................................................................102
i-8 Siltumapgāde ................................................................................................................................................... 103
i-8-1 Novada vienota centralizētās siltumapgādes politika............................................................................................103
i-8-2 Talsu pilsētas centralizēto siltumapgādes sistēmu attīstība ..................................................................................103
i-8-3 Kompleksie siltumapgādes pasākumi, pielietojot atjaunojamos energoresursus ..................................................104
i-9 Vide un publiskā ārtelpa ................................................................................................................................... 106
i-9-1 Vides monitorings ..................................................................................................................................................107
i-9-2 Publiskā ārtelpa .....................................................................................................................................................107
i-9-3 Dabas daudzveidības saglabāšana ........................................................................................................................117
i-9-4 Kapsētas .................................................................................................................................................................120
i-9-5 Atkritumu apsaimniekošana ..................................................................................................................................121
i-9-6 Vides izglītība .........................................................................................................................................................122

2. EKONOMIKA ......................................................................................................................... 123
e-1-1 Ražošanas teritoriju attīstīšana...................................................................................................................... 123
e-1-2 Informatīvais atbalsts uzņēmējiem ................................................................................................................ 124
e-1-3 Finanšu un atbalsta instrumenti vietējiem uzņēmumiem ............................................................................... 126
e-1-4 Darbaspēks ................................................................................................................................................... 127

3. UNIKALITĀTE ........................................................................................................................ 130
u-1 Talsi – Ziemeļkurzemes pakalpojumu un ekonomiskās izaugsmes centrs......................................................... 130

2

Talsu novada attīstības programma 2014. – 2020. gadam. 3. pielikums. Investīciju plāns 2016. – 2018. gadam
u-1-1 Talsi – reģiona līmeņa izglītības, kultūras, sporta un veselības aprūpes centrs ....................................................130
u-1-2 Valsts un pašvaldību pakalpojumi .........................................................................................................................135
u-1-3 Mārketinga pasākumi ...........................................................................................................................................136
u-2 Kultūrvides uzturēšana un attīstība ................................................................................................................. 136
u-2-1 Novada pasākumi .................................................................................................................................................137
u-2-2 Kultūrvēsturiskais mantojums ...............................................................................................................................142
u-2-3 Nemateriālais kultūras mantojums .......................................................................................................................144
u-2-4 Bibliotēku darbības attīstība .................................................................................................................................146

4. STIPRA UN ENERĢISKA PĀRVALDĪBA ..................................................................................... 150
p-1 Iedzīvotājiem tuva pašvaldība ......................................................................................................................... 150
p-1-1 Iedzīvotāju līdzdalība lēmumu pieņemšanā ..........................................................................................................150
p-1-2 Sadarbība ar nevalstisko un privāto sektoru .........................................................................................................152
p-1-3 Pakalpojumu teritoriālā pieejamība......................................................................................................................152
p-1-4 Sabiedrības informētība ................................................................................................................................ 153
p-2 Moderna pašvaldība ....................................................................................................................................... 156
p-2-1 Pašvaldības iestāžu darbība, infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze...............................................................157
p-2-2 Pašvaldības nekustamo īpašumu attīstība ..................................................................................................... 159
p-2-3 E-pārvaldes ieviešana............................................................................................................................................160
p-2-4 Pašvaldības attīstības plānošana ..........................................................................................................................161
p-2-5 Vienota metodiskā vadība novadā ................................................................................................................. 162
p-3 Sadarbības partneri ......................................................................................................................................... 163
p-3-1 Talsu novada stratēģiskās intereses .....................................................................................................................163
p-3-2 Pašvaldību sadarbība pakalpojumu sniegšanā .....................................................................................................165
p-3-3 Starptautiskā sadarbība ........................................................................................................................................165

5. PLĀNOTĀS INVESTĪCIJAS SPECIFISKO ATBALSTA MĒRĶU (SAM) IETVAROS…………………………....166

3

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

IEVADS
Talsu novada attīstības programma 2014. – 2020. gadam (turpmāk Attīstības programma) ir Talsu novada
pašvaldības vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prioritātes, rīcību
virzieni, rīcības un veicamie pasākumi, kas vērsti uz Talsu novada stratēģisko mērķu sasniegšanu.
Attīstības programma ir cieši saistīta ar ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentu Talsu novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju 2030. gadam.
Aktualizētās Attīstības programmas izstrādē izmantota līdzšinējā Attīstības programmas redakcija, kurā
ietvertie mērķi un uzdevumi izvērtēti, ņemot vērā paveikto, esošo situāciju un aktuālās valsts, reģiona un
novada attīstības tendences. Attīstības programmas sagatavošanā izmantoti arī nozaru attīstības plānošanas
dokumenti, skatīti kaimiņu novadu pašvaldību attīstības plānošanas dokumenti.
Attīstības programma sastāv no Stratēģiskās daļas un pielikumiem.
Pielikumi:
1. pielikums. Pašreizējās situācijas analīze;
2. pielikums. Rīcību plāns;
3. pielikums. Investīciju plāns;
4. pielikums. Pārskats par programmas izstrādi un sabiedrības līdzdalību.
5.pielikums. Pārskats par attīstības programmas grozījumu izstrādi.
„Stratēģiskā daļa”
Šajā daļā iekļauta Talsu novada attīstības ilgtermiņa vīzija 2030. gadam, definētas prioritātes, stratēģiskie mērķi
un vidēja termiņa mērķi 2014. – 2020. gadam. Katra stratēģiskā mērķa sasniegšanai noteiktas ilgtermiņa
prioritātes, kuru ietvaros izstrādāti rīcību virzieni un rīcības. Stratēģiskā daļa noslēdzas ar ieviešanas un
uzraudzības plānu.
1. pielikums „Pašreizējās situācijas analīze” satur Talsu novada esošās situācijas raksturojumu, resursu
apkopojumu, to attīstības potenciālu un iedzīvotāju vajadzības. Raksturojumā izmantoti publiski pieejamie dati
un sabiedrības viedokļu apkopojums. Katrai jomai dota stipro, vājo pušu, iespēju un draudu analīze (SVID) un
secinājumi par nepieciešamajām turpmākajām rīcībām. Pašreizējās situācijas analīzes noslēgumā sniegts
pārskats par Attīstības programmas sasaisti ar hierarhiski augstākiem nacionāla līmeņa attīstības plānošanas
dokumentiem un kaimiņu novadu pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem.
2. pielikums „Rīcību plāns” – detalizēti izstrādāti rīcības virzieni, to ietvaros konkrētas rīcības un veicamie
uzdevumi. Rīcību plāns veidots, kompleksi izvērtējot tādus kritērijus kā teritoriālā pārstāvniecība, pakalpojumu
saņēmēju skaits un konkurētspējas paaugstināšana.
3. pielikums „Investīciju plāns” – noteikti konkrēti uzdevumi un risinājumi, atbildīgie par to īstenošanu, finanšu
avoti, indikatīvās izmaksas un plānotais īstenošanas laiks. Aktualizējams ne retāk kā reizi gadā, ievērojot
pašvaldības budžetu kārtējam gadam.
4. pielikums „Pārskats par programmas izstrādi un sabiedrības līdzdalību” – pielikumā iekļauta informācija par
attīstības programmas izstrādes procesu – iesaistītās puses, darba grupas, sabiedrības informēšanas un
līdzdalības pasākumi, publiskās apspriešanas gaita un rezultāti.
5.pielikums “Pārskats par attīstības programmas grozījumu izstrādi” – pielikums tapis grozījumu veikšanas laikā
un tajā iekļauta informācija par attīstības programmas grozījumu izstrādes procesu – iesaistītās puses, darba
grupas, sabiedrības informēšanas un līdzdalības pasākumi, publiskās apspriešanas gaita un rezultāti, kā arī
domes lēmumi, t.sk. par aktualizētās Attīstības programmas 2014.-2020.gadam Stratēģiskās daļas
apstiprināšanu.

Vīzija
Talsu novads – ekonomiski attīstīts novads Ziemeļkurzemē ar reģiona centru Talsos, ar konkurētspējīgiem un
inovatīviem uzņēmumiem, ar drošu un pievilcīgu dzīves vidi, bagāts ar izglītotiem, radošiem un pilsoniski
aktīviem cilvēkiem, kuri veido veselīgu, ģimenisku un pārtikušu sabiedrību; efektīvi pārvaldīts novads, kurā
katrai pilsētai un pagastam ir sava dabas un kultūras pievilcība.
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1. tabula. Stratēģiskie mērķi 2014. – 2020. gadam

Sociālie aspekti (Iedzīvotāji)

Ekonomiskie aspekti (Ekonomika)

Vides aspekti (Unikalitāte)

Pārvalde (Pārvaldība)

Stratēģiskais mērķis Nr. 1
Izglītota, radoša un pilsoniski aktīva, veselīga,
ģimeniska un pārtikusi sabiedrība
Stratēģiskais mērķis Nr. 2
Vides resursos balstīta progresīva un attīstīta
daudznozaru ekonomika
Stratēģiskais mērķis Nr. 3
Talsu pilsētas izcilība, novada nozīmība un
atpazīstamība – novada svītrkods
Stratēģiskais mērķis Nr. 4
Iedzīvotājiem tuva pašvaldība, stipra un efektīva
pārvaldība

Stratēģisko mērķu sasniegšanai noteiktas ilgtermiņa prioritātes, izstrādāti rīcības virzieni un to ietvaros –
rīcības. Rīcību plāns veidots, kompleksi izvērtējot tādus kritērijus kā teritoriālā pārstāvniecība, pakalpojumu
saņēmēju skaits un konkurētspējas paaugstināšana.
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Izmantotie saīsinājumi
Rīcības plānā izmantotie finansēšanas avotu saīsinājumi
PB
pašvaldības budžets
VB
valsts budžets
KSB
pašvaldības kapitālsabiedrības budžets
ESf
Eiropas Savienības fondi
Cits
finansējums no citiem avotiem, piemēram, no citām ārvalstu palīdzības programmām, no privātiem uzņēmumiem
Citi izmantotie saīsinājumi
AER
Atjaunojamie energoresursi
BJC
Bērnu un jauniešu centrs
BLPJAC Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centrs
BLPC
Brīvā laika pavadīšanas centrs
CA
Centrālā administrācija
CSS
Centralizētā siltumapgādes sistēma
ERAF
Eiropas reģionālās attīstības fonds
ES
Eiropas Savienība
ESF
Eiropas Sociālais fonds
ĪADT
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija
IKT
Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas
KF
Kohēzijas fonds
KSTC
Talsu novada Kultūras, sporta un tūrisma centrs
KPR
Kurzemes plānošanas reģions
LDz
VAS „Latvijas dzelzceļš”
LLKC
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
LPS
Latvijas Pašvaldību savienība
LVC
VAS „Latvijas Valsts ceļi”
NĪN
Nekustamā īpašuma nodoklis
NVO
nevalstiskās organizācijas
NVTP Nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls
PII
Pirmskolas izglītības iestāde
SIA
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
TIC
Tūrisma informācijas centrs
TGB
Talsu Galvenā bibliotēka
TN
Talsu novads
TNP
Talsu novada pašvaldība
TVĢ
Talsu Valsts ģimnāzija
VA
Valsts aģentūra
VID
Valsts ieņēmumu dienests
6
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VK
VKPAI
VZD

Valsts kase
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Valsts zemes dienests
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1. IEDZĪVOTĀJI
i-1 Mobilitāte
Rīcību virzieni
i-1-1 Pašvaldības ceļu un ielu
programma
i-1-2 Nozīmīgākie valsts autoceļi
Stratēģiskais mērķis:
izglītota, radoša un pilsoniski
aktīva, veselīga, ģimeniska un
pārtikusi sabiedrība

i-1-3 Ilgtspējīgs sabiedriskais transports
Talsu mobilitātes centrs

i-1-4 Pašvaldības auto transporta
mobilitātes un loģistikas pakalpojumi
i-1-5 Dzelzceļš

Rīcības
i-1-1-1 Pašvaldības ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras atjaunošana un pārbūve
i-1-1-2 Pašvaldības ceļu, ielu un laukumu ikdienas uzturēšana
i-1-1-3 Veloinfrastruktūras attīstība
i-1-2-1 Autoceļa uzlabošanas pasākumi posmā „Stendes stacija – Mērsraga osta”
i-1-2-2 Valsts autoceļu attīstība un uzturēšana
i-1-3-1 Talsu autoostas izveide par reģionālo mobilitātes centru
i-1-3-2 Jaunu autobusu iegāde un esošo pielāgošana velotransporta pārvadāšanai
i-1-3-3 Publiskā privātā partnerība un Mobilitātes centra biznesa plāna izveide
i-1-3-4 Satiksmes pieejamības sabalansēšana starppilsētu un novada līmenī
i-1-3-5 Satiksmes drošības uzlabošana līdz 10 km rādiusā ap Talsu pilsētu un līdz 5 km ap Sabili,
Valdemārpili, Stendi un ciemiem sasaistei ar apkārtējām teritorijām
i-1-4-1 Jaunu autobusu iegāde
i-1-4-2 Autobusu modernizēšana
i-1-4-3 Speciālistu izbraukumu, pakalpojumu un sūtījumu piegādes koordinēšana
i-1-4-4 Loģistikas un kontroles sistēmas ieviešana skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai
i-1-4-5 Skolēnu un citu pašvaldībai nepieciešamo pārvadājumu nodrošinājums
i-1-5-1 Loģistikas uzņēmējdarbības veicināšana saistībā ar dzelzceļa un mazo ostu infrastruktūru
i-1-5-2 Dzelzceļa pārbrauktuvju sakārtošana

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

Papildinošā rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

TNP komunālā
nodaļa, Talsu
pilsētas
pārvalde

Izbūvēts apgaismojums Raiņa ielā,
Rīgas ielas un Stendes ielas
krustojumā, Fabrikas ielā, Ausekļa ielā,
Draudzības ielā, 1. maija ielā, Kolkas
ielā, Robežu ielā, 9. maija ielā,
Rūpniecības ielā, Celtnieku ielā, Miera
ielā, K. Mīlenbaha ielā, Kalēju ielā

i-1-1-1 Pašvaldību ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras atjaunošana un pārbūve
1.

i-1-3
i-1-4
i-1-2
e-1-1
u-1-1

Pašvaldības ceļu, ielu un
laukumu infrastruktūras
atjaunošana un pārbūve
Talsu pilsētā

500 000

500 000

0

0

2016.-2018.
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Nr. p. k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

599 160

89 874

509 286

0

2016.– 2018.

Ielu izbūve Pļavu un Rūķu ielu kvartālā

230 000

30 000

200 000

0

2016.- 2018.

350 000

52 500

297 500

0

2016.– 2018.

370 000

300 000

0

70 000

2016.– 2018.

320 000

48 000

272 000

0

2016.– 2018.

250 000

250 000

0

0

2017.-2018.

210 000
3 683 690

210 000
552 554

0
3 131 136

0
0

2017.-2018.
2016.– 2018.

Stendes, Saules, F. Blumbaha un
Brīvības ielas krustojumu pārbūve par
lokveida krustojumu
Satiksmes drošības uzlabošana K.
Mīlenbaha un Saules ielu krustojumā
Lokveida krustojuma pārbūve
satiksmes drošības uzlabošanai Rīgas
ielas, Stendes ielas, apvedceļa un
valsts autoceļa P120 Talsi – Stende –
Kuldīga krustojumā
Ielu un inženierkomunikāciju izbūve
jaunajos apbūves kvartālos – Atmodas,
Kļavu un Bērzu ielas kvartālos
Zvaigžņu ielas posma no K.Valdemāra
ielas līdz Lielajai ielai pārbūve
Kalna ielas pārbūve
Fabrikas ielas pārbūve

2 000 000

2 000 000

0

0

2016.– 2018.

Draudzības ielas pārbūve

150 000

150 000

0

0

2016.– 2018.

799 160

119 874

679 286

0

2016.– 2018.

Izbūvētas gājēju ietves Rožu, Laidzes,
Miera, Celtnieku un K. Mīlenbaha ielās
Kolkas un Pūpolu ielu pārbūve

200 000

200 000

0

0

2016.– 2018.

350 000

350 000

0

0

2016.– 2018.

399 580

59 937

339 643

0

2016.– 2018.

Ielām uzklāti šķembu un bitumena
maisījumi (Pļavu iela, Ābeļu iela,
Vīksnas iela, Vītolu iela, Linduļa iela,
Avotu iela, Zelmeņu iela, Strazdu iela,
Ziedu iela, Rūķu iela, Magoņu iela,
Strēlnieku iela, Lapu iela)
F. Blumbaha ielas pārbūve
Lielās ielas atjaunošana posmā no
Zvaigžņu ielas līdz Tautas namam
9
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Nr. p. k.

2.

3.

4.

Papildinošā rīcība

i-1-3
i-1-4
i-1-2
e-1-1
u-1-1

i-1-3
i-1-4
i-1-2
e-1-1
u-1-1

i-1-3

Pasākums

Pašvaldību ceļu, ielu un
laukumu infrastruktūras
atjaunošana un pārbūve
Balgales pagastā

Pašvaldību ceļu, ielu un
laukumu infrastruktūras
atjaunošana un pārbūve
Īves pagastā

Pašvaldību ceļu, ielu un

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

66 900

6 690

60 210

0

2017.-2018.

62 100

6 210

55 890

0

2017.-2018.

51 720

51 720

0

0

2017.-2018.

61 574

61 574

0

0

2017.-2018.

75 000

75 000

0

0

2017.-2018.

30 450

30 450

0

0

2017.-2018.

20 203

20 203

0

0

2017.-2018.

36 622

36 622

0

0

2017.-2018.

44 105

44 105

0

0

2017.-2018.

10 000

10 000

0

0

2016.– 2018.

35 000

35 000

0

0

2016.– 2018.

21 000

2 100

18 900

0

2016.– 2018.

36 000

3 600

32 400

0

2016.– 2018.

108 000

16 200

91 800

0

2016.– 2018.

27 300

2 730

24 570

0

2016.– 2018.

126 000

18 900

107 100

0

2016.– 2018.

40 500

40 500

0

0

2016.– 2018.

50 000

0

0

50 000

2016.-2018.

Atbildīgais

Balgales
pagasta
pārvalde

Īves pagasta
pārvalde

Ģibuļu

Darbības/iznākuma rādītāji

Ceļa posma Pastari – Darbnīcas 2,23
km pārbūve
Ceļa posma Galtene – Viesturi 2,07 km
pārbūve
Ceļa posma Amatas – Mazsēņi 1,293
km pārbūve
Ceļa posma Salas – Upeslīči 3,514 km
atjaunošana
Ceļa posma Tiltnieki – Kokas 2,5 km
atjaunošana
Ceļa posma Blindnieki – Dursupe 1,015
km atjaunošana
Ceļa posma Oglaiši – Kaļļas 1,153 km
atjaunošana
Ceļa posma Bārozols – Lūši 2,09 km
atjaunošana
Ceļa posma Kārkli – Tiltnieki 2,517 km
atjaunošana
Satiksmes drošības uzlabošana
Tiņģeres ciemā
Tiņģeres ciema ielas apgaismojuma
atjaunošana
Ceļa posma Ķurbe – Vīksnas – Antes
0,7 km pārbūve
Ceļa posma Garlankas – Vāci 1,2 km
pārbūve
Ceļa posma Laķi – Ķurbe 1,3 km
pārbūve
Ceļa posma Īve – Kalniņi 0,91 km
pārbūve
Ceļa posma Darbnīcas – Vētras –
Kalnmuiža 4,67 km atjaunošana
Ceļa posma Īves parks – Oliņleja posmā
no 0 – 1,5 km atjaunošana
Tilta pār Stendes upi Pastendē pārbūve
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Nr. p. k.

Papildinošā rīcība

i-1-4
i-1-2
e-1-1
u-1-1

5.

6.

i-1-3
i-1-4
i-1-2
e-1-1
u-1-1

i-1-3
i-1-4
i-1-2
e-1-1
u-1-1

Pasākums

laukumu infrastruktūras
atjaunošana un pārbūve
Ģibuļu pagastā

Pašvaldību ceļu, ielu un
laukumu infrastruktūras
atjaunošana un pārbūve
Ķūļciema pagastā

Pašvaldību ceļu, ielu un
laukumu infrastruktūras
atjaunošana un pārbūve
Laidzes pagastā

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

pagasta
pārvalde

Darbības/iznākuma rādītāji

130 000

50 000

80 000

0

2017.-2018.

Ceļa posma Skujas – Oši 1,67 km
pārbūve
Ceļa posma Radiņi – Sillauki 2 km
pārbūve
Ceļa posma Mazspāre – Jēču tilts 3,99
km pārbūve
Ceļa posma Spāres muiža – Mesteri
1,39 km pārbūve

80 000

20 000

80 000

0

2017.-2018.

160 000

40 000

160 000

0

2017.-2018.

70 000

30 000

70 000

0

2017.-2018.

160 000

16 000

144 000

0

2017.-2018.

Ceļa posma Pumpuri – Iliņi 5,3 km
pārbūve

12 000

1 200

10 800

0

2017.-2018.

Ielu apgaismojuma izbūve Spārē A.
Pumpura ielā

88 000

8 800

79 200

0

2017.-2018.

105 000

10 500

94 500

0

2017.-2018.

12 000

12 000

0

0

2017.-2018.

75 000

75 000

0

0

2017.-2018.

26 000

26 000

0

0

2016.-2018.

20 000

20 000

0

0

2016.

4 500

4 500

0

0

2016.-2017.

3 869

3 869

0

0

2016.

4 200

4 200

0

0

2017.-2018.

Ceļa Nodenu kapi – Vīgriezes, Līvānu
iela, Roceži – Pinkas atjaunošana
Ceļa posma Bedrītes – Magoņu iela
pārbūve 0,67 km
Ceļa Mežgravas – Bērzi atjaunošana

3 000

3 000

0

0

2017.-2018.

Paugurciema ceļu atjaunošana

Ķūļciema
pagasta
pārvalde

Ceļa posma Upenieki – Ķūļciems –
Mačas 4.4 km pārbūve
Ceļa posma Dzedru tilts – Jaunpļavas
3,5 km pārbūve
Ceļa posma Lielceļš – Paegļi 0,4 km
pārbūve
Upatnieku tilta virskārtas un margu
atjaunošana

Laidzes
pagasta
pārvalde

Ielu apgaismojuma izbūve pagasta
ciemu teritorijās
Stāvlaukuma izbūve pie Laidzes BLPC
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Nr. p. k.

7.

Papildinošā rīcība

i-1-3
i-1-4
i-1-2
e-1-1
u-1-1

Pasākums

Pašvaldību ceļu, ielu un
laukumu infrastruktūras
atjaunošana un pārbūve
Laucienes pagastā

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

2 600

2 600

0

0

2017.-2018.

44 800

4 480

40 320

0

2017.-2018.

2 500

2 500

0

0

2017.-2018.

Ceļa Laukgravas – Labrenči
atjaunošana
Ceļa posma Latvieši – Veckalniņi
pārbūve 1,12 km
Rocežu kapu pievedceļa atjaunošana

3 000

3 000

0

0

2017.-2018.

Ceļa Tūķi – Mežgravas atjaunošana

40 000

4 000

36 000

0

2017.-2018.

104 400

10 440

93 960

0

2017.-2018.

40 000

4 000

36 000

0

2017.-2018.

150 000

22 500

127 500

0

2016.-2018.

11 684

11 684

0

0

2016.-2018.

15 849

15 849

0

0

2016.-2018.

7 427

7 427

0

0

2016.-2018.

24 689

24 689

0

0

2016.-2018.

15 037

15 037

0

0

2016.-2018.

17 272

17 272

0

0

2016.-2018.

27 000

2 700

24 300

0

2016.-2018.

182 700

18 270

164 430

0

2016.-2018.

68 100

6 810

61 290

0

2016.-2018.

102 000

102 000

0

0

2016.-2018.

Ceļa posma Grieznes – Miegūzes –
Bedrītes 1 km pārbūve
Ceļa posma Tehnikums – Anšeni –
Krumeši 2,61 km pārbūve
Ceļa posma Auziņas – Roceži 0,50 km
pārbūve
Ielu
apgaismojuma
atjaunošana
Laucienes pagasta Laucienes ciemā
Ceļa posma TBM – Ruņči 1,150 km
atjaunošana
Ceļa posma Burtnieki – Strauti 1,560
km atjaunošana
Ceļa posma Līgotne – Okte 0,73 km
atjaunošana
Ceļa posma Noriņi – Būriņi 2,43 km
atjaunošana
Ceļa posma Garlene – Paisumi 0,32 –
1,80 km atjaunošana
Ceļa posma Podnieki – Irbiņi 4,70 –
6,40 km atjaunošana
Ceļa posma Attīrīšanas – PII Bitītes 0,9
km pārbūve
Ceļa posma Dzintari – Novadi 6,09 km
pārbūve
Ceļa posma Jaunkārkliņi – Šķēdes
mežniecība 2,27 km pārbūve
Ceļa posma Veceihi – Jaunmūrnieki 3,4
km pārbūve

Laucienes
pagasta
pārvalde
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Nr. p. k.

8.

9.

10.

Papildinošā rīcība

i-1-3
i-1-4
i-1-2
e-1-1
u-1-1

i-1-3
i-1-4
i-1-2
e-1-1
u-1-1

i-1-3
i-1-4
i-1-2
e-1-1
u-1-1
i-2

Pasākums

Pašvaldību ceļu, ielu un
laukumu infrastruktūras
atjaunošana un pārbūve
Lubes pagastā

Pašvaldību ceļu, ielu un
laukumu infrastruktūras
atjaunošana un pārbūve
Lībagu pagastā

Pašvaldību ceļu, ielu un
laukumu infrastruktūras
atjaunošana un pārbūve
Sabiles pilsētā un Abavas
pagastā

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

15 000

15 000

0

0

2016.-2018.

Ceļa posma Grantskalni – Vālītes 0,5
km pārbūve

263 100

26 310

236 790

0

2016.-2018.

166 800

16 680

150 120

0

2016.-2018.

63 600

6 360

57 240

0

2016.-2018.

45 000

45 000

0

0

2018.

189 000

18 900

170 100

0

2016.-2018.

108 000

10 800

97 200

0

2017.-2018.

39 000

3 900

35 100

0

2017.-2018.

Ceļa posma Selekcija – Prāmnieki –
Liepkalni 1,3 km pārbūve

153 000

153 000

0

0

2017.-2018.

45 000

45 000

0

0

2018.

Siltumnīcefekta
gāzu
emisiju
samazināšana
Lībagu
pagasta
apgaismojuma infrastruktūrā
Ceļa posma Anuži – Akmeņpils 1km
pārbūve/atjaunošana

26 000

26 000

0

0

2017.-2018.

96 800

96 800

0

0

2016.-2018.

1 906 634

285 995

1 620 639

0

2016.-2018.

70 000
4 000 000

70 000
3 000 000

0
0

0
1 000 000

2016.-2018.
2016.-2018.

25 000

25 000

0

0

2016.-2017.

Lubes pagasta
pārvalde

Ceļa posma Lube – Mārkciems 8,77 km
pārbūve
Ceļa posma Dižgali – Sārkaste 5,56 km
pārbūve
Ceļa posma Anuži – Sārkaste 2,12 km
pārbūve
Ceļa posma Anuži – Akmeņpils 1 km
posma pārbūve/atjaunošana

Lībagu
pagasta
pārvalde

Ceļa posma Robežnieki – Mazstende
6,3 km pārbūve
Ceļa posma Lībagu skola – Podnieki 3,6
km pārbūve

Apgaismojuma izbūve pie BLPC
Sabiles
pilsētas un
Abavas
pagasta
pārvalde

Asfaltbetona izveide Brīvības ielas 500
m posmam
Sabiles tilta pār Abavu pārbūve
Rambulītes tilta pārbūve Sabilē
Ventspils ielas, Talsu ielas, un Kuldīgas,
Rīgas, Strautu ielas pārbūve
Kalna ielas un laukuma pie Sabiles Vīna
kalna bruģēšana
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Nr. p. k.

11.

Papildinošā rīcība

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

Pasākums

Pašvaldību ceļu, ielu un
laukumu infrastruktūras
atjaunošana un pārbūve
Stendes pilsētā

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

100 000

100 000

0

0

2016.-2018.

20 000

20 000

0

0

2016.-2018.

10 000

10 000

0

0

2016.-2018.

10 000

10 000

0

0

2016.-2018.

300 000

30 000

270 000

0

2016.-2018.

98 400

9 800

88 560

0

2016.-2018.

50 000

5 000

45 000

0

2016.-2018.

30 000

30 000

0

0

2016.-2018.

20 000

20 000

0

0

2016.-2018.

20 000

20 000

0

0

2016.-2018.

10 000

10 000

0

0

2016.-2018.

50 000

50 000

0

0

2016.-2018.

60 000

6 000

54 000

0

2016.-2018.

35 000

35 000

0

0

2016.-2018.

38 000

3 800

34 200

0

2016.-2018.

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

R.Blaumaņu ielas, Lāčplēša ielas,
K.Barona ielas, Pilsoņu ielas, Tirgoņu
ielas, Skolas ielas, Ganību,
K.Valdemāra ielas, O. Kalpaka ielas,
Dārza, Sporta, Parka, Meža, Priežu,
Kapu ielas atjaunošana
Ēģiptes ielas izbūve
Laukuma izbūve un ielas bruģēšana pie
Sabiles vidusskolas
Auto stāvlaukuma atjaunošana
Kuldīgas ielā
Ceļa posma Ausekļu iela – Rinkule 1,82
km pārbūve
Ceļa posma Oliņas – Kliņģi – Rinkule
3,28 km pārbūve
Ceļa posma Valg.Ziemeļi – Dižbrici 1,5
km pārbūve
Ceļa posma Kalte – Pilskalni –
Izgāztuve 4,64 km pārbūve
Ceļa posma Baltija – Pedvāle 4,72 km
pārbūve
Ceļa posma Lauksargi – Bļodas 2,73 km
pārbūve
Ceļa posma Priedes – Tojāti 0,54 km
pārbūve
Ceļa posma Nogāzes – Ezergaļi 3,41
km pārbūve
Ceļa posma Robežu iela – Oliņas izbūve

Stendes
pilsētas
pārvalde

Ceļa posma Veģi-Veģu pansionāts
atjaunošana
Kasparu ielas pārbūve 440 m (puse
asfalts un puse ar Y2G)
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Nr. p. k.

12.

Papildinošā rīcība

u-1-1
i-1-3
i-1-4
i-1-2
e-1-1
u-1-1

Pasākums

Pašvaldību ceļu, ielu un
laukumu infrastruktūras
atjaunošana un pārbūve
Valdemārpils pilsētā un
Ārlavas pagastā

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

50 000

50 000

0

0

2016.-2018.

48 000

48 000

0

0

2016.-2018.

58 244

27 731

30 513

0

2016.-2018.

153 000

22 950

130 050

0

2016.-2018.

34 000
54 000

34 000
54 000

0
0

0
0

2016.-2018.
2016.-2018.

40 000

40 000

0

0

2016.-2018.

76 000

76 000

0

0

2016.-2018.

44 000

44 000

0

0

2016.-2018.

107 448

16 117

91 330

0

2016.-2018.

139 800

13 980

125 820

0

2016.-2018.

150 000

15 000

135 000

0

2016.-2018.

44 100

4 410

39 690

0

2016.-2018.

44 400

4 440

39 960

0

2016.-2018.

Atbildīgais

Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas
pagasta
pārvalde

Darbības/iznākuma rādītāji

Lielās un Talsu ielu seguma
atjaunošana
Ietvju atjaunošana Ambrakas, Raiņa,
Meža ielās
Ielu apgaismojuma pārbūve, gājēju
pāreju ierīkošana
Segumu atjaunošana, grantēto ielu
asfaltēšana: Straumes iela, Liepu iela,
Dzelzceļa iela, Dzirnavu iela, Nākotnes
iela, Centra aleja, Līvānu iela, K.
Valdemāra iela
Ganību ielas un Šķūņu ielas pārbūve
Iliņciema ielas pārbūve un
apgaismojuma izbūve
Stāvlaukuma izbūve Valdemārpilī,
Lielajā ielā 4
Segumu atjaunošana ceļa posmiem
Poprags – Saslaukas – Nogale,
Bauļi – Laukmuiža ceļš,
Purmaļi – Iesalnieki,
Bērzi – Klāviņi
Ielu apgaismojuma pārbūve Ārlavas
pagasta Lubezeres ciemā
Ceļa posma Ārlava – Silkrogs 1,48 km
pārbūve
Ceļa posma Nogale – Laukmuiža –
Cepļi 4,66 km pārbūve
Ceļa posma Poprags – Saslaukas –
Nogale 5 km pārbūve
Ceļa posma Bērzi – Klāviņi 1,47 km
pārbūve
Ceļa posma Purmaļi – Iesalnieki 1,48
km pārbūve
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Nr. p. k.

13.

14.

Papildinošā rīcība

i-1-3
i-1-4
i-1-2
e-1-1
u-1-1

i-1-3
i-1-4
i-1-2

Pasākums

Pašvaldību ceļu, ielu un
laukumu infrastruktūras
atjaunošana un pārbūve
Strazdes pagastā

Pašvaldību ceļu, ielu un
laukumu infrastruktūras
atjaunošana un pārbūve

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

57 900

5790

52110

0

2016.-2018.

14 943

14 943

0

0

2016.-2018.

96 720

8 678

87 048

0

2017.-2018.

2 025

2 025

0

0

2016.-2018.

7 000

7 000

0

0

2016.-2018.

9 000

9 000

0

0

2016.-2018.

500

500

0

0

2016.-2018.

3 650

3 650

0

0

2016.-2018.

500

500

0

0

2016.-2018.

2 750

2 750

0

0

2016.-2018.

Pag. ceļa Kāķīši-Gravas 1.590 km
atjaunošana

2 750

2 750

0

0

2016.-2018.

Pag.ceļa Kāķīši-Meķi 2.148 km
atjaunošana

2 000

2 000

0

0

2016.-2018.

Reņģu ceļa atjaunošana

9 080

9 080

0

0

2016.-2018.

13 713

13 713

0

0

2016.-2018.

6 857

6 857

0

0

2016.-2018.

25 000

25 000

0

0

2016.-2018.

Ceļa posma Strazde – Dzirnavas –
Birznieki 3,32 km pārbūve
Ceļa posma Bemberi – Āpji 1,02 km
pārbūve
Ceļa posma Purkalni – Gailīši 0,47 km
pārbūve
Ielu un gājēju celiņu pārbūve

8 000

8 000

0

0

2016.-2018.

Strazdes
pagasta
pārvalde

Valdgales
pagasta
pārvalde

Ceļa posma Rozīši – Šalkas 1,93 km
pārbūve
Gājēju ceļa izbūve posmā Strazdes
muiža – Strazdkalni
Ceļa posma Līdumnieki – Strazde
pārbūve 2.168 km
Ceļa posma Strazde – Liepas
atjaunošana
Ceļa posma Liepas – Bemberi –
Birznieki 3,87 km pārbūve
Ceļa posma Strazde – Dzirnavas –
Birznieki atjaunošana
Ceļa posma Strazdkalni – Alejas
atjaunošana
Ceļa posma Strazde – Magaznieki
atjaunošana
Ceriņu ceļa 0.162 km atjaunošana

Piebrauktuves sakārtošana pie
pārvaldes ēkas
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Nr. p. k.

Papildinošā rīcība

e-1-1
u-1-1

15.

i-1-3
i-1-4
i-1-2
e-1-1
u-1-1

Pasākums

Valdgales pagastā

Pašvaldību ceļu, ielu un
laukumu infrastruktūras
atjaunošana un pārbūve
Vandzenes pagastā

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

85 000

12 750

72 250

0

2016.-2018.

3 666

3 666

0

0

2016.-2018.

17 500

17 500

0

0

2016.-2018.

85 540

8 554

76 986

0

2016.-2018.

232 400

23 240

209 160

0

2016.-2018.

256 000

25 600

230 400

0

2016.-2018.

4 500

4 500

0

0

2016.-2018.

7 300

7 300

0

0

2016.-2018.

10 000

10 000

0

0

2016.-2018.

3 000

3 000

0

0

2016.-2018.

2 200

2 200

0

0

2016.-2018.

6 000

6 000

0

0

2016.-2018.

4 500

4 500

0

0

2016.-2018.

3 200

3 200

0

0

2016.-2018.

5 500

5 500

0

0

2016.-2018.

5 500

5 500

0

0

2016.-2018.

50 100

5 010

45 090

0

2016.-2018.

27 638

27 638

0

0

2016.-2018.

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

Ielu apgaismojuma pārbūve Pūņu un
Cīruļu ciemā
Ceļa posma Rugāji – Mazandreji 0,31 –
0,610 km atjaunošana
Ceļa posma Kukuri – Skola 2.22 km
atjaunošana
Ceļa posma Ozoli – Kukuri 1,6 km
pārbūve
Ceļa posma Pūņas – Gambija – Bišu
drava 5,81 km pārbūve
Ceļa posma Kalnķirķi – Mežmuiža –
Cīruļi 6,40 km pārbūve
Ceļa posma Otiņi – Dedziņi 2,11 km
pārbūve
Ceļa posma Liepkalni – Vimbas 3,01 km
pārbūve
Ceļa posma Valdgale – Valdgales
dzirnavas seguma atjaunošana
Ceļa posma Valdgale – Odriņi
atjaunošana
Ceļa posma Jaunmuiža – Frītagi
atjaunošana
Ceļa posma Mieriņi – Jaundingas
atjaunošana
Ceļa posma Apeņi – Brūžkalni
atjaunošana
Ceļa posma Poļi – Siliņi atjaunošana

Vandzenes
pagasta
pārvalde

Ceļa posma Riekstiņi – Siliņi – Baloži
atjaunošana
Ceļa posma Iģene – Līčupes – Cukuriņi
atjaunošana
Ceļa posma Lādzere – Dzirnavnieki –
Bakuži 1,67 km pārbūve
Ceļa posma Lādzere – Rožkalns –
Jaunlāči atjaunošana
17
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Nr. p. k.

16.

Papildinošā rīcība

i-1-3
i-1-4
i-1-2
e-1-1
u-1-1

Pasākums

Pašvaldību ceļu, ielu un
laukumu infrastruktūras
atjaunošana un pārbūve
Virbu pagastā

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

48 000

4 800

43 200

0

2016.-2018.

46 200

4 620

41 580

0

2016.-2018.

176 400

17 640

158 760

0

2016.-2018.

92 000

9 240

83 160

0

2016.-2018.

104 400

10 440

93 960

0

2016.-2018.

12 000

12 000

0

0

2016.-2018.

72 000

7 200

64 800

0

2016.-2018.

30 600

3 060

27 540

0

2016.-2018.

24 000

24 000

0

0

2016.-2018.

11 000

11 000

0

0

2016.-2018.

152 000

152 000

0

0

2016.-2018.

14 000

14 000

0

0

2016.-2018.

8 000

8 000

0

0

2016.-2018.

23 000

23 000

0

0

2016.-2018.

22 000

22 000

0

0

2016.-2018.

16 000

16 000

0

0

2016.-2018.

8 000

8 000

0

0

2016.-2018.

Atbildīgais

Virbu pagasta
pārvalde

Darbības/iznākuma rādītāji

Ceļa posma Aivari – Iģene 1,6 km
pārbūve
Ceļa posma Līčupes – Vandzenes skola
1,54 km pārbūve
Ceļa posma Āpeni – Bakuži – Sīmaņi
4,41 km pārbūve
Ceļa posma Priednieki – Lanģi – Oliņas
2,31 km pārbūve
Ceļa posma Kviesīši – Pašķi – Sili Klāšas 2,61 km pārbūve
Ielu apgaismojuma izbūve Virbu
pagasta Lēdās
Ceļa posma Braslas – Ezerciems 2,4 km
pārbūve
Ceļa posma Brūzis – Alejas 1,02 km
pārbūve
Ceļa posma Lēdas – Cīruļi 2,02 km
pārbūve
Ceļa posma Bieļas – Sknābe 0,78 km
pārbūve
Ceļa posma Blešķi – Jaunšvinksteri 3,81
km pārbūve
Ceļa posma Šķauderi – Kalviņi 1,18 km
pārbūve
Auziņu ceļa 0,6 km posma pārbūve
Ceļa posma Burtnieki – Dambkalni 1,23
km pārbūve
Ceļa posma Draudziņi – Gaveņi 2,9 km
pārbūve
Ceļa posma Prinduļi – Kļavnieki 1,01
km pārbūve
Lauku ielas 0,19 km posma pārbūve
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Nr. p. k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-1-1-2 Pašvaldības ceļu, ielu un laukumu ikdienas uzturēšana
17.

i-1-3
i-1-4
i-1-2
e-1-1
u-1-1
i-3-1

Pašvaldības ceļu, ielu un
laukumu ikdienas
uzturēšana

3 043 584

139 221

0

2 904 363

2016.– 2018.

TN pilsētu
/pagastu
pārvaldes
TNP komunālā
nodaļa

Veikta regulāra pašvaldības ielu un
ceļu ikdienas uzturēšana – ceļu
greiderēšana, ceļmalu pļaušana,
nomaļu planēšana, profilēšana un
remonts, grāvju tīrīšana un profila
atjaunošana, grants, šķembu seguma
uzturēšana, melno segumu
uzturēšana, brauktuves apzīmējumu
atjaunošana, attīrīšana no sniega un
slīdamības mazināšana

6 050

908

5 143

0

2016.-2018.

Izveidots veloceliņš Sabiles pilsētas un
Abavas pagasta teritorijā no Karātavu
kalna līdz Pedvālei un gar Abavas malu

75 000

11 250

63 750

0

2017.-2018.

Sabiles
pilsētas un
Abavas
pagasta
pārvalde
Ģibuļu
pagasta
pārvalde

78 000

0

0

78 000

2018.

Vandzenes
pagasta
pārvalde

Izbūvēts gājēju un veloceliņš 2km
garumā no Vandzenes pagasta centra
līdz Vandzenes skolai

5000

5000

0

0

2017.-2018.

AS “Latvijas
valsts ceļi”
Lībagu

Pilnveidota dabas
pauguraine”
infrastruktūra

i-1-1-3 Veloinfrastruktūras attīstība
18.

19.

20.

21.

i-1-3
i-1-4
i-1-2
e-1-1
u-1-1
i-1-3
i-1-4
i-1-2
e-1-1
u-1-1

i-1-3
i-1-4
i-1-2
e-1-1
u-1-1
i-1-3
i-1-4
i-1-2

Veloinfrastruktūras attīstība
Sabiles pilsētā un Abavas
pagastā
Veloinfrastruktūras attīstība
Ģibuļu pagastā

Veloinfrastruktūras attīstība
Vandzenes pagastā

Veloinfrastruktūras un
velomaršrutu attīstība
Lībagu pagastā

Izbūvēts gājēju un veloceliņš 750 m
posmā no Skolas ielas līdz Liepu ielai
Pastendē
Izbūvēts gājēju un veloceliņš Pastendē
no Pastendes sporta laukuma uz
Pastendes
pamatskolu
un
daudzdzīvokļu māju pagalmu

parka “Talsu
velomaršruta
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Nr. p. k.

Papildinošā rīcība

Indikatīvā
summa

Pasākums

e-1-1
u-1-1

22.

i-1-3
i-1-4
i-1-2
e-1-1
u-1-1

Veloinfrastruktūras un
velomaršrutu attīstība Talsu
pilsētā

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

150 000

50 000

0

100 000

2018.

pagasta
pārvalde

Izbūvēts gājēju un veloceliņš Lībagu
pagastā F.Blumbaha iela – Meža kapi Mundigciems

150 000

50 000

0

100 000

2018.

AS “Latvijas
valsts ceļi”
Talsu pilsētas
pārvalde

Izbūvēts gājēju un veloceliņš Talsos
F.Blumbaha iela – Meža kapi Mundigciems

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

Papildinošā
rīcība

Indikatīvā
summa

Pasākums

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-1-3-5 Satiksmes drošības uzlabošana līdz 10 km rādiusā ap Talsu pilsētu un līdz 5 km ap Sabili, Valdemārpili, Stendi un ciemiem sasaistei ar apkārtējām teritorijām
23.

i-1-2
i-9-2
u-2-5

Gājēju un velosipēdistu
drošības uzlabošana

200 000

0

0

200 000

2016.-2017.

VAS "Latvijas
valsts ceļi"

Izbūvēts gājēju un veloceļš Talsi –
Dižstende

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

Papildinošā
rīcība

Indikatīvā
summa

Pasākums

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-1-4-1 Jaunu autobusu iegāde
24.

i-2
i-9-2

Autobusu iegāde Talsu novada
pašvaldības skolēnu
pārvadājumu nodrošināšanai

120 000

120 000

0

0

2016.– 2018.

TNP komunālā
nodaļa

5 000

5 000

0

0

2016.– 2018.

TNP Komunālā

 Iegādāti lietoti starppilsētu
autobusi
Talsu
novada
pašvaldības
skolēnu
pārvadāšanai,
nomainot
vecākus par 2000.gadu
 Nodrošināti Talsu novada
pašvaldības
skolēnu
pārvadājumi

i-1-4-2 Autobusu modernizēšana
25.

p-2-1

Autobusu

aprīkošana

ar

Veikta

pašvaldības

autobusu
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

i-1-3

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums finansējums

Izpildes
termiņš

globālās
pozicionēšanas
sistēmas navigācijas iekārtām

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

nodaļa

aprīkošana
ar
globālās
pozicionēšanas sistēmas navigācijas
iekārtām

i-1-4-4 Loģistikas un kontroles sistēmas ieviešana skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai
26.

u-1-2
p-1-2
p-2-5

Loģistikas un kontroles
sistēmas ieviešana skolēnu
pārvadājumu nodrošināšanai

8 000

8 000

0

0

2016.– 2018.

TNP komunālā
nodaļa

Izstrādāta Web bāzēta sistēma
ārpus skolēnu pārvadāšanas
transporta pieteikumu
rezervēšanai, remontu
organizēšanai, rezerves daļu
uzskaitei, uzturēšanas izmaksu
kontrolēšanai

0

0

2016.– 2018.

TNP komunālā
nodaļa

Daļēji atjaunots autoparks
iegādājoties automašīnas
pašvaldības darbības
nodrošināšanai

i-1-4-5 Skolēnu un citu pašvaldībai nepieciešamo pārvadājumu nodrošinājums
27.

u-1-2
p-1-2
p-2-5

TNP autoparka atjaunošana

125 000

125 000
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i-2 Izglītība
Rīcību virziens

i-2-1 Novada izglītības
sistēmas pārvaldība

i-2-2 Pirmskolas izglītība
Stratēģiskais
mērķis:
izglītota, radoša un pilsoniski
aktīva, veselīga, ģimeniska un
pārtikusi sabiedrība

i-2-3 Vispārējā izglītība

i-2-4 Interešu izglītība

i-2-5 Profesionālās ievirzes
izglītība

Rīcības
i-2-1-1 Izglītības jomas pārvaldība
i-2-1-2 Izglītības pārvaldes un izglītības iestāžu ikdienas uzturēšanas un citu pakalpojumu nodrošināšana
i-2-1-3 Darbinieku motivācijas pasākumi
i-2-1-4 Starptautiskā sadarbība un projektu īstenošana
i-2-1-5 IT nodrošinājums un transports
i-2-1-6 Izglītības sistēmas atbalsta tīkls
i-2-1-7 Nekustamo īpašumu apsaimniekošana
i-2-1-8 Veselīga dzīvesveida veicināšana
i-2-2-1 Sanitāro normu izpilde un drošības uzlabošana
i-2-2-2 Energoefektivitātes uzlabošana, remonti un teritoriju labiekārtošana
i-2-2-3 Sniegtie pakalpojumi un speciālistu nodrošinājums
i-2-2-4 informācijas tehnoloģiju nodrošinājums
i-2-2-5 Inventārs, spēles un jaunas mācību tehnoloģijas pirmsskolas izglītības iestādēs
i-2-2-6 PII pedagogu tālākizglītība un metodiskais atbalsts
i-2-2-7 Interešu izglītības piedāvājums pirmsskolas izglītības iestādēs
i-2-2-8 Auklīšu pakalpojuma attīstība
i-2-2-9 Mācību procesa uzlabošana un attīstīšana
i-2-3-1 Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošanas pasākumi
i-2-3-2 Talsu Valsts ģimnāzijas izglītības pakalpojumu attīstība un infrastruktūra
i-2-3-3 Skolu infrastruktūras sakārtošana – vispārējās izglītības skolu teritoriālā tīkla optimizēšana
i-2-3-4 Mācību metožu attīstība
i-2-3-5 Informācijas tehnoloģiju attīstība
i-2-3-6 Karjeras izglītības nodrošināšana
i-2-3-7 Atbalsta speciālisti skolās
i-2-3-8 Izglītības iestāžu novirzienu attīstīšana
i-2-3-9 Pedagogu tālākizglītība un metodiskais atbalsts
i-2-3-10 Atbalsts talantīgajiem skolēniem
i-2-4-1 Interešu izglītības piedāvājuma attīstība interešu izglītības, izglītības iestādēs, kultūras un sporta
institūcijās
i-2-4-2 Interešu izglītības piedāvājums pieaugušajiem
i-2-5-1 Talsu novada sporta skolas attīstība
i-2-5-2 Talsu mūzikas skolas attīstība
i-2-5-3 Talsu mākslas skolas attīstība
i-2-5-4 Sabiles mūzikas un mākslas skolas attīstība
22
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i-2-6 Profesionālā izglītība

i-2-7 Augstākā izglītība
i-2-8 Pieaugušo izglītība un
mūžizglītība

i-2-9 Talsi – reģiona līmeņa
atbalsta centrs darbam ar
jauniešiem

i-2-5-5 Valdemārpils mūzikas un mākslas skolas attīstība
i-2-6-1 PIKC "Rīgas Valsts tehnikums" Laidzes teritoriālās struktūrvienības attīstība
i-2-6-2 Prakses programmas uzņēmumos
i-2-6-3 Kvalifikācijas un tālākizglītības programmas pieaugušajiem
i-2-7-1 Iekļaušana kopējās novada izglītības informatīvajās aktivitātēs
i-2-7-2 Pašvaldības atbalsts jauniešu studijām augstākajās mācību iestādēs
i-2-8-1 Dalība Eiropas profesionālo kompetenču un kvalifikācijas novērtēšanas sistēmā
i-2-8-2 E- apmācības un vebināru ieviešana izglītības pakalpojumu pieejamības veicināšanai
i-2-8-3 Sadarbība ar pagastu pārvaldēm un izglītības iestādēm piedāvājuma aktualizēšanai pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju
dzīvesvietai
i-2-8-4 Konsultatīvie pakalpojumi nodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšanai, sadarbībā ar institūcijām Latvijā
i-2-8-5 Mūžizglītības centru attīstība pagastos un pilsētās
i-2-9-1 Talsu novada Bērnu un jauniešu centra darbības attīstība
i-2-9-2 Jauniešu un bērnu brīvā laika, interešu un neformālās izglītības pasākumi
i-2-9-3 Līdzdalība nacionālā un starptautiskā līmeņa aktivitātēs, atbalsts jaunatnes infrastruktūras attīstībā un
pilnveidošanā
i-2-9-4 Jaunatnes politikas ieviešana, darbs ar jauniešiem un jauniešu NVO

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

Papildinošā
rīcība

Indikatīvā
summa

Pasākums

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums finansējums

Izpildes termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-2-1-1 Izglītības jomas pārvaldība
28.

i-3-4

Pedagogu
profesionālās
kompetences paaugstināšana

27 300

24 300

0

3 000

2016. – 2018.

TN izglītības
pārvalde,
izglītības
iestādes

29.

i-3-4
i-2-3

Metodiskās
koordinēšanas
nodrošināšana

16 600

4 000

0

12 600

2016. – 2017.

TN izglītības
pārvalde,
Talsu Valsts
ģimnāzija

darbības
sistēmas

Paaugstināta pedagogu profesionālā
kompetence A un B programmu kursos
(programmēšana, digitālās prasmes,
bērnu tiesību aizsardzība, mācību
priekšmetu metodika, klasvadība,
izglītības iestādes vadība, higiēnas un
drošības prasību ievērošana u.c.)




Talsu
Valsts
ģimnāzija
izveidota
par
reģionālo
metodisko centru
Talsu novada Sporta skola
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums finansējums

Izpildes termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji






30.

i-3-4
i-2-8
i-2-9

Izglītības
pārvaldes
un
darbinieku
kapacitātes
stiprināšana

10 900

10 900

0

0

2016. – 2018.

TN izglītības
pārvalde





31.

i-3-3
i-3-4

Sadarbība ar citām izglītības
sistēmas
pārvaldes
institūcijām Latvijā un ārpus
tās

izveidota par izglītības iestāžu
sporta
metodiskā
darba
centru
Talsu novada Bērnu un
jauniešu centrs - izglītības
iestāžu
audzināšanas,
jaunatnes
un
interešu
izglītības metodiskā darba
centrs
Vienots pieaugušo izglītības
koordinācijas centrs novadā
Upesgrīvas
internātpamatskola - Talsu
novada speciālās izglītības
metodiskais centrs
Racionāla
un
optimāla
pienākumu sadale Izglītības
pārvaldes
uzdevumu
īstenošanai
Īstenoti
profesionālās
pilnveides pasākumi

14 850

14 850

0

0

2018.

TN izglītības
pārvalde



Piesaistīti
kvalifikācijas
(jurists)

1 500

1 500

0

0

2016. – 2018.

TN izglītības
pārvalde



Īstenota pieredzes apmaiņa ar
citām
izglītības
sistēmas
pārvaldes institūcijām Latvijā
un ārpus Latvijas
Ieviesti uzlabojumi novada
izglītības pārvaldības jomā



nepieciešamās
speciālisti
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Indikatīvā
summa

Pasākums

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums finansējums

Izpildes termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-2-1-2 Izglītības pārvaldes un izglītības iestāžu ikdienas uzturēšanas un citu pakalpojumu nodrošināšana
32.

u-1-1

Izglītības pārvaldes telpu
remonts un aprīkojums

16 100

16 100

0

0

2016. – 2018.

TN izglītības
pārvalde

Telpas aprīkotas ar gaisa
kondicionēšanas iekārtām, veikts
kosmētiskais remonts
Paplašinātas izglītības pārvaldes telpas
papildinot tās ar apspriežu telpu un
telpām speciālistiem speciālistiem

33.

p-2-1

Izglītības pārvaldes
paplašināšana

telpu

5 000

5 000

0

0

2018.

TN izglītības
pārvalde

34.

p-2-1

Izglītības
iestāžu
apdrošināšana

ēku

10 000

10 000

0

0

2016. – 2018.

TN izglītības
pārvalde

Apdrošinātas visas pašvaldības
izglītības iestāžu ēkas

35.

p-2-1

Izglītības
pārvaldes
un
izglītības iestāžu ikdienas
uzturēšanas
un
citu
pakalpojumu nodrošināšana

37 968
475

20 429 177

0

17 539 298

2016. – 2018.

TN izglītības
pārvalde

Tiek nodrošināta Izglītības pārvaldes
un izglītības iestāžu ikdienas
uzturēšanas izdevumu segšana, t.sk.
pašvaldību savstarpējie norēķini

36.

p-2-1

Ēdināšanas bloku sakārtošana

250 000

250 000

0

0

2016. – 2018.

TN
pilsētu/pagast
u pārvaldes,
izglītības
iestādes

Sakārtoti ēdināšanas bloki atbilstoši
normatīvo aktu prasībām

33 000

33 000

0

0

2016. – 2018.

TN izglītības
pārvalde

Godināti un materiāli stimulēti
pedagogi, kuri sagatavojuši
izglītojamos, kuri sasnieguši augstus
rezultātus mācību priekšmetu
olimpiādēs, konkursos, sporta
sacensībās, ZPD lasījumos

i-2-1-3 Darbinieku motivācijas pasākumi
37.

i-3-3
i-3-4

Ikgadēja
pedagogu
godināšana par sasniegumiem
mācību
priekšmetu
olimpiādēs, konkursos, sporta
sacensībās, ZPD lasījumos
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

38.

i-3-4

39.

i-3-4

40.

i-3-4
i-3-3

Pasākums

Sociālo
garantiju
nodrošināšana
Izglītības
iestāžu un Izglītības pārvaldes
darbiniekiem
Ikgadēja izglītības iestāžu
darbinieku sporta dienas

Pirmsskolas pedagogu
godināšana par ilggadēju
darbu

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums finansējums

Izpildes termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

390 000

390 000

0

0

2016. – 2018.

TN izglītības
pārvalde

Tiek nodrošinātas sociālās garantijas,
noslēgts vienots izglītības iestāžu
koplīgums

1 890

1 500

0

390

2016. – 2018.

TN izglītības
pārvalde

Notikušas ikgadējās Talsu, Rojas,
Mērsraga, Dundagas novada izglītības
iestāžu darbinieku sporta dienas

1 500

1 500

0

0

2016. – 2018.

TN izglītības
pārvalde

Godināti ilggadējie pirmsskolas
pedagogi

TN izglītības
pārvalde,
izglītības
iestādes
TN izglītības
pārvalde,
izglītības
iestādes
TN izglītības
pārvalde,
izglītības
iestādes

Īstenoti sadarbības projekti

TNP
Informācijas
tehnoloģiju
nodaļa
TN izglītības
pārvalde,
izglītības
iestādes

Izglītības pārvalde un izglītības iestādes
nodrošinātas ar informācijas
komunikāciju tehnoloģijām (personālie
un/vai portatīvie datori, planšetdatori,
projektori, digitālie ekrāni, interaktīvās
tāfeles u.c.)

i-2-1-4 Starptautiskā sadarbība un projektu īstenošana
41.

e-1-3

Vispārizglītojošo
skolu
starptautiskā sadarbība un
projektu īstenošana

6 000

1 000

4 000

1 000

2016. – 2018.

42.

e-1-3

PII starptautiskā sadarbība un
projektu īstenošana

4 000

500

2 500

1 000

2016. – 2018.

43.

i-3-3
i-2-9

Izglītojamo un pedagogu
starptautiskās
mobilitātes
īstenošana un veicināšana,
izmantojot
Erasmus
+,
Etwinning un citas pieejamās
iespējas

26 000

0

26 000

0

2016. – 2018.

30 000

30 000

0

0

2016. – 2018.

Īstenoti sadarbības projekti

Novada pedagogi un izglītojamie
iesaistījušies starptautiskajās
mobilitātes programmās,
īstenoti starptautiskie izglītības jomas
sadarbības projekti

i-2-1-5 IT nodrošinājums un transports
44.

p-2-1

Informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju nodrošinājums
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Indikatīvā
summa

Pasākums

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums finansējums

Izpildes termiņš

Atbildīgais

2016. – 2018.

TN izglītības
pārvalde,
izglītības
iestādes

TN izglītības
pārvalde,
izglītības
iestādes
TN izglītības
pārvalde,
izglītības
iestādes
TN izglītības
pārvalde,
izglītības
iestādes

Darbības/iznākuma rādītāji

i-2-1-6 Izglītības sistēmas atbalsta tīkls
45.

i-2-3

Karjeras pasākumu īstenošana

18 500

18 500

46.

i-2-3

Metodiskās
koordinēšanas
nodrošināšana

darbības
sistēmas

16 600

4 000

0

12 600

2017.-2018.

47.

i-2-3

Karjeras konsultanta amata
vietu izveide un darbība

173 200

12 200

0

161 000

2016. – 2018.

48.

i-2-3

Vienotas izglītības kvalitātes
izvērtēšanas sistēmas un
izglītojamo
sasniegumu
pārraudzības
sistēmas
ieviešana un īstenošana, lai
uzlabotu
izglītības
pakalpojuma
kvalitāti,
mazinātu izglītības ieguves
priekšlaicīgu pamešanu, skolu
kavēšanu u.tml.

24 000

240 000

0

0

2016. – 2017.

Vienotas
ēdināšanas
pakalpojuma
sistēmas
izvērtēšana
un
ieviešana
izglītības iestādēs

1 239 218

49.

i-2-3

350 000

0

0

0

889 218

2016. – 2018.

TN izglītības
pārvalde,
izglītības
iestādes



Ikgadējās Karjeras nedēļas
pasākumi
 Tikšanās ar absolventiem
 Tikšanās ar uzņēmējiem un
dažādu profesiju pārstāvjiem
 Karjeras konsultantu
pakalpojumi
 Tikšanās ar profesionālo un
augstāko izglītības iestāžu
pārstāvjiem
Nodrošināts metodiskais darbs
izglītības jomā

Darbojas karjeras konsultanti realizējot
karjeras izglītību izglītības iestādēs




Novadā ieviesta un uzturēta
Edurio vai analoga kvalitātes
izvērtēšanas sistēma
Novadā izglītības iestādēs tiek
lietotas E-klases, Mykoob vai
analogas skolēnu sasniegumu
un apmeklējumu, kā arī
saziņas
ar
vecākiem,
platforma

Piešķirtas
brīvpusdienas
novada
izglītojamajiem līdz 9.klasei
Optimizēta
ēdienu
sagatavošana
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Indikatīvā
summa

Pasākums

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums finansējums

Izpildes termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

izglītības iestādēs
50.

i-2-3

Tehniskās
jaunrades
pasākumu īstenošana

24 000

24 000

0

0

2017.-2018.

TN izglītības
pārvalde,
izglītības
iestādes

Īstenoti tehniskās jaunrades pasākumi
izglītojamajiem

iestāžu

60 000

60 000

0

0

2016. – 2018.

TN izglītības
pārvalde,
izglītības
iestādes

Veikti
izglītības
apsaimniekošanas pasākumi

Veselīga
dzīvesveida
popularizēšanas
pasākumi
izglītojamajiem, pedagogiem
un vecākiem

17 500

17 500

0

0

2016. – 2018.

TN izglītības
pārvalde,
izglītības
iestādes

i-2-1-7 Nekustamo īpašumu apsaimniekošana
51.

i-2

Izglītības
apsaimniekošana

iestāžu

i-2-1-8 Veselīga dzīvesveida veicināšana
52.

p-2-1










Notikušas nodarbības un
pasākumi izglītojamajiem
Notikušas nodarbības un
pasākumi pedagogiem
Notikušas nodarbības un
pasākumi vecākiem
Notikuši izglītojoši pasākumi
izglītības iestāžu ēdinātājiem
Notikušas sporta spēles
6/7gadīgajiem bērniem
Nodrošināta piedalīšanās
atbalsta programmās “Skolas
auglis”, “Vislatvijas putras
programma” u.tml.
Pagastu un pilsētu teritorijās
notiek pirmsskolas vecuma
bērnu fiziskās sagatavotības
grupu īstenošana
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i-2-2 Pirmskolas izglītība
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums finansējums

Izpildes termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-2-2-1 Sanitāro normu izpilde un drošības uzlabošana
53.

p-2-1

Sanitāro normu izpilde un
drošības uzlabošana

40 000

40 000

0

0

2016. – 2018.

TN
pilsētu/pagast
u pārvaldes,
izglītības
iestādes

Izpildītas sanitārās normas un uzlabota
drošība: dezinfekcijas un higiēnas
prasību nodrošināšana PII iestādēs

Talsu pilsētas
pārvalde,
PII “Pīlādzītis”,
TN izglītības
pārvalde

Labiekārtoti rotaļu laukumi: veco
nojumju demontāža, jaunu nojumju
ierīkošana, teritorijas nožogojuma
atjaunošana

i-2-2-2 Energoefektivitātes uzlabošana, remonti un teritoriju labiekārtošana
54.

p-2-1
i-9-2

Talsu PII "Pīlādzītis"
infrastruktūras atjaunošana,
materiālās bāzes pilnveide un
teritorijas labiekārtošana

29 000

29 000

0

0

2016. – 2018.

26 000

26 000

0

0

2016. – 2018.

17 000

17 000

0

0

2016. – 2018.

Uzstādītas laukuma ierīces : aktivitāšu
centri, šūpoles, soli, slidkalniņi 8
laukumos
Atjaunoti gājēju celiņi un laukumi

26 000

26 000

0

0

2016. – 2018.

Atjaunots PII teritorijas apgaismojums

5 000

5 000

0

0

2016. – 2018.

Atjaunota saimniecības ēka

6 000

6 000

0

0

2016. – 2018.

Nomainītas mēbeles grupu telpās un
skolotāju kabinetos

5 000

5 000

0

0

2016. – 2018.

Ierīkota apsardzes signalizācija

26 500

26 500

0

0

2016. – 2018.

Ierīkots sporta laukums (mīkstais
segums + sporta ierīces, laukums
satiksmes
noteikumu
apmācībai,
nojumes āra sporta inventāra un
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums finansējums

Izpildes termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

brīvdabas
nodarbību
uzglabāšanai)

inventāra

55.

p-2-1
i-9-2

Talsu PII "Zvaniņš"
infrastruktūras atjaunošana,
materiālās bāzes pilnveide un
teritorijas labiekārtošana

26 000

26 000

0

0

2016. – 2018.

Talsu pilsētas
pārvalde,
PII “Zvaniņš”,
TN izglītības
pārvalde

Labiekārtota teritorija – atjaunotas āra
nojumes, celiņi, trepes

56.

p-2-1
i-9-2

Talsu PII "Sprīdītis"
infrastruktūras atjaunošana,
materiālās bāzes pilnveide un
teritorijas labiekārtošana

20 000

20 000

0

0

2016. – 2018.

Veikta auto stāvlaukuma pārbūve

300 000

300 000

0

0

2016. – 2018.

Talsu pilsētas
pārvalde,
PII “Sprīdītis”,
TN izglītības
pārvalde

8 000

8 000

0

0

2016. – 2018.

9 000

9 000

0

0

2016. – 2018.

Talsu pilsētas
pārvalde,
PII “Saulīte”,
TN izglītības
pārvalde

Atjaunots bērnu rotaļu laukums,
nojumes, ierīkoti celiņi, teritorijas
apgaismojums
Atjaunota pagraba ieeja, ventilācijas
izvads

2 000

2 000

0

0

2016. – 2018.

Atjaunots veļas mazgātavas
aprīkojums

8 000

8 000

0

0

2016. – 2018.

Atjaunots inventāra šķūnis

PII “Kastanītis” infrastruktūras
atjaunošana, materiālās bāzes
pilnveide un teritorijas
labiekārtošana

29 040

29 040

0

0

2016. – 2018.

5 000

5 000

0

0

2016. – 2018.

Filiāles “Dursupes
pamatskola” infrastruktūras
atjaunošana, materiālās bāzes
pilnveide un teritorijas

56 000

56 000

0

0

2016. – 2018.

57.

58.

59.

p-2-1
i-9-2

p-2-1
i-9-2

p-2-1

PII "Saulīte" infrastruktūras
atjaunošana, materiālās bāzes
pilnveide un teritorijas
labiekārtošana

Talsu pilsētas
pārvalde,
PII“Kastanītis”,
TN izglītības
pārvalde
Balgales
pagasta
pārvalde,
filiāle

Veikta aprīkojuma, inventāra un
informācijas tehnoloģiju iegāde

Veikta pirmskolas izglītības iestādes
pieslēgšana pie centrālās apkures
sistēmas
Atjaunota bērnu attīstības,
relaksācijas, smilšu terapijas istaba,
iegādāts aprīkojums
Siltināta ēka, krāsota fasāde,
izveidots bērnu rotaļu laukums
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums finansējums

Izpildes termiņš

labiekārtošana

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

Dursupes
pamatskola,
TN izglītības
pārvalde

60.

p-2-1
i-9-2

PII "Ķipars" infrastruktūras
atjaunošana, materiālās bāzes
pilnveide un teritorijas
labiekārtošana

86 076

49 176

36 900

0

2016. – 2018.

Ģibuļu
pagasta
pārvalde,
PII “Ķipars”,
TN izglītības
pārvalde

61.

p-2-1
i-9-2

PII „Papardīte” infrastruktūras
atjaunošana, materiālās bāzes
pilnveide un teritorijas
labiekārtošana

28000

28 000

0

0

2016.-2018.

Laidzes
pagasta
pārvalde,
PII“Papardīte”
TN izglītības
pārvalde

 Atjaunotas grupu telpas un
sanitārais mezgls
 Atjaunots teritorijas nožogojums
 Atjaunota virtuves, nomainītas
iekārtas
 Iegādātas mēbeles
 Atjaunoti celiņi, labiekārtots
rotaļu laukums
 Ierīkots aktivitāšu centrs,
izbūvētas nojumes
 Atjaunota sporta zāle, iegādāts
inventārs
 Iegādātas tehnoloģiskās iekārtas
 Atjaunota lietus ūdens
savākšanas sistēma
 Modernizēta apkures sistēma
 Atjaunota ventilācijas sistēma
 Sakārtota ēkas zibensaizsardzības
sistēma
 Pārbūvēti ugunsdzēšanas ūdens
rezervuāri
 Atjaunotas telpas un
elektroinstalācija
 Ierīkota signalizācija
 Uzbūvētas jaunas rotaļu nojumes
 Pārbūvētas grupu telpas par
sporta zāli (inventāra iegāde,
apkures sistēmas nomaiņa)
 Labiekārtota teritorija, iegādātas
un uzstādītas rotaļu ierīces
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Papildinošā
rīcība

62.

p-2-1
i-9-2

PII „Bitīte” infrastruktūras
atjaunošana, materiālās bāzes
pilnveide un teritorijas
labiekārtošana

28 000

28 000

0

0

2016.-2018.

Laucienes
pagasta
pārvalde,
PII “Bitītes”,
TN izglītības
pārvalde







63.

p-2-1
i-9-2

Lībagu sākumskolas
pirmsskolas
grupu infrastruktūras
atjaunošana, materiālās bāzes
pilnveide un teritorijas
labiekārtošana

29 000

29 000

0

0

2016.-2018.

Lībagu
pagasta
pārvalde,
Lībagu
sākumskola,
TN izglītības
pārvalde

 Atjaunots sanitārais mezgls,
telpas
 Nomainītas durvis
 Atjaunotas āra nojumes
 Iegādātas un uzstādītas rotaļu
ierīces

64.

p-2-1
i-9-2

PII "Saulīte” infrastruktūras
atjaunošana, materiālās bāzes
pilnveide un teritorijas
labiekārtošana

88 000

88 000

0

0

2016.-2018.

Stendes
pilsētas
pārvalde,
PII “Saulīte”,
TN izglītības
pārvalde

65.

p-2-1
i-9-2

PII "Saulstariņš"
infrastruktūras atjaunošana,
materiālās bāzes pilnveide un
teritorijas labiekārtošana

125 075

125 075

0

0

2016.-2018.

Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas
pagasta
pārvalde,
PII
”Saulstariņš”,
TN izglītības
pārvalde

 Atjaunotas telpas, sanitārais
mezgls, ventilācija
 Atjaunots bērnu rotaļu laukums,
iegādātas rotaļu iekārtas
 Atjaunots teritorijas nožogojums
 Atjaunotas, paplašinātas virtuves
telpas
 Izveidots logopēda kabinets
Valdemārpils
 Izbūvēti, pārbūvēti inženiertīkli ventilācijas sistēma, sanitārais
mezgls
 Atjaunotas telpas, kāpnes, veikta
teritorijas labiekārtošana
Tiņģeres filiāle
 Atjaunots jumts, telpas, siltinātas
ārsienas, pamati
 Ierīkota ventilācija
 Nomainīts apkures katls,
atjaunots skurstenis

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums finansējums

Nr. p.
k.

Izpildes termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

Atjaunots sanitārais mezgls
Atjaunotas iekštelpas
Labiekārtota teritorija
Atjaunota elektroinstalācija
Uzstādīta zibensaizsardzības
sistēma

32

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

Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums finansējums

Izpildes termiņš

Atbildīgais

66.

p-2-1
i-9-2

PII "Kamenīte" infrastruktūras
atjaunošana, materiālās bāzes
pilnveide un teritorijas
labiekārtošana

31 345

31 345

0

0

2016.-2018.

Valdgales
pagasta
pārvalde,
PII
“Kamenīte”,
TN izglītības
pārvalde

67.

p-2-1
i-9-2
i-5-4

PII "Zīlīte" infrastruktūras
atjaunošana, materiālās bāzes
pilnveide un teritorijas
labiekārtošana

150 000

23 000

127 000

0

2016.-2018.

12 000

12 000

0

0

2016.-2018.

Vandzenes
pagasta
pārvalde,
PII “Zīlīte”,
TN izglītības
pārvalde

3 800

3 800

0

0

2016.-2018.

150 000

150 000

0

0

2016.-2018.

3 000

3 000

0

0

2016.-2018.

5 000

50 000

0

0

2016.-2018.

1 500 000

225 000

1 275 000

0

2017.-2018.

68.

69.

p-2-1
i-9-2

Virbu pamatskolas PII "Zīļuks"
infrastruktūras atjaunošana,
materiālās bāzes pilnveide un
teritorijas labiekārtošana

PII “Vīnodziņa” būvniecība
Sabilē

Darbības/iznākuma rādītāji

 Atjaunots ēdināšanas bloks
 Meliorēta teritorija, labiekārtota
teritorija
 Atjaunotas telpas, ēdamzāle un
sanitārais mezgls
 Labiekārtots rotaļu laukums
 Atjaunota apkures sistēma
 Atjaunots ēkas jumts

Veikta energoefektivitātes uzlabošana
un atjaunošana, jumta nomaiņa
iekštelpu remonts, pieejamības
uzlabošana, apkures sistēmas
atjaunošana
Atjaunotas āra nojumes
Labiekārtota teritorija, t.sk. rotaļu
laukumi, atjaunots nožogojums, vārti

Virbu pagasta
pārvalde,
PII “Zīļuks”,
TN izglītības
pārvalde

Veikti energoefektivitātes uzlabošana
pasākumi ēkai (fasādes siltināšana,
krāsošana, atjaunots jumts)
Labiekārtots rotaļu laukums
Atjaunota apkures sistēma

TNP attīstības
plānošanas
nodaļa,
Sabiles
pilsētas un
Abavas
pagasta

Uzcelta pirmsskolas izglītības iestādes
ēka 7 grupām
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums finansējums

Izpildes termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

pārvalde

i-2-2-4 Informācijas tehnoloģiju nodrošinājums
70.

p-2-1

Informācijas
nodrošinājums
izglītības
īstenošanai

tehnoloģiju
atbilstoši
programmu

60 000

60 000

0

0

2016.– 2018.

TNP
informācijas
tehnoloģiju
nodaļa,
pirmsskolas
izglītības
iestādes,
TN izglītības
pārvalde

 Iegādāts atbilstošs IKT
nodrošinājums izglītības
programmu īstenošanai: IKT
(personālie un/vai portatīvie
datori, planšetdatori, projektori,
digitālie ekrāni, interaktīvās
tāfeles u.c.)
 Iegādāts atbilstošs IKT
nodrošinājums izglītības
programmu īstenošanai PII

i-2-2-5 Inventārs, spēles un jaunas mācību tehnoloģijas pirmsskolas izglītības iestādēs
71.

p-2-1

Inventāra, spēļu un jaunu
mācību tehnoloģiju ieviešana

30 000

30 000

0

0

2016.– 2018.

TN
pirmsskolas
izglītības
iestādes,
TN izglītības
pārvalde

Uzlabota materiāltehniskā bāze PII,
mūsdienīgas un izziņas procesu
veicinošas vides veidošanai

5 000

0

0

2016.– 2018.

TN izglītības
iestādes, TN
izglītības
pārvalde

Paaugstināta pedagogu profesionālā
kompetence A un B programmu kursos
(digitālās prasmes, bērnu tiesību
aizsardzība,
metodika,
izglītības
iestādes vadība, higiēnas un drošības
prasību ievērošana u.c.)

0

0

2016.– 2018.

TN izglītības
pārvalde

 Piesaistīti pedagogi interešu
izglītības pedagogu nodarbībām
 Īstenoti projekti, ekskursijas pie
uzņēmējiem, u.c. pasākumi
personības izaugsmei un prasmju
attīstīšanai

i-2-2-6 PII pedagogu tālākizglītība un metodiskais atbalsts
72.

p-2-1

Pedagogu
profesionālās
kompetences paaugstināšana

5 000

i-2-2-7 Interešu izglītības piedāvājums pirmsskolas izglītības iestādēs
73.

p-2-1
i-3-4

Interešu izglītības piedāvājums
Talsu novada pirmsskolas
izglītības iestādēs

18 200

18 200

i-2-2-9 Mācību procesa uzlabošana un attīstīšana
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

74.

p-2-1

Pasākums

Mūzikas nodarbību un
pasākumu organizēšanas
uzlabošana Talsu PII
“Pīlādzītis”

Indikatīvā
summa

10 000

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums finansējums

10 000

0

0

Izpildes termiņš

2016.– 2018.

Atbildīgais

PII “Pīlādzītis”,
TN izglītības
pārvalde,
Talsu pilsētas
pārvalde

Darbības/iznākuma rādītāji

 Piesaistīti pedagogi interešu
izglītības pedagogu nodarbībām
 Īstenoti projekti, ekskursijas pie
uzņēmējiem, u.c. pasākumi
personības izaugsmei un prasmju
attīstīšanai

35

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

i-2-3 Vispārējā izglītība
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-2-3-1 Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošanas pasākumi
75.

p-2-1
i-9-2

Talsu novada Vakara un
neklātienes
vidusskolas
infrastruktūras atjaunošana,
materiālās bāzes pilnveide

17 500

17 500

0

0

2017.-2018.

12 500

12 500

0

0

2018.-2019.

76.

p-2-1

Talsu
2.
vidusskolas
infrastruktūras atjaunošana,
materiālās bāzes pilnveide

700 000

105 000

595 000

0

2017.-2018.

77.

p-2-1
i-9-2

Talsu 2. vidusskolas Laidzes
filiāles infrastruktūras
atjaunošana, materiālās bāzes
pilnveide

29 000

29 000

0

0

2017.-2018.

2 000

2 000

0

0

2017. -2018.

1 400

1 400

0

0

2017.-2018.

23 000
3 000
12 000

23 000
3 000
12 000

0
0
0

0
0
0

2017.-2018.
2017.-2018.
2016.-2018.

78.

p-2-1

Valdemārpils vidusskolas
infrastruktūras atjaunošana,
materiālās bāzes pilnveide

Talsu
novada
Vakara
un
neklātienes
vidusskola,
Talsu
pilsētas
pārvalde,
TN
izglītības
pārvalde

Veikta
skolas
atjaunošana

Talsu
2.
vidusskola,
Talsu
pilsētas
pārvalde,
TN
izglītības
pārvalde
Talsu
2.
vidusskola,
Laidzes pagasta
pārvalde,
TN
izglītības
pārvalde

Īstenoti atbalsta pasākumi vispārējās
izglītības iestādes mācību vides
infrastruktūras
uzlabošanai
un
modernizācijai

Valdemārpils
vidusskola
Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde,
TN izglītības
pārvalde

mācību

telpu

Īstenoti ugunsaizsardzības pasākumi

Atjaunota
skolas
ēkas
fasāde,
iekštelpas,
elektroinstalācija
un
apgaismojums
Ierīkota
apkure
darbmācības
kabinetam
Iegādāta skaņu aparatūra
Uzlabota un modernizēta mācību vide
Ierīkota signalizācija
 Atjaunotas iekštelpas (skolotāju
istaba, kabineti)
 Iegādātas skolas telpās mēbeles
ar augstu funkcionalitāti
 Atjaunots ēdināšanas bloks
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

79.

p-2-1

80.

81.

82.

p-2-1

p-2-1

p-2-1

Pasākums

Talsu pamatskolas
infrastruktūras atjaunošana,
materiālās bāzes pilnveide

Laucienes pamatskolas
infrastruktūras atjaunošana,
materiālās bāzes pilnveide

Laucienes pamatskolas
Dursupes filiāles
infrastruktūras atjaunošana,
materiālās bāzes pilnveide un
teritorijas labiekārtošana

Pastendes pamatskolas

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Talsu
pamatskola,
Talsu pilsētas
pārvalde,
TN izglītības
pārvalde

Darbības/iznākuma rādītāji

52 000

52 000

0

0

2016.-2018.

Veikts sanitāro mezglu, koplietošanas
telpu remonts

230 000

40 000

190 000

0

2016.-2018.

260 000

260 000

0

0

2016.-2018.

167 000

167 000

0

0

2016.-2018.

Veikts klašu telpu remonts - modernas
un funkcionālas mēbeles klašu telpām
un gaiteņiem. Ēdamzāles remonts un
mēbeļu nomaiņa.
Atjaunots sporta zāles grīdas segums

50 000

50 000

0

0

2016.-2018.

Atjaunots mājturības kabinets

20 000

20 000

0

0

2016.-2018.

Atjaunotas kāpnes

3 000

3 000

0

0

2016.-2018.

1 700

1 700

0

0

2016.-2018.

25 000

25 000

0

0

2017.-2018.

15 000

15 000

0

0

2016.-2018.

10 000

10 000

0

0

2016.-2018.

25 000

25 000

0

0

2016.-2018.

40 000

40 000

0

0

2017.-2018.

Uzlabota un modernizēta mācību vide

Laucienes
pamatskola,
Laucienes
pagasta
pārvalde,
TN izglītības
pārvalde
Laucienes
pamatskola,
Balgales pagasta
pārvalde,
TN izglītības
pārvalde

Nomainīts skolas ēdnīcas inventārs,
iekārtas

Pastendes

Atjaunota ēdamzāle

Atjaunots kāpņu segums

Ierīkota centrālā apkures
Atjaunots sanitārais mezgls
Nomainīts skolas ēdnīcas inventārs,
iekārtas
Atjaunotas/
pārbūvētas
skolas
iekštelpas, pielāgojot PII vajadzībām
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

infrastruktūras atjaunošana,
materiālās bāzes pilnveide

83.

p-2-1

Stendes pamatskolas
infrastruktūras atjaunošana,
materiālās bāzes pilnveide

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums finansējums

Izpildes
termiņš

10 000

10 000

0

0

2016.-2018.

6 000

6 000

0

0

2016.-2018.

2 000

2 000

0

0

2016.-2018.

9 000

9 000

0

0

2016.-2018.

10 000

10 000

0

0

2016.-2018.

84.

p-2-1

Lībagu sākumskolas
infrastruktūras atjaunošana,
materiālās bāzes pilnveide

18 000

18 000

0

0

2016.-2018.

85.

p-2-1

Pūņu pamatskolas
infrastruktūras atjaunošana,
materiālās bāzes pilnveide

8 000

8 000

0

0

2016.

4 000

4 000

0

0

2016.

12 000

12 000

0

0

2016.-2018.

6 000

6 000

0

0

2017.-2018.

10 000

10 000

0

0

2016.- 2018.

9 400

9 400

0

0

2017.-2018.

86.

p-2-1

Sabiles vidusskolas
infrastruktūras atjaunošana,
materiālās bāzes pilnveide

Atbildīgais

pamatskola,
Ģibuļu pagasta
pārvalde,
TN izglītības
pārvalde

Darbības/iznākuma rādītāji

Veikts kosmētiskais remonts mācību
kabinetos
Atjaunota skolas ēkas elektroinstalācija

Atjaunota
skolas
ēkas
elektroinstalācija, apgaismes ķermeņi
Stendes
pamatskola,
Stendes pilsētas
pārvalde,
TN izglītības
pārvalde
Lībagu
sākumskola,
Lībagu pagasta
pārvalde,
TN izglītības
pārvalde
Pūņu
pamatskola,
Valdgales
pagasta
pārvalde,
TN izglītības
pārvalde
Sabiles
vidusskola,
Sabiles pilsētas
un Abavas
pagasta
pārvalde,
TN izglītības
pārvalde

Atjaunoti
mācību
kabineti,
koplietošanas telpas
Atjaunota
elektroinstalācija,
apgaismojums

Veikta amatu mācības kabinetu
pārbūve, gaiteņu un sanitāro mezglu
remonts, virtuves, ēdamzāles remonts,
virtuves iekārtu nomaiņa

Atjaunoti mājturības un tehnoloģiju
kabineti
Veikti sporta zāles uzlabošanas
pasākumi
Veikti gaiteņu un klašu telpu
kosmētiskie remonti
Veikti gaiteņu un klašu telpu
kosmētiskie
remonti,
iegādātas
mēbeles
Atjaunota skolas ēdamzāle, iegādāts
aprīkojums
Skolas elektroinstalācijas nomaiņa un
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

87.

p-2-1

88.

p-2-1

Pasākums

Vandzenes pamatskolas
infrastruktūras atjaunošana,
materiālās bāzes pilnveide

Virbu pamatskolas
infrastruktūras atjaunošana,
materiālās bāzes pilnveide

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums finansējums

Izpildes
termiņš

15 000

15 000

0

0

2016.

50 000

5 000

45 000

0

2016.-2018.

20 000

2 000

18 000

0

2016.-2018.

1 500

1 500

0

0

2018.

30 000

30 000

0

0

2016.-2018.

30 000

30 000

0

0

2016.-2018.

Atbildīgais

Vandzenes
pamatskola,
Vandzenes
pagasta
pārvalde,
TN izglītības
pārvalde

Darbības/iznākuma rādītāji

apgaismojuma atjaunošana
Atjaunota apkures sistēma
Atjaunots
"Ilgoņi"

darbmācības

kabinets

Veikts mācību kabinetu, sporta zāles
ģērbtuvju, dušu remonts
Atjaunota
ēdināšanas
ventilācijas sistēma

bloka

Virbu
pamatskola,
Virbu pagasta
pārvalde,
TN izglītības
pārvalde

Veikts sanitārā mezgla remonts,
gaiteņu un klašu telpu kosmētiskie
remonti, grīdu remonts, ēdināšanas
bloka remonts
Veikts sporta zāles remonts

Talsu
Valsts
ģimnāzija,
Talsu
pilsētas
pārvalde,
TN
izglītības
pārvalde

Veikta skolas ēkas jumta pārbūve

i-2-3-2 Talsu Valsts ģimnāzijas izglītības pakalpojumu attīstība un infrastruktūra
89.

p-2-1
i-9-2

Talsu Valsts ģimnāzijas
infrastruktūras atjaunošana,
materiālās bāzes pilnveide un
teritorijas labiekārtošana

200 000

200 000

0

0

2016.-2018.

98 330

14 764

83 566

0

2016.-2018.

100 000

100 000

0

0

2016.-2018.

150 000

150 000

0

0

2016.-2018.

100 000

100 000

0

0

2016.-2018.

100 000

100 000

0

0

2016.-2018.

150 000

150 000

0

0

2016.-2018.

Atjaunota skolas ēkas fasāde
Atjaunota skolas ēkas apkures sistēma,
uzstādītas saules baterijas
Atjaunota
skolas
ēkas
elektroinstalācija,
apgaismojums,
telpas
Atjaunots ēdināšanas bloks
Veikts skolas ēkas pagrabstāva
remonts, papildus telpu izbūve
Atjaunotas kāpņu telpas un gaiteņi
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Nr. p.
k.

90.

Papildinošā
rīcība

p-2-1
i-9-2

Pasākums

Talsu Valsts ģimnāzijas
materiālās bāzes pilnveide

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

100 258

100 258

0

0

2016.-2018.

Atjaunotas centrālās kāpnes
Veikti satiksmes drošības uzlabojumi

100 000

100 000

0

0

2016.-2018.

Labiekārtots parks

30 000

30 000

0

0

2016.-2018.

Ierīkota strūklaka un karoga masts

42 000

42 000

0

0

2016.-2018.

Iegādāts grīdas segums florbolam

200 000

30 000

170 000

0

2016.-2018.

200 000

30 000

170 000

0

2016.-2018.

100 000

15 000

85 000

0

2016.-2018.

Talsu
Valsts
ģimnāzija,
Talsu
pilsētas
pārvalde,
TN
izglītības
pārvalde

Iegādātas modernas un funkcionālas
mēbeles klašu telpām un gaiteņiem
Atpūtas zonu izveide.

Talsu novada
Vakara un
neklātienes
vidusskola,
Talsu pilsētas
pārvalde,
TN izglītības
pārvalde
Talsu 2.
vidusskola,
Talsu pilsētas
pārvalde,
TN izglītības
pārvalde

Veikta rezerves evakuācijas
projektēšana un izbūve

Iegādāts aktu zāles aprīkojums apskaņošanai,
apgaismošanai
un
aptumšošanai, mūzikas instrumenti,
skatuves ietērps, nomainīts grīdas
segums, iegādāti krēsli
Iegādātas IKT tehnoloģijas

i-2-3-3 Skolu infrastruktūras sakārtošana – vispārējās izglītības skolu teritoriālā tīkla optimizēšana
91.

p-2-1
i-9-2

Talsu novada Vakara un
neklātienes vidusskolas
infrastruktūras atjaunošana,
teritorijas labiekārtošana

30 000

30 000

0

0

2016.-2017.

92.

p-2-1
i-9-2

Talsu 2. vidusskolas
infrastruktūras atjaunošana,
teritorijas labiekārtošana

35 000

52 500

297 500

0

2016.-2018.

300 000

200 000

50 000

50 000

2017.-2018.

63 000

0

0

63 000

2017.-2018.

izeju

Uzlabota
Talsu
2.
vidusskolas
energoefektivitāte un veikta ēkas
atjaunošana
Atjaunots
sporta
laukums
K.
Mīlenbaha ielā 21 izveidojot to par
vieglatlētikas laukumu
Veikta sporta laukuma K.Mīlenbaha
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Nr. p.
k.

93.

94.

95.

Papildinošā
rīcība

p-2-1
i-8-3

p-2-1
i-8-3

p-2-1
p-2-1

Pasākums

Valdemārpils vidusskolas
infrastruktūras atjaunošana,
teritorijas labiekārtošana

Talsu pamatskolas
infrastruktūras atjaunošana,
teritorijas labiekārtošana

Laucienes pamatskolas
infrastruktūras atjaunošana,

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums finansējums

Izpildes
termiņš

10 000

10 000

0

0

2016.-2018.

300 000

30 000

0

0

2016.-2018.

500 000

75 000

425 000

0

2016.-2018.

12 000

12 000

0

0

2016.-2018.

14 000

14 000

0

0

2016.-2018.

210 000

210 000

0

0

2016.-2018.

26 000
20 000
10 000

26 000
20 000
10 000

0
0
0

0
0
0

2016.-2018.
2016.-2018.
2018.

Atbildīgais

Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde,
Valdemārpils
vidusskola,
TN izglītības
pārvalde

Darbības/iznākuma rādītāji

ielā 34 atjaunošana, labiekārtošana,
aprīkojuma iegāde un uzstādīšana
Atjaunota aktu zāle

Ierīkota sporta laukuma drenāža,
skrejceliņi, izbūvētas tribīnes, uzklāts
zālāja segums
Veikta ēkas fasādes, pamatu un jumta
siltināšana, jumta atjaunošana. Veikts
mācību telpu, gaiteņu un sanitāro
mezglu remonts.
Labiekārtota teritorija

Talsu
pamatskola,
Talsu pilsētas
pārvalde,
TN izglītības
pārvalde

Laucienes
pamatskola,

Nomainīts skolas pagalma segums

Atjaunots Talsu pamatskolas sporta
laukums - skrejceļa seguma nomaiņa,
basketbola laukuma seguma
uzlabošana, pludmales volejbola
laukuma sagatavošana, futbollaukuma
seguma pilnveide, tāllēkšanas bedres
un ieskrējiena zonas seguma maiņa un
uzlabošana, stacionārā inventāra
papildināšana un nomaiņa
Atjaunots jumts un fasāde
Atjaunoti sanitārie mezgli
Labiekārtota skolas un parka apkārtne
atjaunots parks
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Nr. p.
k.

96.

97.

Papildinošā
rīcība

p-2-1
i-9-2

p-2-1

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

teritorijas labiekārtošana

15 000

15 000

0

0

2015.

Laucienes pamatskolas
Dursupes filiāles
infrastruktūras atjaunošana,
teritorijas labiekārtošana

18 000

6 000

0

12 000

2016.-2018.

30 000

30 000

0

0

2016.-2018.

4 500

4 500

0

0

2016.-2018.

Labiekārtota apkārtne

1 100

1 100

0

0

2016.-2018.

PII iestādes pārvietošana uz Dursupes
pamatskolu

5 000

5 000

0

0

2017.-2018.

30 000

0

0

30 000

2016.-2018.

500

500

0

0

2017.

Nomainītas skolas ieejas durvis

1 000

0

0

1 000

2016.

Veikta ēkas pamatu hidroizolācijas
izpēte

10 000

10 000

0

0

2017.-2018.

Pastendes pamatskolas
infrastruktūras atjaunošana,
teritorijas labiekārtošana

Laucienes
pagasta
pārvalde,
TN izglītības
pārvalde
Laucienes
pamatskola,
Balgales pagasta
pārvalde,
TN izglītības
pārvalde

Darbības/iznākuma rādītāji

Pastendes
pamatskola,
Ģibuļu pagasta
pārvalde,
TN izglītības
pārvalde

Veikta skolas palīgēkas pārbūve

Labiekārtots pamatskolas sporta
laukums - skrejceļa, tāllēkšanas
laukuma, basketbola laukuma
ierīkošana
Skolas piebūves atjaunošana un
siltināšana

Veikta skolas jumta skārda plākšņu
valcējuma atjaunošana
Veikts ēkas rietumu kāpņu remonts

Veikta skolas ēkas elektroinstalācijas
nomaiņa
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Nr. p.
k.

98.

99.

100.

101.

Papildinošā
rīcība

p-2-1
i-9-2

p-2-1
i-9-2

p-2-1
i-9-2

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums finansējums

Izpildes
termiņš

Stendes pamatskolas
infrastruktūras atjaunošana,
teritorijas labiekārtošana

3 000

3 000

0

0

2016.-2018.

8 371

8 371

0

0

2017.

Lībagu sākumskolas
infrastruktūras atjaunošana,
teritorijas labiekārtošana

26 000

26 000

0

0

2016.-2018.

15 000

15 000

0

0

2016.-2018.

50 000

50 000

0

0

2016.-2018.

30 000

30 000

0

0

2017.

35 000

35 000

0

0

2018.

6 000

6 000

0

0

2018.

4 200

4 200

0

0

2018.

2 000

2 000

0

0

2018.

Pūņu pamatskolas
infrastruktūras atjaunošana,
teritorijas labiekārtošana

Sabiles vidusskolas
infrastruktūras atjaunošana,
teritorijas labiekārtošana

Atbildīgais

Stendes
pamatskola,
Stendes pilsētas
pārvalde,
TN izglītības
pārvalde
Lībagu
sākumskola,
Lībagu pagasta
pārvalde,
TN izglītības
pārvalde

Darbības/iznākuma rādītāji

Labiekārtots sporta laukums,
pilnveidota materiāli tehniskā bāze
Izbūvēta zibens aizsardzības sistēma

Atjaunotas kāpņu telpas (kāpņu
segums, sienas, griesti)
Atjaunotas fasādes, ārdurvis, lieveņi
Labiekārtots skolas pagalms
(apzaļumošana, bruģēšana, šķūņa
atjaunošana)
Izbūvēts basketbola laukums

Atjaunots sporta laukuma segums,
skrejceļš, uzstādīti soliņi un žogs
Pūņu
pamatskola,
Valdgales
pagasta
pārvalde,
TN izglītības
pārvalde
Sabiles
vidusskola,
Sabiles pilsētas
un Abavas
pagasta
pārvalde,
TN izglītības
pārvalde

Palīgēku demontāža un jaunas izbūve

Skolas ēkas energoaudits, pamatu
izolācija un ārsienu siltināšana

Atjaunoti sanitāri mezgli

Veikta aktu zāles parketa atjaunošana
un skatuves remonts, durvju nomaiņa
Iegādāti krēsli un žalūzijas

43

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

Nr. p.
k.

102.

103.

Papildinošā
rīcība

p-2-1
i-9-2

p-2-1
i-9-2

Pasākums

Virbu pamatskolas
infrastruktūras atjaunošana,
teritorijas labiekārtošana

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums finansējums

Izpildes
termiņš

3 000

1 000

0

2 000

2016.-2017.

50 000

50 000

0

0

2016.-2018.

20 000

20 000

0

0

2016.-2018.

50 000

30 000

0

0

2016.-2018.

100 000

100 000

0

0

2016.-2018.

5 000

5 000

0

0

2016.-2018.

12 000

12 000

0

0

2017.-2018.

Mācību metožu attīstība TN
Vakara un neklātienes
vidusskolā

5 000

5 000

0

0

2016.-2018.

4 000

4 000

0

0

2018.

Mācību metožu attīstība Talsu
2. vidusskolas Laidzes filiālē

35 000

35 000

0

0

2018.

25 000

25 000

0

0

2018.

6 000

6 000

0

0

2016.-2018.

4 000

4 000

0

0

2017.-2018.

120 000

120 000

Vandzenes pamatskolas
infrastruktūras atjaunošana,
teritorijas labiekārtošana

Atbildīgais

Virbu
pamatskola,
Virbu pagasta
pārvalde,
TN izglītības
pārvalde

TN izglītības
pārvalde,
Vandzenes
pagasta
pārvalde

Darbības/iznākuma rādītāji

Atjaunota skolas siltumnīca
Veikta telpu un sanitāro mezglu
atjaunošana
Veikta sporta laukuma atjaunošana,
teritorijas labiekārtošana, aprīkojuma
iegāde un uzstādīšana, apgaismojuma
ierīkošana
Veikts sporta zāles remonts, trenažieru
telpas, ģērbtuvju remonts un
iekārtošana
Atjaunots muižas ēkas jumta segums,
ēkas fasāde, pagraba pārsegums, logi
Atjaunots – restaurēts portiks
Iegādāts raiders teritorijas
appļaušanai

i-2-3-4 Mācību metožu attīstība
104.

105.

106.

p-2-1

p-2-1

p-2-1

Mācību metožu attīstība
Stendes pamatskolā

TN Vakara un
neklātienes
vidusskola

Izveidota mācību telpa „Zaļā klase”

Talsu 2.
vidusskola

Jauno tehnoloģiju kabineta remonts

Atjaunotas laboratorijas darbu telpas

Informātikas kabineta atjaunošana
Stendes
pamatskola

Jauno tehnoloģiju kabineta izveide
Mājturības un tehnoloģiju kabineta
atjaunošana

i-2-3-5 Informācijas tehnoloģiju attīstība
107.

p-2-1

Informācijas
nodrošinājums

tehnoloģiju
atbilstoši

0

0

2016.-2018.

TNP
informācijas

Nodrošinātas izglītības iestādes ar IKT
(personālie un/vai portatīvie datori,
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

izglītības
īstenošanai

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums finansējums

Izpildes
termiņš

programmu

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

tehnoloģiju
nodaļa,
TN
izglītības
iestādes
TN
izglītības
pārvalde

planšetdatori, projektori, digitālie
ekrāni, interaktīvās tāfeles u.c.)

i-2-3-6 Karjeras izglītības nodrošināšana
108.

p-2-1

Karjeras konsultanta amata
vietu izveide un darbība

12 200

0

0

12 200

2016.-2018.

TN izglītības
pārvalde

Skolās darbojas karjeras konsultanti
īstenojot Karjeras izglītības
programmas

15 000

15 000

0

0

2016.-2018.

TN izglītības
pārvalde,
TN izglītības
iestādes

Padziļinātas mūzikas izglītības
programmas īstenošana Talsu
pamatskolā

24 300

0

3 000

2016.-2018.

TN izglītības
iestādes,
TN izglītības
pārvalde

i-2-3-8 Izglītības iestāžu novirzienu attīstīšana
109.

p-2-1

Padziļinātas mācību
priekšmetu apguves izglītības
programmu īstenošana

i-2-3-9 Pedagogu tālākizglītība un metodiskais atbalsts
110.

p-2-1
p-2-5

Pedagogu profesionālā
kvalifikācija atbilstoša izglītības
programmu kvalitatīvai
īstenošanai un mācību metožu
īstenošanai

27 300

 Paaugstinātas pedagogu
profesionālās kompetences A un
B programmu kursos
(programmēšana, digitālās
prasmes, bērnu tiesību
aizsardzība, mācību priekšmetu
metodika, klases vadība,
izglītības iestādes vadība,
higiēnas un drošības prasību
ievērošana u.c.)
 Nodrošināta pedagogu
profesionālā kvalifikācija
atbilstoša izglītības programmu
un mācību metožu kvalitatīvai
īstenošanai
 Pedagogu profesionālā pilnveide
atbilst normatīvo aktu prasībām
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-2-3-10 Atbalsts talantīgajiem skolēniem


111.

i-3-3
i-5-1

Izglītojamo dalība valsts un
novada organizētajās
aktivitātēs

10 000

3 000

7 000

0

2016.-2018.

TN izglītības
pārvalde,
TN izglītības
iestādes

112.

i-3-3

Sadarbība ar augstskolām
talantīgo skolēnu interešu
nostiprināšanā un talantu
izkopšanā

10 400

10 400

0

0

2016.-2018.

TN izglītības
pārvalde,
TN izglītības
iestādes

113.

i-3-3
i-3-5

Mācību un atpūtas nometnes
izcilākajiem izglītojamajiem

45 000

35 000

0

10 000

2016.-2018.

Talsu Valsts
ģimnāzija,
TN izglītības
pārvalde

Noorganizētas nometnes
vispārizglītojošo skolu izcilākajiem
skolēniem

114.

i-3-3

Ikgadēja izglītojamo
godināšana par sasniegumiem
mācību priekšmetu
olimpiādēs, konkursos, sporta
sacensībās, ZPD lasījumos

40 800

39 000

0

1 800

2016.- 2018.

TN izglītības
pārvalde,
TN izglītības
iestādes

Godināti un materiāli apbalvoti skolēni
ar augstiem sasniegumiem mācību
priekšmetu olimpiādēs, konkursos,
sporta sacensībās, ZPD lasījumos

115.

i-3-3

Skolēnu stipendiju (balvu)
piešķiršana par augstiem
rezultātiem mācībās

10 000

0

0

10 000

2016.-2018.

TN izglītības
pārvalde,
TN izglītības
iestādes

Piešķirtas stipendijas skolēniem ar
augstiem sasniegumiem mācībās

Skolēni piedalījušies mācību
priekšmetu olimpiādēs,
konkursos, sacensībās
 Skolēni iesaistījušies
brīvprātīgo darbībā
 Skolēni iesaistījušies dažādos
projektos
Nodrošināta talantu izkopšana dažādās
jomās – Jauno Ķīmiķu skola, jauno
Biznesmeņu skola, Jauno elektroniķu
skola, STEM, programmēšana u.tml.

i-2-4 Interešu izglītība
Finanšu instruments EUR
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Pašvaldības
budžets

ES fondu
finansējums

Cits
finansēju
ms

Izpildes termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji
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Finanšu instruments EUR
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Pašvaldības
budžets

ES fondu
finansējums

Cits
finansēju
ms

Izpildes termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-2-4-1 Interešu izglītības piedāvājuma attīstība interešu izglītības, izglītības iestādēs, kultūras un sporta institūcijās
116.

i-3-2
i-3-3

Interešu izglītības programmu
nodrošināšana no valsts,
pašvaldības un/vai citiem
līdzekļiem TN BJC

411 734

127 901

0

283 833

2016.– 2018.

TN BJC
TN izglītības
pārvalde

117.

i-3-4

Atalgojuma nodrošināšana
pedagogiem interešu izglītības
programmu realizācijai

693 759

153 531

0

540 228

2016.-2018.

TN BJC
TN izglītības
pārvalde

118.

i-3-3
i-3-5

Mācību un atpūtas nometņu
organizēšana

57 000

45 000

0

12 000

2016.-2018.

119.

i-3-5
i-3-4

Neformālās izglītības
piedāvājums bērniem un
jauniešiem

3 000

3 000

0

0

2016.-2018.

TN BJC, TN
izglītības
pārvalde,
TN izglītības
iestādes
TN BJC, TN
izglītības
pārvalde,
TN izglītības
iestādes

2 000

0

3 000

2016.-2018.

 TN BJC nodrošina daudzveidīgu,
kvalitatīvu interešu izglītības
programmu īstenošanu
 Pilnveidotas prasmes un
kompetences
 Apzinātas un attīstītas spējas un
talanti
 Nodrošināta socializēšanās un
iekļaušanās sabiedrībā
Nodrošināta interešu izglītības
programmu darbības
nepārtrauktība un jaunu
programmu īstenošana
Noorganizētas bērnu un jauniešu
interesēm atbilstošas brīvā laika
pavadīšanas nometnes
Īstenotas neformālās izglītības
programmas bērniem un jauniešiem

i-2-4-2 Interešu izglītības piedāvājums pieaugušajiem
120.

i-3-2
i-3-4

Interešu izglītības
piedāvājums pieaugušajiem

5 000

TN PIC

Noorganizēti interešu izglītības
pasākumi vecākiem, pedagogiem, u.c.,
izmantojot vispārējo izglītības iestāžu,
kultūras un sporta infrastruktūru
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i-2-5 Profesionālās ievirzes izglītība
Finanšu instruments EUR
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Pašvaldības
budžets

ES fondu
finansējums

Cits
finansēju
ms

Izpildes termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-2-5-1 Talsu novada sporta skolas attīstība
121.

p-2-1
i-3-2

Metodiskais atbalsts sporta
mācību
priekšmeta
īstenošanā

9 000

9 000

0

0

2016.-2018.

TN sporta skola,
TN izglītības
pārvalde

Sniegts metodiskais atbalsts un
īstenota pedagogu profesionālās
kompetences pilnveide sporta mācību
priekšmeta īstenošanā un veselīga
dzīvesveida ievērošanā,
koordinēta
sporta
sacensību
organizēšana novadā

122.

p-2-1
i-3-4

Talsu novada sporta skolas
modernizācija

37 500

37 500

0

0

2016.-2018.

TN sporta skola,
TN izglītības
pārvalde

123.

i-3-2

Talsu hokeja halles ledus
noma

39 420

39 420

0

0

2016.-2018.

TN sporta skola

 Atjaunotas telpas
 Atjaunots un papildināts
inventārs, datortehnika
 Iegādāts jauns mikroautobuss (9
vietas) treniņiem, sacensībām
Nomāts Talsu hokeja halles ledus
sporta skolas nodarbību
nodrošināšanai

46 000

46 000

0

0

2016.-2018.

Talsu mūzikas
skola
TN izglītības
pārvalde

 Iegādātas 6 jaunas klavieres u.c.
instrumenti
 Nodrošināta dalība pasākumos
un konkursos
 Atjaunots aprīkojums,
nodrošināta IT attīstība
 Īstenotas jaunas izglītības
programmas

115 000

115 000

0

0

2016.-2018.

Talsu mākslas
skola,
Talsu pilsētas
pārvalde,
TN izglītības
pārvalde

 Atjaunotas ēkas Lielajā ielā 27
un 25
 Labiekārtota teritorija

i-2-5-2 Talsu mūzikas skolas attīstība
124.

p-2-1
i-3-1

Talsu mūzikas skolas attīstība

i-2-5-3 Talsu mākslas skolas attīstība
125.

p-2-1
i-3-1

Mākslas skolas telpu
atjaunošana/pārbūve
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Finanšu instruments EUR
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Pašvaldības
budžets

ES fondu
finansējums

Cits
finansēju
ms

100 000

100 000

0

0

2016.-2018.

10 000

10 000

0

0

2016.-2018.

73 000

10 950

62 050

0

2016.-2018.

24 000

24 000

0

0

2016.-2018.

Izpildes termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

Sabiles mūzikas
un mākslas
skola,
Sabiles pilsētas
un Abavas
pagasta
pārvalde,
TN izglītības
pārvalde

Atjaunotas mūzikas un mākslas skolas
telpas (fasādes krāsošana, kolonnu
stiprināšana
Labiekārtota teritorija

Valdemārpils
mūzikas un
mākslas skola,
Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde,
TN izglītības
pārvalde

Uzlabota ēkas energoefektivitāte,
uzstādīts zibensnovedējs, atjaunotas
3.stāva telpas

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-2-5-4 Sabiles mūzikas un mākslas skolas attīstība
126.

p-2-1
i-3-1

Sabiles mūzikas un mākslas
skolas attīstība

Veikta tehnisko līdzekļu iegāde skolas
darbības nodrošināšanai

i-2-5-5 Valdemārpils mūzikas un mākslas skolas attīstība
127.

p-2-1
i-3-1

Valdemārpils mūzikas un
mākslas skolas
atjaunošana/pārbūve

Veikta tehnisko līdzekļu iegāde skolas
darbības nodrošināšanai

i-2-6 Profesionālā izglītība
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums finansējums

Izpildes
termiņš

i-2-6-1 PIKC "Rīgas Valsts tehnikums" Laidzes teritoriālās struktūrvienības attīstība
128.

u-1-1
e-1-4

129.

u-1-1
e-1-4

PIKC RVT Laidzes teritoriālās
struktūrvienības dienesta
viesnīcas atjaunošana
PIKC RVT Laidzes teritoriālās
struktūrvienības skolas ēkas
jumta pārbūve

200 000

0

170 000

30 000

2016.-2018.

95 000

0

80 750

14 250

2016.-2018.

PIKC “Rīgas
Valsts
tehnikums”
PIKC “Rīgas
Valsts
tehnikums”

Veikta dienesta viesnīcas telpu
pārbūve un sanitāro mezglu izbūve
Veikta skolas ēkas jumta pārbūve
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-2-6-2 Prakses programmas uzņēmumos
130.

u-1-1
e-1-4

Kvalifikācijas prakšu
nodrošinājums

5 000

0

0

5 000

2016.-2018.

PIKC
“Rīgas
Valsts
tehnikums”,
TN PIC

 Piesaistīti uzņēmēji mācību
programmu izstrādē
 Nodrošināts atbalsts prakses
vietu iekārtošanai uzņēmumos
 Piesaistīti darba vadītāji no
uzņēmumiem

131.

u-1-1
e-1-4

Kvalifikācijas prakšu
nodrošinājums

10 000

0

0

10 000

2016.-2018.

PIKC
“Rīgas
Valsts
tehnikums”,
Talsu PIC

 Izveidoti praktisko nodarbību
mācību kabineti, aprīkoti ar
iekārtām un tehnoloģijām

i-2-7 Augstākā izglītība
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
ES fondu
Pašvaldības
Cits
finansēju
budžets
finansējums
ms

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

TN
izglītības
pārvalde

Izveidota motivācijas programma
jauniešiem, lai nodrošinātu viņu
atgriešanos Talsu novadā pēc studijām
– finanšu instrumenti un materiāla
atbalsta pasākumi

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-2-7-2 Pašvaldības atbalsts jauniešu studijām augstākajās mācību iestādēs
132.

u-1-1
e-1-4

Pašvaldības atbalsts jauniešu
studijām augstākajās mācību
iestādēs

16 083

16 083

0

0

2016.-2018.

i-2-8 Pieaugušo izglītība un mūžizglītība
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldība
ES fondu
Cits
s budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

i-2-8-1 Dalība Eiropas profesionālo kompetenču un kvalifikācijas novērtēšanas sistēmā
133.

u-1-1
e-1-4

134.

u-1-1

Pieaugušo izglītības
pakalpojumu attīstība Talsu
novada Pieaugušo izglītības
centrā
Darbība IZM, VIAA un LPIA

55 000

5 000

50 000

0

2016.-2018.

TN PIC

830

830

0

0

2016.-2018.

TN PIC

 Īstenotas pieaugušo neformālās
un profesionālās izglītības
programmas
Izstrādāti priekšlikumi valsts līmeņa
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

e-1-4

135.

u-1-1
e-1-4

Pasākums

darba grupās kvalifikāciju
novērtēšanas sistēmas
izstrādē un ieviešanā
Profesionālās un augstākās
izglītības modulāro
programmu piedāvājuma
ieviešana

Indikatīvā
summa

20 000

Finanšu instruments EUR
Pašvaldība
ES fondu
Cits
s budžets
finansējums
finansējums

0

20 000

0

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

2016.-2018.

TN PIC

2016.-2018.

TN PIC

Darbības/iznākuma rādītāji

politikas plānošanas dokumentiem,
atbilstoši pašvaldības iedzīvotāju
interesēm
Tiks sniegta iespēja iedzīvotājiem
elastīgā veidā, ģeogrāfiski pieejamā
vietā apgūt aktuālas zināšanas –
kompetenču pilnveidei, jaunu darba
vietu radīšanai un inovāciju ieviešanai
uzņēmumos, jaunu uzņēmumu
radīšanai

i-2-8-2 E- apmācības un vebināru ieviešana izglītības pakalpojumu pieejamības veicināšanai
136.

u-1-1
e-1-4

Dalība Latvijas Lietuvas
pārrobežu sadarbības
programmā vebināru izstrādē
un ieviešanā, atbilstoša
aprīkojuma iegāde

50 000

5 000

45 000

0

Tiks veicināta nodarbinātība, sniedzot
iespējas attālināti apgūt iztrūkstošās
zināšanas sev piemērotā laikā

i-2-8-3 Sadarbība ar pagastu pārvaldēm un izglītības iestādēm piedāvājuma aktualizēšanai pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai
137.

u-1-1
e-1-4

138.

u-1-1
e-1-4

Pieaugušo izglītības
koordinācijas padomes
izveide un ieviešana,
sadarbībā ar PI konsultantiem
pagastos, bibliotēkās,
vispārizglītojošās skolās u.c.
Interešu izglītības un
profesionālo kompetenču
pilnveides apmācību ieviešana
un uzturēšana

680

680

0

0

2016.-2018.

TN PIC
TN
pilsētu/pagastu
pārvaldes

Izglītojošos pasākumos iesaistīti
pašvaldības iedzīvotāji, aktivizēti
iedzīvotāji pagastos

22 000

0

20 000

2 000

2016.-2018.

TN PIC
TN
pilsētu/pagastu
pārvaldes

Ieviestas un uzturētas interešu
izglītības un profesionālo kompetenču
pilnveides apmācības

20 000

2016.-2018.

Ģibuļu pagasta
pārvalde

i-2-8-5 Mūžizglītības centru attīstība pagastos un pilsētās
139.

i-3-5
i-3-2

Mūžizglītības
pakalpojumu
attīstība Ģibuļu pagastā

100 000

30 000

50 000





Spāres muižas telpu pārveide
par sabiedrisku centru daudzfunkcionāls-tūrisma,
kultūras,
sabiedrisko
aktivitāšu centrs
Ģibuļu BLPJAC materiālās
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Nr. p.
k.

140.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldība
ES fondu
Cits
s budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

i-3-5
i-3-2
i-3-5
i-3-2

Mūžizglītības pakalpojumu
attīstība Virbu pagastā
Mūžizglītības pakalpojumu
attīstība Strazdes pagastā

12 000

12 000

0

0

2016.-2018.

3 500

3 500

0

0

2016.-2018.

142.

i-3-5
i-3-2

Mūžizglītības pakalpojumu
attīstība Vandzenes pagastā

50 000

0

50 000

0

2016.-2018.

143.

i-3-5
i-3-2

Pieaugušo neformālās un
profesionālās
izglītības
programmu īstenošana, un
metožu
pilnveidošana;
vietējas un starptautiskas
nozīmes
semināru
un
konferenču organizēšana

10 000

1 000

8 000

1 000

2016.-2018.

144.

i-2-8
i-5-2

Dienas centra attīstība

20 000

5 000

15 000

0

2016.-2018.

141.

Atbildīgais

Virbu pagasta
pārvalde
Strazdes
pagasta
pārvalde
Vandzenes
pagasta
pārvalde
TN PIC
TN
pilsētu/pagastu
pārvaldes

Valdgales
pagasta
pārvalde

Darbības/iznākuma rādītāji

bāzes
papildināšana
un
pilnveidošana mūžizglītības
iespēju dažādošanai
Atjaunotas Mūžizglītības centra
telpas Virbu pamatskolā
 Atjaunotas Strazdes muižas
telpas mūžizglītības atbalstam
 Izveidots mūžizglītības radošais
centrs
Atjaunotas telpas nodarbinātības un
uzņēmējdarbības atbalsta veikšanai
Īstenotas pieaugušo neformālās
izglītības programmas, tai skaitā
sadarbībā ar NVO

Nodrošināti
pakalpojumi

mūžizglītības
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i-2-9 Talsi – reģiona līmeņa centrs darbam ar jauniešiem
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldība
ES fondu
Cits
s budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-2-9-1 Talsu novada Bērnu un jauniešu centra darbības attīstība
145.

i-3-2
i-3-5

TN BJC pakalpojumu attīstība

810 000

780 000
21 000

0

9 000

2016.-2018.

TN BJC

146.

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

Interešu izglītības programmu,
jaunatnes darba pārraudzība
un metodiskā vadība

122 000

80 000

0

42 000

2016.-2018.

TN BJC









147.

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

Interešu izglītības metodiķu,
interešu izglītības programmu
pedagogu, jaunatnes
darbinieku, jaunatnes lietu un
audzināšanas darba

15 500

14 500

0

1 000

2016.-2018.

TN BJC





Nodrošināta interešu
izglītības, jaunatnes darba,
audzināšanas darba
metodiskā vadība, īstenotas
interešu izglītības
programmas, darbs ar
jaunatni, nodrošināta bērnu
un jauniešu socializēšanās,
iekļaušana sabiedrībā.
Nodrošinātas brīvā laika
pavadīšanas iespējas.
Interešu izglītības programmu
izvērtēšana, programmu
darbības nepārtrauktība,
interešu izglītības pēctecība,
kultūras tradīciju
saglabāšana.
Sekmēta metodisko materiālu
izstrāde, uzkrāšana,
popularizēšana.
Sniegts metodiskais atbalsts
interešu izglītības
pedagogiem un jaunatnes
darbiniekiem, meistarklases,
semināri
Pieredzes apmaiņas pasākumi
un labās prakses
popularizēšana.
Nodrošināta dalība
profesionālās kompetences
pilnveides pasākumos.
Organizēti semināri, kursi.
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

148.

i-3-2
i-3-5

149.

i-3-2
i-3-5

Pasākums

speciālistu kompetences
pilnveidošana
Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku tradīcijas procesa
nepārtrauktības saglabāšana
un kultūrvēsturiskā
mantojuma apguve

Starpnozaru sadarbības
projekti

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldība
ES fondu
Cits
s budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

120 000

120 000

0

0

2016.-2018.

TN izglītības
pārvalde,
TN BJC

37 278

30 278

0

7 000

2016.-2018.

TN BJC

Darbības/iznākuma rādītāji







150.

i-3-2
i-3-5

Eiropas brīvprātīgais darbs

39 000

9 000

30 000

0

2016-2018

TN BJC,
TN KSTC,
TN izglītības
pārvalde





Sekmēta bērnu un jauniešu
iesaiste Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju
svētku procesos, dalība
Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku
starpsvētku pasākumos,
skatēs, konkursos, festivālos
un salidojumos.
 Nodrošināta dalība Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkos Rīgā ,atjaunoti
kolektīvu tērpi, pašvaldības
koordinators kārtējo svētku
laikā.
 Stiprināta bērnu un jauniešu
nacionālā identitāte,
patriotisms un valstiskā
apziņa.
Stiprināta jaunatnes starpnozaru
sadarbība
Uzlabota vietēja mēroga
jaunatnes politikas īstenošana
Notikušas apmācības, pieredzes
apmaiņas pasākumi, konference,
metodiskā materiāla izveide
Nodrošināts ārvalstu brīvprātīgo
jauniešu darbs TN BJC, iekļaujot
aktivitātes novada bērniem un
jauniešiem
Nodrošinātas brīvprātīgā darba
jauniešu ceļa un dzīvošanas
izmaksas
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldība
ES fondu
Cits
s budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-2-9-2 Jauniešu un bērnu brīvā laika, interešu un neformālās izglītības pasākumi
151.

i-3-3

Radošo spēju un talantu
attīstība interešu izglītībā

37 329

31 329

0

6 000

2016.-2018.

TN BJC

152.

i-3-3

16 162

16 162

0

0

2016.-2018.

TN KSTC

153.

i-3-3
i-3-5

Dalība Latvijas Jaunatnes
olimpiādē
Bērnu un jauniešu brīvā laika,
interešu un neformālās
izglītības programmu
piedāvājuma attīstība

23 190

20 190

0

3 000

2016.-2018.

TN BJC

154.

i-3-4
e-1-4
i-3-5

Pilsoniskās un nacionālās
identitātes attīstīšana

20 804

18 804

0

2 000

2016.-2018.

TN BJC

 Attīstītas bērnu un jauniešu
radošās spējas un kompetences,
karjeras vadības un
pilnveidošanās prasmes
 Īstenotas aktivitātes radošo spēju
izkopšanai un talantu atklāšanai
Nodrošināta Talsu novada jauniešu
dalība olimpiādē
 Radīti priekšnosacījumi
ikviena bērna un jaunieša
iespējām pavadīt savu brīvo
laiku viņa vecumam,
vajadzībām un interesēm
atbilstošās aktivitātēs,
īstenojot daudzveidīgas brīvā
laika, interešu un neformālās
izglītības programmas,
veicināta to pieejamība un
popularizēšana.
 Informācija par brīvā laika
pavadīšanas, interešu un
neformālās izglītības
iespējām.
 Notikuši ikgadēji konkursi,
skates, izstādes, sacensības,
radošās darbnīcas, semināri,
pieredzes apmaiņas.
 Nodrošināti līdzdalības,
pašizziņas, iniciatīvas, uzņēmības
un kompetences attīstoši
pasākumu kopumi bērniem un
jauniešiem
 Īstenotas neformālās izglītības
apmācības un semināri pagastu
un pilsētu jauniešiem, īpaši
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Nr. p.
k.

155.

Papildinošā
rīcība

i-3-1

Pasākums

Latvijas simtgadei veltītu
aktivitāšu kopums

Indikatīvā
summa

13 456

Finanšu instruments EUR
Pašvaldība
ES fondu
Cits
s budžets
finansējums
finansējums

13 456

0

0

Izpildes
termiņš

2016.-2018.

Atbildīgais

TN BJC

Darbības/iznākuma rādītāji








156.

i-3-4

Sociālās atstumtības riska
mazināšana bērniem un
jauniešiem

2 500

1 500

0

1 000

2016.-2018.

TN BJC

157.

i-3-3
i-3-5

Interešu izglītības,
audzināšanas un darba ar
jauniešiem monitorings

4 720

4 720

0

0

2016.-2018.

TN BJC

veicinot jauniešu konkurētspējas,
prasmju un kompetenču
attīstību, spēju iekļauties darba
tirgū, pieredzes apmaiņu un
sadarbību
Nodrošināta dalība novada un
nacionālā līmeņa valsts simtgadei
veltītajās aktivitātēs
Noorganizēti Latvijas simtgadei
veltīti pasākumi
Sagatavots jauniešu literārās,
vizuālās mākslas, muzikālās
jaunrades autordarbu krājums
„Mana Latvija”
Stiprināta jauniešu valstiskā
apziņa un piederības sajūta
valstij
 Dota iespēja sociālās
atstumtības riskam
pakļautajiem bērniem un
jauniešiem piedalīties brīvā
laika, interešu un neformālas
izglītības pasākumos,
semināros, apmācībās.
 Sekmēta bērnu un jauniešu
sociālā iekļaušanās sabiedrībā
un procesos
 Izvērtēts un izanalizēts
jauniešu organizāciju un
skolēnu pašpārvalžu darbs,
interešu izglītības programmu
īstenošana un audzināšanas
darbs izglītības iestādēs
 Īstenota labās prakses
popularizēšana, sasniegumu
izvērtēšana
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldība
ES fondu
Cits
s budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-2-9-3 Līdzdalība nacionālā un starptautiskā līmeņa aktivitātēs, atbalsts jaunatnes infrastruktūras attīstībā un pilnveidošanā
158.

p-2-1
i-3-4

TN BJC materiāli un materiāli
tehniskās bāzes atjaunošana
un papildīšana, infrastruktūras
sakārtošana

70 000

50 000

0

2 000

2016.-2018.

TN BJC

159.

p-2-1
i-3-4
i-9-2

Infrastruktūras pilnveidošana
darbam ar jauniešiem novadā

130 000

90 000

30 000

10 000

2016.-2018.

TN BJC

160.

p-2-1
i-3-4

Stendes Jauniešu centra
attīstība

2 000

2 000

0

0

2016.-2018.

Stendes pilsētas
pārvalde

161.

p-2-1
i-3-4

Brīvā laika pavadīšanas un
jauniešu
atbalsta
centra
attīstība

50 000

5 000

45 000

0

2016.-2018.

Ģibuļu pagasta
pārvalde



Nodrošināta bērniem,
jauniešiem, vecākiem
draudzīga un droša vide
 Iegādāta jauna datortehnika
un citi materiāli tehniskie
resursi, spēļu inventārs,
mācību materiāli, tērpi
kolektīviem
 Nodrošināta moderna, bērniem
un jauniešiem draudzīga vide
jauniešu un brīvā laika
pavadīšanas centros
 Iekārtoti sporta laukumi un
atpūtas vietas brīvā dabā
 Pieejamas telpas, materiāli un
materiāli tehniskais
nodrošinājums jauniešu
organizācijām
 Norit plānveidīga novada
teritorijas sakopšana,
sakārtošana
 Pieejamas āra aktivitātes
jauniešu un brīvā laika
pavadīšanas centros, to tuvumā
 Paplašinātas un atjaunotas
telpas
 Nodrošināta papildus materiālā
bāze
Telpu ierīkošana, materiālās bāzes
papildināšana un modernizēšana
jauniešu kluba "Kontakts" vajadzībām,
interešu grupu nodarbībām, dažādu
pakalpojumu
sniegšanai
pagasta
iedzīvotājiem
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldība
ES fondu
Cits
s budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

162.

p-2-1
i-3-4

Vandzenes pagasta jauniešu
dienas centra attīstība

4 000

4 000

0

0

2016.-2018.

Vandzenes
pagasta
pārvalde

163.

p-2-1
i-3-4

Valdemārpils jauniešu centra
attīstība

42 000

6 300

35 700

0

2016.-2018.

Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde

164.

p-2-1
i-3-4

Laidzes BLPC bērnu un
jauniešu telpu attīstība

5 000

750

4 250

0

2016.-2018.

Laidzes pagasta
pārvalde

165.

p-2-1
i-3-4

Lībagu BLPC jauniešu
iniciatīvas centra attīstība

6 000

6 000

0

0

2016.-2018.

Lībagu pagasta
pārvalde

166.

p-2-1
i-3-4

Atbalsts jauniešu ideju
attīstībai un īstenošanai
līdzdalības, izglītības un
apmācības, sociālās
iekļaušanas, vides, veselības
un labklājības, nodarbinātības
jomās

10 000

1 000

0

9 000

2016.-2018.

TN BJC

167.

p-2-1
i-3-4

Dalība pasākumos, projektos
reģionālajā, nacionālajā un
starptautiskajā līmenī

4 494

4 494

0

0

2016.-2018.

TN BJC

0

0

2016.-2018.

TN BJC

Darbības/iznākuma rādītāji

Apkārtnes labiekārtošana, ārpustelpu
nodarbību vietas izveide
 Iegādāts aprīkojums
 Atjaunotas telpas
 Labiekārtots sporta laukums pie
Jauniešu centra
 Iegādāts tehniskais aprīkojums
 Pārbūvēta apkures sistēma
 Uzlabota ēkas
energoefektivitāte
 Iegādāts Laidzes BLPC bērnu un
jauniešu telpu, svaru zāles
tehniskais aprīkojums
Telpu iekārtošana un materiālās bāzes
nodrošinājums
 Piesaistīts dažādu fondu
finansējums projektos
 Sekmēta jauniešu pašiniciatīva,
pašizziņa, uzņēmības
kompetence
 Veicināta jauniešu iekļaušanās
Talsu novada politiskajā,
ekonomiskajā, sociālajā, sporta
un kultūras dzīvē
 Iesaistīti jaunieši reģionālā,
nacionālā un starptautiskā
līmeņa pasākumos, projektos,
apmācībās, konferencēs

i-2-9-4 Jaunatnes politikas ieviešana, darbs ar jauniešiem un jauniešu NVO
168.

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

Jauniešu iesaistīšana un
līdzdalība lēmumu
pieņemšanas procesā

4 500

4 500



Nodrošināta starpnovadu
skolēnu pašpārvalžu un
jauniešu organizāciju
apvienības „TAS.ES” darbība
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldība
ES fondu
Cits
s budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji





169.

i-3-5
i-5-1

Neformālās izglītības
aktivitāšu nodrošināšana

13 500

7 500

0

6 000

2016.-2018.

TN BJC




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

Jauniešu brīvprātīgā darba
attīstīšana

3 000

3 000

0

0

2016.-2018.

TN BJC













Radīta labvēlīga vide jauniešu
aktīvās līdzdalības attīstībai
dažādos sabiedrības līmeņos
un procesos, notiek jauniešu
organizāciju attīstība un
sadarbība
Jauniešu iniciatīvas atbalsts
savu tiesību un interešu
aizstāvībā
Īstenotas neformālās
izglītības aktivitātes, veicināta
sapratne par neformālās
mācīšanās metožu
izmantošanu
Radošās nodarbības un
nometnes mācību brīvlaikos
Brīvprātīgo darba
koordinēšanas un apmācību
sistēmas pilnveidošana
Pilnveidota sistēma
brīvprātīgā darba stundu
uzskaitei
iesaistīti jaunieši brīvprātīgajā
darbā (kultūras, sporta
pasākumu organizēšanā,
izglītībā, sociālā dienesta
darbībā, sabiedriskajā kārtībā,
u.c.)
Īstenoti informatīvie
pasākumi, kas veicina
jauniešu iesaistīšanos
brīvprātīgajā darbā
Pilnveidota un regulāri
papildināta brīvprātīgā darba
iespēju informatīvā bāze
Reizi gadā notiek labāko
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldība
ES fondu
Cits
s budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

brīvprātīgo darba veicēju un
devēju godināšana

170.

i-5-2

Preventīvais darbs negatīvo
tendenču attīstības
novēršanai

4 000

3 000

0

1 000

2016.-2018.

TN BJC,
TN izglītības
pārvalde







171.

i-5-2
e-1-4

Jauniešu nodarbinātības
veicināšana

800

800

0

0

2016.-2018.

TN BJC







172.

i-5-2

Sadarbības stiprināšana starp
jauniešu organizācijām un
pašvaldības institūcijām

26 800

25 800

0

1 000

2016.-2018.

TN BJC





Jauniešu iesaistīšanās
jauniešu organizācijās un
interešu izglītības
programmās.
Aktivitātes un informācija par
kaitīgo un apreibinošo vielu
ietekmi uz veselību,
personisko drošību un
veselīga dzīvesveida nozīmi.
Aktivitātes brīvā dabā, sporta
un neformālās aktivitātes
jauniešu veselības un
drošības jautājumu
aktualizēšanai, veicināšanai
un popularizēšanai.
Studentu fonds, skolēnu
uzņēmumi
Karjeras izglītības pasākumi,
karjeras nedēļas pasākumi.
Informācija par darba un
uzņēmējdarbības iespējām.
Pasākumi starp uzņēmējiem,
dažādu profesiju pārstāvjiem
un jauniešiem
Attīstītas bērnu un jauniešu
prasmes
Talsu novada jaunatnes lietu
konsultatīvās padomes
darbība
Ikgadējs pasākums “Kopā
esam, darām, varam”
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Nr. p.
k.

173.

Papildinošā
rīcība

i-5-2

Pasākums

Jauniešiem aktuālās
informācijas tīkla attīstīšana

Indikatīvā
summa

4 525

Finanšu instruments EUR
Pašvaldība
ES fondu
Cits
s budžets
finansējums
finansējums

4 525

0

0

Izpildes
termiņš

2016.-2018.

Atbildīgais

TN BJC

Darbības/iznākuma rādītāji





174.

i-5-2

Jauniešu radošo spēju
attīstība

4 401

4 401

0

0

2016.-2018.

TN BJC



175.

i-4-4
i-3-1

Veselības un vides izglītība un
droša vide

3 000

0

0

3 000

2016.-2018.

TN BJC,
TN KSTC,
TN izglītības
pārvalde



TN BJC



176.

p-3-3
i-3-1

Talsu novada jauniešu
iniciatīvu projektu konkurss

9 000

9 000

0

0

2016.-2018.



jauniešu diena, apmācību
seminārs “Vasaras
akadēmija” un citi sadarbību
veicinoši pasākumi
Informācijas pieejamība,
konsultācijas par
interesējošajiem
jautājumiem, iespēju robežās
organizētas Atvērto durvju
dienas, ēnu dienas un citi
pasākumi, jauniešu aktīva
iesaistīšanās informācijas
apmaiņā sociālajos tīklos
Nodrošināta publiski
pieejama informācija un
informēta sabiedrība par
jaunatnes darbu, darbu ar
jauniešiem, pašvaldībā
īstenoto interešu un
neformālās izglītības
iespējām
Interešu izglītības,
profesionālās ievirzes un
jauniešu neformālās radošās
iniciatīvas
Jauniešu līdzdalība veselības
un sporta projektos, publisko
teritoriju labiekārtošanā, u.c.
Realizēti pasākumu kopumi
un programmas veselīga un
aktīva dzīvesveida
popularizēšanai,
domāšanas/garīgās veselības
veicināšanai
Veicināta jauniešu līdzdalības,
pašiniciatīvas un uzņēmības
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldība
ES fondu
Cits
s budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

prasmju attīstība
Ikgadēja jauniešu iniciatīvu
projektu konkursa norise
 Palielinās neformālās
izglītības piedāvājums novada
jauniešiem
Iegūti dati par jauniešu dzīves kvalitāti
un apzinātas jaunatnes politikas
aktualitātes novadā


177.

i-5-2

Jaunatnes politikas un
jauniešu dzīves kvalitātes
monitorings

4 000

3 000

0

1 000

2016.-2018.

TN BJC
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i-3 Brīvā laika pavadīšana
Rīcību virziens
i-3-1 Vispārēja iedzīvotāju
veselības veicināšana

I-3-2 Aktīvās atpūtas un
brīvā laika pavadīšanas
piedāvājums
Stratēģiskais
mērķis:
izglītota, radoša un pilsoniski
aktīva, veselīga, ģimeniska un
pārtikusi sabiedrība

Rīcības
i-3-1-1 Sporta stundu kvalitātes paaugstināšana un to skaita palielināšana
i-3-1-2 Atbalsts veloceliņu un tūristu taku ierīkošanai
i-3-1-3 Atbalsts izglītojošiem pasākumiem par aktīva dzīvesveida nepieciešamību
i-3-1-4 Iedzīvotāju iesaiste veselības veicināšanas un brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs
i-3-2-1 Kultūras, sporta un tūrisma institūciju infrastruktūras atjaunošana un modernizēšana
i-3-2-2 Iniciatīvas jaunās kultūras un sporta nišās, atbalsts nevalstiskajam sektoram
i-3-2-3 Aktīvās atpūtas un sporta ārtelpu infrastruktūra, brīvpieejas laukumi

i-3-3 Talantu audzināšana

i-3-3-1 Atbalsts sporta, mūzikas un mākslas skolu pedagogiem, radošo jomu speciālistiem
i-3-3-2 Mērķtiecīga sporta bāzes attīstība
i-3-3-3 Meistarklases, plenēri, sporta un mācību treniņnometnes u.c.
i-3-3-4 Atbalsts talantīgajiem audzēkņiem

i-3-4 Sporta, kultūras un
jaunatnes speciālisti

i-3-4-1 Profesionāli speciālisti novada pasākumu rīkošanai un amatierkolektīvu vadīšanai
i-3-4-2 Atalgojuma un sociālo garantiju sistēmas pilnveidošana sporta, kultūras un jaunatnes speciālistiem
i-3-4-3 Sporta, kultūras, tūrisma un jaunatnes speciālistu kvalifikācijas celšana
i-3-4-4 Uzņēmējdarbības, tūrisma aktivitātes un projekti, izmantojot esošo sporta un kultūras infrastruktūru
i-3-5-1 Nozaru pārvaldības pilnveidošana, attīstības dokumentu, nolikumu izstrāde
i-3-5-2 Kultūras un sporta iestāžu tērpu un inventāra uzturēšanas un izmantošanas kārtības izstrāde, iegāde, datu bāzes
izveide
i-3-5-3 Pieredzes apmaiņa

i-3-5 Kultūras, sporta un
tūrisma nozaru pārvaldība

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

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldība
ES fondu
Cits
s budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-3-1-3 Atbalsts izglītojošiem pasākumiem par aktīva dzīvesveida nepieciešamību
178.

i-3-4

179.

i-4-1

Finansējums sporta
entuziastiem iedzīvotāju
iesaistei veselības veicināšanā
Semināri nevalstiskajām

4 500

675

3 825

0

2016.-2018.

TN KSTC

2 500

375

2 125

0

2016.-2020.

TN KSTC

 Apmaksātas klubu vai trenera
nodarbības, kas piesaista
iedzīvotājus
 Pieredzes apmaiņas semināri starp
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldība
ES fondu
Cits
s budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

organizācijām par veselīgu
dzīves veidu

Darbības/iznākuma rādītāji

pašvaldībām par NVO iesaisti
iedzīvotāju veselības veicināšanā

i-3-1-4 Iedzīvotāju iesaiste veselības veicināšanas un brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs
180.

i-4-1
p-1-4

Veselīgs uzturs bērniem un
jauniešiem

46 000

0

46 000

0

2016.-2018.

TN izglītības
iestāžu vadītāji

 Nodrošinātas ēdināšanas maksas
atlaides izglītības iestāžu
audzēkņiem, brīvpusdienas
bērniem no trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm
 Nodrošināta veselīga maltīte
skolas ēdnīcās, pieejami sezonas
augļi un ūdens, veselīgas
alternatīvas uzkodām
 Nodrošināta bērnu ar īpašām
uztura vajadzībām,
nediskriminējoša ēdināšana
 Projektu nedēļas laikā izglītības
iestādēs īstenoti projekti par
veselīga uztura tēmu
 Nodrošināta veselības veicināšanas
speciālista pieejamība Bērnu un
jauniešu centrā, lai radītu iespēju
bērniem saņemt informāciju, kas
saistīta ar uzturu, higiēnu, liekā
svara problēmām
 Informēti bērni un vecāki par
dažādu pārtikas produktu kaitīgo
ietekmi uz veselību, nodrošināta
informatīvā bāze veselības mācībai
izglītības iestādēs, zināšanu
pārbaudes veiktas, rīkojot
viktorīnas un konkursus izglītības
iestādēs par veselīga dzīvesveida
tematiku
 Noorganizētas vasaras nometnes
bērniem un jauniešiem ar mērķi
pievērst
jauniešus
veselīgas
64
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Papildinošā
rīcība

181.

i-4-1
p-1-4

Veselīgs uzturs pieaugušajiem

25 000

0

25 000

0

2016.-2018.

TNP sabiedrisko
attiecību nodaļa
TN sociālais
dienests

182.

i-4-1
p-1-4
i-4-4
i-2-4

Fiziskās aktivitātes bērniem un
jauniešiem

20 000

17 000

3 000

0

2016.-2018.

TN Izglītības
pārvalde,
TN KSTC

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldība
ES fondu
Cits
s budžets
finansējums
finansējums

Nr. p.
k.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

dzīvesveidam
 Regulāri un sistemātiski publicēta
informācija par veselīgu uzturu
novada mājaslapā, informatīvajā
izdevumā. Novada mājaslapā
izveidota sadaļu „Veselība”
 Organizētas nodarbības, lekcijas
(“Veselīga uztura skolas”)
sadarbībā ar uztura speciālistiem,
dietologiem un vietējiem
uzņēmējiem pagastu un pilsētu
pārvaldēs, TN Sociālā dienesta
Daudzfunkcionālajā centrā
 Sadarbībā ar PIKC „Rīgas Valsts
tehnikums” Laidzes teritoriālās
struktūrvienības, kā arī citu
organizāciju mācībspēkiem,
organizētas izglītojošas lekcijas par
veselīgu uzturu novada
iedzīvotājiem
 Rīkotas veselīga uztura
meistarklases pagastu un pilsētu
pārvaldēs, TN Sociālā dienesta
Daudzfunkcionālajā centrā
 Veicināta veselīgu pārtikas
produktu pieejamība pašvaldības
iestādēs -organizēti „zaļie” pārtikas
iepirkumi
 Veicināta veselīga uztura
pieejamība darbavietās - ierīkoti
veselīgo uzkodu automāti
 Izglītības iestādēs nodrošināta
informācija par pilsētā un novadā
pieejamām bērnu un jaunatnes
sporta aktivitātēm un nodarbību
grafiku
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldība
ES fondu
Cits
s budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

 Regulāri un sistemātiski publicēta
informācija novada mājas lapā un
informatīvajā izdevumā par
fiziskām aktivitātēm, to nozīmi
 Rīkotas lekcijas, tikšanās ar
sportistiem, paraugdemonstrējumi
aktivitāšu veicināšanai izglītības
iestādēs, sporta centros, kā arī
pedagogu tālākizglītība par fizisko
aktivitāšu nozīmi bērnu un
jauniešu attīstībā
 Organizēti pasākumi bērnu un
jauniešu no nelabvēlīgām
ģimenēm un sociālajām grupām
motivēšanai un iesaistīšanai sporta
aktivitātēs
 Organizētas pirmsskolas izglītības
iestāžu audzēkņu fiziskās
sagatavotības grupas pagastu un
pilsētu teritorijās
 Organizēta ikgadējā Sporta diena
pirmsskolas izglītības iestāžu 6-7
gadīgiem bērniem
 Izglītojamo dalība CSDD rīkotajos
pasākumos „Jauno satiksmes
dalībnieku forums”, „Gribu būt
mobils!”
 Dalība Latvijas Sarkanā Krusta
Kurzemes komitejas Kurzemes
pamatskolu un vidusskolu
izglītojamo komandu sacensībās
pirmās palīdzības sniegšanā
 Nodrošināta Izglītības iestāžu
sporta infrastruktūras (sporta
zāles, stadioni, laukumi) un
pieejamību ārpusstundu laikā
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldība
ES fondu
Cits
s budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

 Izveidoti āra trenažieru laukumi pie
izglītības iestādēm
 Iekārtotas aktīvo pastaigu takas
 Iegādāts fizisko aktivitāšu
pasākumiem nepieciešamais
inventārs
 Izveidota droša vide aktīvās
atpūtas pasākumu norisei
 Nodrošināta fizioterapeita
pakalpojumu pieejamība bērniem
izglītības iestādēs bez maksas
 Vispārizglītojošo iestāžu
audzēkņiem ar kustību
traucējumiem nodrošinātas sporta
nodarbības fizioterapeita vadībā
 Organizēti interešu izglītības sporta
pulciņi pagastu pārvaldēs

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

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
ES fondu
Pašvaldības
Cits
finansēju
budžets
finansējums
ms

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-3-2-1 Kultūras, sporta un tūrisma institūciju infrastruktūras atjaunošana un modernizēšana
183.

i-3-4
i-2-3
i-2-4

Kultūras, sporta un tūrisma
infrastruktūras atjaunošana un
modernizēšana Talsu pilsētā

540 000

540 000

0

0

2017.-2018.

Talsu pilsētas
pārvalde

Izbūvēts stāvlaukums pie Sauleskalna
brīvdabas estrādes

184.

i-3-4
i-2-3
i-2-4

Kultūras, sporta un tūrisma
institūciju infrastruktūras
atjaunošana un
modernizēšana Ģibuļu pagastā

53 200

53 200

0

0

2016.-2018.

Ģibuļu pagasta
pārvalde

Pilnveidota sporta zāle "Akmeņkaļi"administratīvās daļas jumta pārbūve,
energoefektivitātes pasākumi; otrā
stāvā izbūvēta dienesta viesnīca

80 000

53 000

27 000

0

2016.-2018.

Atjaunota Pastendes kultūras nama
infrastruktūra:
jumta
pārbūve,
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
ES fondu
Pašvaldības
Cits
finansēju
budžets
finansējums
ms

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

energoefektivitātes
pasākumi,
ugunsdzēsības sistēmas atjaunošana,
skatuves prožektoru papildināšana,
skatītāju
krēslu
iegāde,
elektroinstalācijas
atjaunošana,
atjaunotas telpas

185.

i-3-4
i-2-3
i-2-4

Kultūras, sporta un tūrisma
institūciju infrastruktūras
atjaunošana un
modernizēšana Laidzes
pagastā

82 400

8 240

74 160

0

2016.-2018.

Veikts Spāres muižas kosmētiskais
remonts, atjaunota elektroinstalācija,
veikta logu nomaiņa un kāpņu
atjaunošana

10 000

10 000

0

0

2016.-2018.

Iegādāti skatītāju krēsli

32 000

18 000

14 000

0

2016.-2018.

Iegādāts aprīkojums novadpētniecības
muzejam

155 000

23 250

131 750

0

2016.-2018.

PIKC “Rīgas
Valsts
tehnikums”,

47 480

47 480

0

0

2018.

Laidzes pagasta
pārvalde

24 000

24 000

0

0

2018.

Atjaunots
Laidzes
profesionālās
vidusskolas stadions (segums, iegādāts
laukuma aprīkojums)


Labiekārtotas BLPC telpas,
iegādāts
tehniskais
aprīkojums
 Atjaunotas iekštelpas
 Atjaunota ārtelpas
infrastruktūra
Labiekārtota Ziedgravu estrāde
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Papildinošā
rīcība

186.

i-3-4
i-2-3
i-2-4

Kultūras, sporta un tūrisma
institūciju infrastruktūras
atjaunošana un
modernizēšana Virbu pagastā

40 150

4 015

36 135

0

2016.-2018.

Virbu pagasta
pārvalde

187.

i-3-4
i-2-3
i-2-4

Kultūras, sporta un tūrisma
institūciju infrastruktūras
atjaunošana un
modernizēšana Valdgales
pagastā

85 000

85 000

0

0

2016.-2018.

Valdgales
pagasta
pārvalde

i-3-4
i-2-3
i-2-4

Kultūras, sporta un tūrisma
institūciju infrastruktūras
atjaunošana un
modernizēšana Valdemārpils
pilsētā un Ārlavas pagastā

200 000

150 000

50 000

0

2016.-2018.

42 287

42 287

0

0

2016.-2018.

i-3-4
i-2-3
i-2-4

Kultūras, sporta un tūrisma
institūciju infrastruktūras
atjaunošana un
modernizēšana Īves pagastā

50 000

5000

45 000

0

2016.-2018.

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
ES fondu
Pašvaldības
Cits
finansēju
budžets
finansējums
ms

Nr. p.
k.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji








188.

189.

Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde

Īves pagasta
pārvalde

Kultūras namā veikta
aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju, tehniskā
aprīkojuma iegāde un telpu
remonti
 Izveidots āra aktīvās atpūtas
un kultūras centrs: estrāde,
skatītāju soliņi, apgaismojums
Uzbūvēta vasaras estrāde Pūņu
ciemā pie tautas nama
Labiekārtota apkārtne
Ierīkots apgaismojums pie tautas
nama
Iegādāts aprīkojums
 Pārbūvēta brīvdabas estrāde
Dupurkalnā Valdemārpilī
 Uzlabota ēkas
energoefektivitāte
funkcionālajā ēkā (bibliotēkas,
TIC, mākslas skolas, izstāžu
zāles ēka), t.sk. uzstādīts
zibensnovedējs
 Atjaunotas telpas
 Veikta Tiņģeres pils parka
labiekārtošana kultūras,
sporta un tūrisma pasākumu
vajadzībām:
Strītbola, basketbola laukuma
izveide,
apgaismojuma izbūve,
Tiņģeres parkā atjaunota
estrāde

69

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

Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

190.

i-3-4
i-2-3
i-2-4

Pasākums

Kultūras, sporta un tūrisma
institūciju infrastruktūras
atjaunošana un
modernizēšana Lubes pagastā

Indikatīvā
summa

60 000

Finanšu instruments EUR
ES fondu
Pašvaldības
Cits
finansēju
budžets
finansējums
ms

6 000

54 000

0

Izpildes
termiņš

2016.-2018.

Atbildīgais

Lubes pagasta
pārvalde

Darbības/iznākuma rādītāji





191.

192.

193.

i-3-4
i-2-3
i-2-4

i-3-4
i-2-3
i-2-4

i-3-4
i-2-3
i-2-4

Kultūras, sporta un tūrisma
institūciju infrastruktūras
atjaunošana un
modernizēšana Lībagu pagastā

Kultūras, sporta un tūrisma
institūciju infrastruktūras
atjaunošana un
modernizēšana Sabiles pilsētā
un Abavas pagastā

Kultūras infrastruktūras
atjaunošana un
modernizēšana Balgales
pagastā

30 000

30 000

0

0

2016.-2018.

350 000

0

50 000

300 000

2018.

90 000

90 000

0

0

2016.-2018.

70 000

70 000

0

0

2016.-2018.

15 000

15 000

0

0

2016.-2018.

Lībagu pagasta
pārvalde








Sabiles pilsētas
un Abavas
pagasta
pārvalde

Balgales pagasta
pārvalde

Atjaunotas tautas nama telpas,
t.sk. elektroinstalācijas,
apgaismojums, inženiertīkli,
nomainīts apkures katls
Iegādāts aprīkojums, t.sk.
apskaņošanas aparatūra
Izbūvēta estrāde
Atjaunots skurstenis, katlu māja
Labiekārtota apkārtne
Atjaunota fasāde BLPC
Iegādāts aprīkojums, t.sk. IT un
tehniskais aprīkojums
Atjaunotas iekštelpas
Uzbūvēta daudzfunkcionālā halle
Dižstendē



Pārbūvēta brīvdabas estrāde
"Birzīte"

Labiekārtota teritorija

Atjaunots Sabiles kultūras nams,
t.sk. fasāde, jumts, kolonnas,
telpas, apkures sistēma, ieejas
laukums

Labiekārtota kultūras nama
apkārtnes teritorija

Iegādāts tehniskais aprīkojums
Atjaunots Valgales tautas nams,
ierīkots ūdensvads, kanalizācija
Iegādāts tehniskais aprīkojums
Labiekārtota apkārtnes teritorija
Atjaunota Dursupes brīvdabas skatuve,
t.sk. skatītāju soliņi, apgaismojums,
labiekārtota teritorija
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Nr. p.
k.

194.

195.

Papildinošā
rīcība

i-3-4
i-2-3
i-2-4

i-3-4
i-2-3
i-2-4

Pasākums

Kultūras, sporta un tūrisma
institūciju infrastruktūras
atjaunošana un
modernizēšana Vandzenes
pagastā

Kultūras infrastruktūras
atjaunošana un
modernizēšana Laucienes
pagastā

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
ES fondu
Pašvaldības
Cits
finansēju
budžets
finansējums
ms

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

15 000

15 000

0

0

2016.-2018.

Pārbūvētas Balgales pagasta pārvaldes
un tautas nama ēkas, t.sk. atjaunotas
piebūves, siltināts un nomainīts jumts

4 000

4 000

0

0

2016.-2018.

Iegādāts tehniskais aprīkojums,
informāciju tehnoloģijas

4 000

4 000

0

0

2016.-2018.

15 000

15 000

0

0

2016.-2018.

50 000

7 500

42 500

0

2016.-2018.

50 000

50 000

0

0

2016.-2018.

Vandzenes
pagasta
pārvalde

Veikta aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju, tehniskā aprīkojuma
iegāde,
Atjaunota ēkas infrastruktūra
Veikta zāles krēslu, klavieru, galdu,
solu, zāles pļāvēja iegāde

Laucienes
pagasta
pārvalde

Atjaunota brīvdabas estrāde, t.sk.
skatītāju soliņi, apgaismojums,
labiekārtota parka teritorija








Pārbūvēta Pļavmuižas saieta
nams un Pļavmuižas bibliotēka,
t.sk. jumts, logi, durvis, kāpnes,
bēniņi, izbūvēta uzbrauktuve,
ierīkota ugunsdzēsības un
apsardzes sistēma, lokālā
ūdensapgāde un kanalizācija
Ierīkota centrālā apkure,
ventilācija, gaisa kondicionēšana
Atjaunotas iekštelpas
Labiekārtota apkārtne, t.sk.
izbūvēta autostāvvieta, ierīkoti
apstādījumi
Atjaunots/pārbūvēts Laucienes
kultūras nams (multifunkcionāls
centrs), t.sk. fasāde, jumts,
griesti, energoefektivitātes
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Nr. p.
k.

196.

Papildinošā
rīcība

i-3-4
i-2-3
i-2-4

197.

i-3-4
i-2-3
i-2-4

198.

i-3-4
i-2-3
i-2-4

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
ES fondu
Pašvaldības
Cits
finansēju
budžets
finansējums
ms

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

pasākumi, elektroinstalācija,
ūdens, kanalizācija, apkures
sistēma

Atjaunotas iekštelpas, t.sk.
jaunas grīdas, pārbūvēta skatuve

Iegādāts aprīkojums informācijas tehnoloģijas,
tehniskais aprīkojums
Veikta aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju iegāde

2 000

2 000

0

0

2016.-2018.

Kultūras un sporta institūciju
infrastruktūras atjaunošana un
modernizēšana Stendes
pilsētā

33 000

33 000

0

0

2016.-2018.

Kultūras un sporta institūciju
infrastruktūras atjaunošana un
modernizēšana Ķūļciema
pagastā
Kultūras, sporta un tūrisma
institūciju infrastruktūras
atjaunošana un
modernizēšana Strazdes
pagastā

14 231

14 231

0

0

2016.-2018.

Ķūļciema
pagasta
pārvalde

13 103

13 103

0

0

2016.-2018.

Strazdes
pagasta
pārvalde




Atjaunotas telpas Strazdes BLPC
Iegādāts aprīkojums, t.sk. IT,
tehniskais aprīkojums

Vandzenes
pagasta
pārvalde
Lībagu pagasta
pārvalde



Atjaunots ēkas jumts, logi,
siltinātas sienas, krāsota fasāde
Iegādāts aprīkojums
Atjaunota sporta zāle
Labiekārtota teritorija
Iegādāts aprīkojums
Atjaunota ēka Kalna ielā 4, Talsos
Iegādāts IT, tehniskais
aprīkojums, izstāžu

Stendes pilsētas
pārvalde








Atjaunots Stendes tautas nama
aprīkojums, t.sk. skatuves
gaismas, dekorāciju stangas
Pārbūvēta skatuve
Atjaunotas telpas
Izbūvēta malkas novietne
Labiekārtota apkārtne

i-3-2-2 Iniciatīvas jaunās kultūras un sporta nišās, atbalsts nevalstiskajam sektoram
199.

i-5-2

Dienas centra izveide
pensionāriem

25 000

25 000

0

0

2016.-2018.

200.

i-5-2

Aktīvās atpūtas centra izveide
Lībagu pagasta Mundigciemā

20 000

20 000

0

0

2016.-2018.

201.

i-5-2

Brīvās mākslas telpas “Baložu
pasts” attīstība

5 000

5 000

0

0

2016.-2018.

Talsu pilsētas
pārvalde
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
ES fondu
Pašvaldības
Cits
finansēju
budžets
finansējums
ms

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

nodrošināšanas inventārs

i-3-2-3 Aktīvās atpūtas un sporta ārtelpu infrastruktūra, brīvpieejas laukumi
202.

203.

i-5-2
i-9-2

Aktīvās atpūtas, sporta
ārtelpu infrastruktūras un
brīvpieejas laukumu izveide
Ģibuļu pagastā

80 000
500

12 000
500

68 000
0

0
0

2016.-2018.
2016.-2018.

Ģibuļu pagasta
pārvalde

50 000

5 000

45 000

0

2016.-2018.

Izveidots trenažieru laukums Pastendē

4 600

460

4 140

0

2016.-2018.

Atjaunotas
basketbola
drošības zonas

laukumu

laukuma

i-5-2
i-9-2
i-4-1

Aktīvās atpūtas, sporta
ārtelpu infrastruktūras un
brīvpieejas laukumu izveide
Laucienes pagastā

60 000

60 000

0

0

2016.-2018.

70 000

10 500

59 500

0

2016.-2018.

204.

i-5-2
i-9-2

Aktīvās atpūtas, sporta
ārtelpu infrastruktūras un
brīvpieejas laukumu izveide
Balgales pagastā

42 000

42 000

0

0

2016.-2018.

Balgales pagasta
pārvalde

205.

i-5-2
i-9-2
i-4-1

14 000

14 000

0

0

2016.-2018.

Lībagu pagasta
pārvalde

206.

i-5-2
i-9-2
i-4-1

Aktīvās atpūtas, sporta
ārtelpu infrastruktūras un
brīvpieejas laukumu izveide
Lībagu pagastā
Aktīvās atpūtas un sporta
ārtelpu infrastruktūras
attīstība Valdemārpilī

460 000

69 000

391 000

0

2016.-2018.

4 000

4 000

0

0

2016.-2018.

Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde

Pārbūvēts Valdemārpils vidusskolas
sporta laukums, t.sk. ierīkota drenāža,
skrejceliņi, tribīnes, zālāja segums u.c.
Atjaunots skeitparks

40 000

10 000

30 000

0

2016.-2018.

Valdgales
pagasta
pārvalde



207.

i-5-2
i-9-2
i-4-1

Aktīvās atpūtas, sporta
ārtelpu infrastruktūras un
brīvpieejas laukumu izveide
Valdgales pagastā

Laucienes
pagasta
pārvalde

Uzklāts sporta segums
Izbūvēti sporta spēļu
drošinājumi

Atjaunots un modernizēts Laucienes
sporta laukums
Labiekārtota Pļavu ezera sporta bāze,
t.sk. Sporta laukums, uzstādītas ierīces
bērnu brīvā laika pavadīšanai

Uzklāts mākslīgais segums
Dursupes sporta laukumam

Ierīkots apgaismojums sporta
laukumam

Izveidots āra trenažieru laukums
Iekārtots volejbola un basketbola
laukums, t.sk. uzstādīti soliņi,
labiekārtota teritorija

Pārbūvēts sporta laukums
(futbola laukums, volejbola
laukums, basketbola laukums,
u.c.)
73

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

Nr. p.
k.

208.

209.

Papildinošā
rīcība

i-5-2
i-9-2
i-4-1

i-5-2
i-9-2
i-4-1

Pasākums

Indikatīvā
summa

Aktīvās atpūtas un sporta
ārtelpu infrastruktūra,
brīvpieejas laukumi Sabiles
pilsētā un Abavas pagastā

20 000

Aktīvās atpūtas un sporta
ārtelpu infrastruktūra,
brīvpieejas laukumi Stendes
pilsētā

84 000

Finanšu instruments EUR
ES fondu
Pašvaldības
Cits
finansēju
budžets
finansējums
ms

20 000

8 400

0

75 600

0

0

Izpildes
termiņš

2016.-2018.

2016.-2018.

Atbildīgais

Sabiles pilsētas
un Abavas
pagasta
pārvalde

Stendes pilsētas
pārvalde

Darbības/iznākuma rādītāji














210.

i-5-2
i-9-2
i-4-1

211.

i-5-2
i-9-2
i-4-1
i-5-2
i-9-2
i-4-1

212.

Aktīvās atpūtas un sporta
ārtelpu infrastruktūra,
brīvpieejas laukumi Virbu
pagastā
Atpūtas un sporta laukuma
izveide un labiekārtošana
Laidzes pagastā
Aktīvās atpūtas un sporta
ārtelpu infrastruktūra,
brīvpieejas laukumi Talsu
pilsētā

Uzstādīti āra trenažieri
Ierīkots apgaismojums
Labiekārtota teritorija
Izveidoti celiņi, apgaismojums,
uzstādīti āra Jauniešu sporta
laukumā "Priedes" trenažieri
Izveidots skeitparks un BMX trase
Pārabavā, t.sk. izveidotas
rampas, laukums, apgaismojums,
uzstādīti āra trenažieri
Izveidots sporta un izklaides
laukums bērniem un
pieaugušajiem
Labiekārtots sporta laukums
Papildināta materiāli tehniskā
bāze
Izveidots skeitparks

20 000

20 000

0

0

2016.-2018.

Virbu pagasta
pārvalde

Izveidots skeitparks Virbu ciemā uzstādītas rampas, apgaismojums,
brīvdabas sportošanas aprīkojums

11 800

11 800

0

0

2016.-2018.

Laidzes pagasta
pārvalde

Izveidots un labiekārtots atpūtas un
sporta laukums Laidzes ciemā

28 000

2 800

25 200

0

2016.-2018.

Talsu pilsētas
pārvalde

3 000

3 000

0

0

2016.-2018.

Izveidots skeitparks Talsos –uzstādītas
rampas, noasfaltēts laukums, ierīkots
apgaismojums un nožogojums
Ierīkots aktīvās atpūtas laukums
Vilkmuižas ezera krastā, sakārtots
celiņš līdz laukumam, ierīkots
apgaismojums
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i-3-3 Talantu audzināšana
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-3-3-1 Atbalsts sporta, mūzikas un mākslas skolu pedagogiem, radošo jomu speciālistiem
213.

i-2-9
i-2-3

Ikgadēji
pedagogu
godināšanas pasākumi

5 400

5 400

0

0

2016.-2018.

TN izglītības
pārvalde

Godināti un materiāli stimulēti
pedagogi, kuri sagatavojuši
izglītojamos ar augstiem rezultātiem
konkursos, sporta sacensībās, mācību
priekšmetu olimpiādēs, ZPD lasījumos

1 000
000

150 000

750 000

100 000

2016.-2018.

TN
pilsētu/pagastu
pārvaldes,
TN sporta skola,
TN izglītības
pārvalde,
TN izglītības
iestādes,
TN sporta
kolektīvi

 Talsu 2.vidusskolas sporta halles
apkārtnē iekārtoti: pentanga
laukums, āra trenažieri, basketbola
laukums, pludmales futbola
laukums, bērnu laukums
 Talsu pamatskolā atjaunots sporta
laukums, iekārtots bērnu laukums
un vecumam atbilstoši āra
trenažieri
 Sakārtotas sporta bāzes novadā
 Sakārtots Talsu Valsts ģimnāzijas
sporta laukums
 Sakārtots Talsu 2 vidusskolas
“Mazais” sporta laukums
Noorganizētas mācību treniņu
nometnes
Noorganizētas sporta skolas vasaras
nometnes
Izveidota Mākslas, tūrisma un sporta
nometne novadā

i-3-3-2 Mērķtiecīga sporta bāzes attīstība
214.

i-2-3
i-9-2

Sporta bāzes attīstība Talsos

i-3-3-3 Meistarklases, plenēri, sporta un mācību treniņnometnes u.c.
215.

i-2-1

216.

i-2-1

217.

i-2-1

218.

i-2-1

Mācību treniņu nometnes
organizēšana
Sporta nometņu
organizēšana
Brīvā laika pavadīšanas
nometne bērniem

33 710

18 220

0

15 490

2016.-2018.

TN KSTC

47 325

15 775

0

31 550

2016.-2018.

TN sporta skola

6 000

900

5 100

0

2016.-2018.

TN KSTC

Novada skolu zīmētāju,
mākslinieku plenērs

6 000

900

5 100

0

2016.-2018.

TN KSTC

Noorganizēts plenērs labākajiem
novada skolu mākslas skolas
audzēkņiem kopā ar novadā atzītiem
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

219.

i-2-1

220.

i-2-1

Pasākums

Radošo nometņu
organizēšana
Radošo starptautisko
nometņu organizēšana

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

25 000

15 000

0

10 000

2016.-2018.

TN BJC

34 000

34 000

0

0

2016. 2018.

TN izglītības
pārvalde
TN
Izglītības
pārvalde,
Talsu
Valsts
ģimnāzija,
TN
profesionālās
ievirzes
izglītības
iestādes
TN Izglītības
pārvalde,
izglītības
iestādes

Darbības/iznākuma rādītāji

māksliniekiem
Noorganizētas radošās mācību treniņu
un Talsu novada BJC vasaras nometnes
Regulāri noorganizēta starptautiska
mācību un atpūtas nometne MAN

i-3-3-4 Atbalsts talantīgajiem audzēkņiem
221.

i-2-1
i-2-9

Mācību un atpūtas
nometnes izcilākajiem
izglītojamajiem

24 000

12 000

0

12 000

2016.-2018.

222.

i-2-1
i-2-9

Ikgadēja izglītojamo
godināšana par
sasniegumiem konkursos un
sporta sacensībās

3 000

3 000

0

0

2016.– 2018.

223.

i-2-1
i-2-9

Atbalsts talantīgajiem
audzēkņiem

15 000

15 000

0

0

2016.– 2018.

TN izglītības
pārvalde

 Noorganizētas nometnes
vispārizglītojošo skolu izcilākajiem
skolēniem
 Noorganizētas nometnes sporta,
mūzikas un mākslas profesionālās
ievirzes izglītībā

Godināti un materiāli apbalvoti skolēni
ar augstiem sasniegumiem konkursos
un sporta sacensībās
Materiāli atbalstīta talantīgo audzēkņu
piedalīšanās starptautiskajās
sacensībās, konkursos,
treniņnometnēs

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

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatī
vā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldība
ES fondu
Cits
s budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-3-4-1 Profesionāli speciālisti novada pasākumu rīkošanai un amatierkolektīvu vadīšanai
224.

i-2-1
i-2-9

Kultūras darbinieku
tālākizglītība

8 300

8 300

0

0

2016.– 2018.

TN KSTC





Organizēti semināri un kursi
kultūras centru vadītājiem, muzeju
un bibliotēku darbiniekiem
Organizēti semināri un kursi
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatī
vā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldība
ES fondu
Cits
s budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji




225.

i-2-9

Labās prakses piemēru
popularizēšana

6 000

5 100

900

0

2016.– 2018.

TN KSTC






amatiermākslas kolektīvu
vadītājiem, speciālistiem un
koncertmeistariem
Organizētas meistarklases
amatiermākslas kolektīvu
vadītājiem, speciālistiem un
dalībniekiem
Noorganizēti pieredzes apmaiņas
braucieni
Noorganizēti valsts, reģiona un
novada mēroga semināri kultūras
darbiniekiem
Noorganizētas radošās
konferences
Noorganizētas radošās rezidences,
radošās darbnīcas

i-3-4-2 Atalgojuma un sociālo garantiju sistēmas pilnveidošana sporta, kultūras un jaunatnes speciālistiem
226.

p-2-1

Darba samaksas sistēmas
pilnveidošana amatiermākslas
kolektīvu vadītājiem

60 000

60 000

0

0

2016.– 2018.

TN KSTC





Izveidota amatiermākslas kolektīvu
dalībnieku, vadītāju, speciālistu un
koncertmeistaru datu bāze
Aktualizēts darba samaksas
nolikums

i-3-4-3 Sporta, kultūras, tūrisma un jaunatnes speciālistu kvalifikācijas celšana
227.

228.

p-2-1

p-2-1

Prakses vietu izveide
jaunajiem kultūras
speciālistiem

2 000

Kvalifikācijas celšanas kursi
sporta nevalstisko
organizāciju vadītājiem

4 000

2 000

0

0

2016.– 2018.

TN KSTC




4 000

0

0

2016.– 2018.

TN KSTC



TN KSTC



Izveidota prakses vadītāju datu
bāze
Noslēgti sadarbības līgumi ar
kultūras augstskolām
Noorganizēti sporta funkcionāru
izglītošana – kursi semināri, kas
nodrošinātu sporta sacensību
kvalitāti novadā

i-3-4-4 Uzņēmējdarbības, tūrisma aktivitātes un projekti, izmantojot esošo sporta un kultūras infrastruktūru
229.

p-2-1

Maksas pakalpojumu
piedāvājums novada sporta
infrastruktūras izmantošanai

10 000

10 000

0

0

2016.– 2018.

Piedāvāti infrastruktūras maksas
pakalpojumi nacionāla un
starptautiska līmeņa organizētiem
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatī
vā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldība
ES fondu
Cits
s budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji






pasākumiem, sporta nometnēm,
sacensībām
Organizēti pasākumi
organizācijām, uzņēmumiem, u.c.
Veicināta sadarbība ar citu
pašvaldību un kaimiņvalstu sporta
organizācijām
Veicināta sadarbība ar privātajiem
sporta organizētājiem

i-3-5 Kultūras, sporta un tūrisma nozaru pārvaldība
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

TN KSTC,
TN sporta skola
TN KSTC,
TN kultūras
centri

Izstrādāts Talsu novada sporta nozares
attīstības plāns
Izstrādāts Talsu novada kultūras
nozares attīstības plāns

i-3-5-1 Nozaru pārvaldības pilnveidošana, attīstības dokumentu, nolikumu izstrāde
230.

p-2-4

231.

p-2-4

Talsu novada sporta nozares
attīstības plāna izstrāde
Talsu novada kultūras nozares
plāna izstrāde

1 000

1 000

0

0

2016.-2018.

1 000

1 000

0

0

2016.-2018.

i-3-5-2 Kultūras un sporta iestāžu tērpu un inventāra uzturēšanas un izmantošanas kārtības izstrāde, iegāde, datu bāzes izveide
232.

p-2-1

Tautas tērpu, tērpu, inventāra
u.c. rekvizītu uzskaites
pilnveidošana

88 504

88 504

0

0

2016.-2018.

TN KSTC,
TN kultūras
centri

233.

p-2-1

Tautas tērpu, tērpu, inventāra
u.c. rekvizītu uzturēšana un
uzglabāšana

11 200

11 200

0

0

2016.-2018.

TN KSTC,
TN kultūras
centri

234.

p-2-1

Vienotu apbalvojumu
ieviešana novadā (medaļas,

5 000

5 000

0

0

2016.

TN KSTC

 Izveidota, uzturēta un pastāvīgi
aktualizēta vienota datu bāze
 Plānveidīgi iegādāti tautas tērpi un
tautas tērpu detaļas Talsu novada
kultūras centru amatiermākslas
kolektīviem
 Laboti un remontēti plānveida
tautas tērpi un tautas tērpu
detaļas
 Iegādāts noliktavu inventārs un
iekārtas
 Izveidots vienots medaļu makets
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

235.

p-2-1

Pasākums

lentītes)
Vienotu sporta formu izveide

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

8 000

8 000

0

0

2016.

TN KSTC

 Ieviesta vienota tēla forma Talsu
novada sporta komandām, sporta
NVO

4 000

4 000

0

0

2016.-2018.

TN KSTC

 Noorganizēti kultūras darbinieku
pieredzes apmaiņas braucieni uz
citām Latvijas pašvaldībām,
sadraudzības pašvaldībām

i-3-5-3 Pieredzes apmaiņa
236.

p-2-1
i-2-8

Kultūras darbinieku pieredzes
apmaiņa
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i-4 Veselības aprūpe
Rīcību virziens
i-4-1 Veselības izglītība un profilakse

Stratēģiskais
mērķis:
izglītota,
radoša
un
pilsoniski aktīva, veselīga,
ģimeniska un pārtikusi
sabiedrība

Rīcības
i-4-1-1 Veselības veicināšanas pasākumi
i-4-1-2 Atbalsts ārstniecības speciālistu izglītībai
i-4-1-3 Nevalstisko organizāciju un juridisko personu veselības veicināšanas pakalpojumi
i-4-2-1 Atbalsts slimnīcas darbības nodrošināšanai
i-4-2-2 Atbalsts jaunu pakalpojumu ieviešanai un esošo pakalpojumu modernizēšanai un pilnveidošanai
i-4-2-3 Slimnīcas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana
i-4-3-1 Atbalsts materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai
i-4-3-2 Informācijas tehnoloģiju attīstība
i-4-4-1 Atbalsts primārās veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras uzlabošanai, vides pieejamībai un
energoefektivitātes paaugstināšanai sadarbībā ar veselības aprūpes institūcijām
i-4-4-2 Motivācijas programma ģimenes ārstu, veselības aprūpes speciālistu piesaistei (mājokļa atbalsts,
dzīvojamās platības nodrošināšana u.c.)
i-4-4-3 Iesaistīšanās veselības aprūpes jautājumu risināšanā

i-4-2 Atbalsts Ziemeļkurzemes
reģionālās slimnīcas Talsu filiālei
i-4-3 Atbalsts e-vides pakalpojumu
ieviešanai veselības aprūpē
i-4-4 Veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamība

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

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldība
ES fondu
Cits
s budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-4-1-1 Veselības veicināšanas pasākumi
237.

i-5-1

Obligāto veselības pārbaužu
nodrošināšana

238.

i-4-4
i-2-8
p-2-5

Veselības veicināšanas un
saglabāšanas aktivitātes

5 000

5 000

0

0

2016.-2018.

400 000

60 000

340 000

0

2016.-2018.

TNP darba
aizsardzības
nodaļa
NVPT
pašvaldības
koordinators,
TN izglītības
pārvalde

Nodrošināta ikgadējā veselības
pārbaude TNP speciālistiem
Dalība Nacionālo veselīgo pašvaldību
tīklā, kā mērķis ir sekmēt labās prakses
piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu
starp
pašvaldībām,
atbalstīt
pašvaldības
un
sniegt
tām
metodoloģisku
atbalstu
dažādu
sabiedrības veselības un veselības
veicināšanas jautājumu risināšanā
lokālā
līmenī
un
paaugstināt
pašvaldību
darbinieku
izglītotību
sabiedrības veselības un veselības
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldība
ES fondu
Cits
s budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

veicināšanas jautājumos, tādējādi
atbalstot veselības, labklājības un
vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā
līmenī.

i-4-1-2 Atbalsts ārstniecības speciālistu izglītībai
239.

i-4-4
i-2-8
p-2-5

Pašvaldības atbalsts
jauniešu studijām
augstākajās mācību iestādēs

16 000

16 000

0

0

2016.– 2018.

TN
izglītības
pārvalde

Izveidota motivācijas programma
jauniešiem, lai nodrošinātu viņu
atgriešanos Talsu novadā pēc studijām
- finanšu instrumenti un materiāla
atbalsta pasākumi

i-4-2 Atbalsts Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālei
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldība
ES fondu
Cits
s budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-4-2-1 Atbalsts slimnīcas darbības nodrošināšanai
240.

i-5-2

Ziemeļkurzemes reģionālās
slimnīcas Talsu filiāles
atbalsts

101 394

101 394

0

0

2016.-2018.

TNP

Ik gadu izvērtējot SIA
„Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
darbu, un, saskaņā ar deleģēšanas
līgumu, tiek piešķirti finanšu līdzekļi
pakalpojumu nodrošināšanai
Iegādāti - datortomogrāfs,
endoskopiskā iekārta, laparaskopiskā
iekārta, rentgena un citas
diagnostikas iekārtas pakalpojumu
uzlabošanai
Iegādāta ultrasonogrāfa un citas
diagnostikas iekārtas

i-4-2-2 Atbalsts jaunu pakalpojumu ieviešanai un esošo pakalpojumu modernizēšanai un pilnveidošanai
241.

i-5-2

SAM 9.2.3. Onkoloģiskās
programmas ieviešana

1 340
000

0

1 139 000

201 000

2017.-2018.

SIA
“Ziemeļkurzemes
reģionālā
slimnīca”

242.

i-5-2

SAM 9.2.3. Sirds asinsvadu
programma

200 000

0

170 000

30 000

2017.-2018.

SAM 9.2.3 Rehabilitācijas
pakalpojumu nodrošināšana

100 000

0

85 000

15 000

2017.-2018.

SIA
“Ziemeļkurzemes
reģionālā
slimnīca”
SIA
“Ziemeļkurzemes
reģionālā
slimnīca”

243.

i-5-2

Iegādāts aprīkojums
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldība
ES fondu
Cits
s budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-4-2-3 Slimnīcas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana
244.

i-5-2

Ziemeļkurzemes reģionālās
slimnīcas Talsu filiāles
materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošana

25 000

25 000

0

0

2017.-2018.

SIA
“Ziemeļkurzemes
reģionālā
slimnīca”
sadarbībā ar TNP

Izvērtējot SIA „Ziemeļkurzemes
reģionālā slimnīca” materiāli
tehniskās bāzes uzlabošanas
nepieciešamību un iespējas, tiek
piešķirti finanšu līdzekļi materiāli
tehniskās bāzes uzlabošanai

i-4-4 Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-4-4-1 Atbalsts primārās veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras uzlabošanai, vides pieejamībai un energoefektivitātes paaugstināšanai sadarbībā ar veselības
aprūpes institūcijām
245.

p-3-4
p-2-1

246.

p-3-4
p-2-1

247.

p-3-4
p-2-1

248.

p-3-4
p-2-1

Vides pieejamības un
infrastruktūras uzlabošana
Virbu ārsta praksē
Vides pieejamības un
infrastruktūras uzlabošana
Valdgales ārsta praksē
Vides pieejamības un
infrastruktūras uzlabošana
Laidzes ārsta praksē
Vides pieejamības un
infrastruktūras uzlabošana
Stendes pilsētas ārsta
praksē

15 000

15 000

0

0

2016.-2018.

Virbu pagasta
pārvalde

Nodrošināta ārsta prakses pieejamība
atbilstība noteikto funkciju veikšanai

15 000

15 000

0

0

2016.-2018.

Nodrošināta ārsta prakses pieejamība
atbilstība noteikto funkciju veikšanai

15 000

15 000

0

0

2016.-2018.

Valdgales
pagasta
pārvalde
Laidzes pagasta
pārvalde

15 000

15 000

0

0

2016.-2018.

Strazdes
pagasta
pārvalde

Nodrošināta ārsta prakses pieejamība
atbilstība noteikto funkciju veikšanai
Nepieciešams telpu kosmētiskais
remonts un pieejamības uzlabošana

Nodrošināta ārsta prakses pieejamība
atbilstība noteikto funkciju veikšanai
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i-5 Sociālais atbalsts
Rīcību virziens
i-5-1 Nodarbinātības veicināšana

i-5-2 Sociālie un atbalsta
pakalpojumi
Stratēģiskais mērķis:
izglītota, radoša un
pilsoniski aktīva, veselīga,
ģimeniska un pārtikusi
sabiedrība

i-5-3 Sociālo pakalpojumu sniedzēju
kapacitāte

i-5-4 Sociālo un aprūpes
pakalpojumu pieejamība

Rīcības
i-5-1-1 Darba iemaņu apmācība
i-5-1-2 NVO organizētās nodarbinātības programmas, brīvprātīgais darbs
i-5-1-3 Sociālais darbs ar bezdarbniekiem, pašvaldības pabalstu sistēma
i-5-1-4 NVA programmas
i-5-1-5 Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības pasākumi
i-5-1-6 Atbalsts nokļūšanai līdz darba vietai (sociālo darbinieku mobilitāte)
i-5-2-1 Aprūpētāju kvalifikācija un izglītība
i-5-2-2 Specializētais transports un tehniskie palīglīdzekļi
i-5-2-3 Uz sabiedrības vajadzībām balstīti sociālie pakalpojumi
i-5-2-4 Telpas un speciālisti darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem
i-5-2-5 Jauniešu, veco cilvēku, invalīdu, ilgstošo bezdarbnieku un sociāli mazaizsargāto grupu
integrēšana sabiedrībā
i-5-2-6 Sociālā darba un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu paplašināšana, pakalpojumu kvalitātes
monitorings
i-5-2-7 Zupas virtuves, higiēnas centri un patversmes
i-5-2-8 Atkarību profilakse
i-5-3-1 Sociālo klientu un pakalpojumu datu bāzes
i-5-3-2 Sociālā dienesta informācija internetvidē
i-5-3-3 Sociālo pakalpojumu iepirkšana no nevalstiskā sektora
i-5-3-4 Sociālo darbinieku izglītība un supervīzija
i-5-3-5 Sociālo pakalpojumu sniedzēju materiāli tehniskās bāzes stiprināšana
i-5-3-6 Atbalsts metodisko materiālu izstrādei un ieviešanai
i-5-3-7 Sociālo pakalpojumu sniedzēju drošība
i-5-4-1 Energoefektivitātes pasākumi
i-5-4-2 Sociālā dienesta telpu pārbūve sociālās palīdzības un pakalpojumu nodrošināšanai
i-5-4-3 Sociālo pakalpojumu sniedzēju un atbalsta organizāciju materiāli tehniskās bāzes uzlabošana,
vides pieejamības nodrošināšana
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i-5-1 Nodarbinātības veicināšana
Nr.
p. k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

i-5-1-1 Darba iemaņu apmācība
249.
e-1-4
Sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumi
bezdarbniekiem
un
ģimenēm ar sociālām
problēmām
250.
e-1-4
Projektu
ieviešana
Strazdes bērnu namā
audzēkņu darba prasmju
un
iemaņu
nodrošināšanai

Indikatīv
ā summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

8 000

0

0

8 000

2016.-2018.

TN
sociālais
dienests,
TN PIC

 Notikušas
apmācības
darba
iemaņu
un
motivācijas,
dārzniecības
un
pārtikas
programmās

2 000

400

1 600

0

2016.-2018.

Strazdes
nams

bērnu

 Veikta pusaudžu un jauniešu
konsultēšana karjeras jautājumos
 Iepazīstināti
ar
novada
uzņēmumiem
 Noorganizētas
profesionālo
kompetenču darbnīcas
 Sakopta iestādes teritorija
 Nodrošināta
sadarbība
ar
viesprogrammām “Projekt 143” un
“New horizont” par bērnu
viesošanās iespējām ASV ģimenēs
 Nodrošināta
sadarbība
ar
bāriņtiesām bērnu atgriešanai
bioloģiskajās ģimenēs, ievietošanai
viesģimenēs vai audžuģimenēs
Latvijā

0

0

2016.-2018.

TN
sociālais
dienests

Izstrādāta
sociālā
darba
mērķprogramma
bezdarbnieku
iekļaušanās sabiedrībā, konkurētspējas
un iekārtošanos pastāvīgā darbā
veicināšanai

0

88 500

2016.-2018.

TN
sociālais
dienests
NVA

 Nodrošināta bezdarbnieku un
darba meklētāju apmācība
 Nodrošināti aktīvie nodarbinātības
un
preventīvie
bezdarba

i-5-1-3 Sociālais darbs ar bezdarbniekiem, pašvaldības pabalstu sistēma
251.
i-2-9
Sociālā
darba 137 948
137 948
p-2-1
mērķprogramma
bezdarbnieku iekļaušanai
sabiedrībā
i-5-1-4 NVA programmas
252.
i-2-9
NVA
programmas
i-2-8
bezdarbnieku un darba
meklētāju
apmācībai,
nodarbinātības
un

Izpildes
termiņš

88 500

0
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Nr.
p. k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīv
ā summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

preventīvie
bezdarba
samazināšanas pasākumi

Darbības/iznākuma rādītāji

samazināšanas
pasākumi
bezdarbniekiem,
darba
meklētājiem, bezdarba riskam
pakļautajām personām

i-5-1-5 Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības pasākumi
253.
i-2-9
Pasākumi
74 713
i-2-8
bezdarbniekiem
ar
p-2-1
invaliditāti

0

i-5-1-6 Atbalsts nokļūšanai līdz darba vietai (sociālo darbinieku mobilitāte)
254.
i-2-8
Sociālo
darbinieku
15 000
15 000
p-2-1
mobilitāte

0

74 713

2016.-2018.

TN
sociālais
dienests
NVA

 Nodrošināti
pasākumi
bezdarbniekiem ar invaliditāti,
paredzot, ka bezdarbnieks ar
invaliditāti
tiks
nodarbināts
dzīvesvietā
 Pieejami
ergoterapeitu,
surdotulku, asistentu pakalpojumi
bezdarbniekiem ar invaliditāti

0

0

2016.-2018.

TN
sociālais
dienests

 Nodrošināts
sabiedriskais
transports, pašvaldības transports
 Nodrošinātas atlaides
 Nodrošināti alternatīvi mobilitātes
risinājumi

i-5-2 Sociālie un atbalsta pakalpojumi
Nr.
p. k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

i-5-2-2 Specializētais transports un tehniskie palīglīdzekļi
255. p-2-1
Specializētā
12 000
i-1-4
autotransporta
pakalpojumi
256. i-1-4
Ieviest
specializētā
5 000
autotransporta
pakalpojumu personām,
kuras
pārvadājamas
guļus stāvoklī
i-5-2-3 Uz sabiedrības vajadzībām balstīti sociālie pakalpojumi
257. i-1-4
Aprūpes
mājās
49 800

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

12 000

0

0

2016.-2018.

TN
sociālais
dienests

Iegādāts speciālais transports sociālā
dienesta vajadzībām

5 000

0

0

2016.-2018.

TN
sociālais
dienests

Nodrošināts
specializētā
autotransports pakalpojums guļošām
personām

49 800

0

0

2016.-2018.

TN

Nodrošināti

sociālais

pakalpojumi

atbilstoši
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Nr.
p. k.

258.

Papildinošā
rīcība

i-1-4
i-4-1

Pasākums

pakalpojuma
nodrošināšana
un
materiālā
atbalsta
aprūpei nodrošināšana
Psihosociālā
darba
metodes
ieviešana
darbā ar ģimenēm un
bērniem

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

dienests

4 000

1 500

2 500

0

2016.-2018.

p-1-2
p-2-1

262.

p-1-2
p-2-1

263.

p-1-2
p-2-1

Iesaistīt dažādas mērķa
grupas personas sociālās
rehabilitācijas
pasākumos
Ieviest sociālā atbalsta
pakalpojumus- atbalsta
personas pakalpojumu
pieaugušām personām ar
GRT
Sociālā
atbalsta
pakalpojumus- atbalsta

TN
sociālais
dienests

Darbības/iznākuma rādītāji

saistošajiem not.





i-5-2-4 Telpas un speciālisti darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem
259. i-4-1
Izveidot vides
15 000
15 000
0
0
2016.-2018.
i-3-1
pieejamību personām ar
funkcionāliem
traucējumiem
i-5-2-5 Jauniešu, veco cilvēku, invalīdu, ilgstošo bezdarbnieku un sociāli mazaizsargāto grupu integrēšana sabiedrībā
260.
i-2-4
Atbalsts invalīdu un
4 000
4 000
0
0
2016.-2018.
p-1-2
pensionāru biedrībām
p-2-1

261.

Atbildīgais

Nodrošinātas psihosociālā darba
apmācības
sociālajiem
darbiniekiem
Veikts psihosociālais darbu ar
ģimenēm
ar
bērniem,
audžuģimenēm, aizbildņiem, un
bāreņiem

TN
sociālais
dienests

Nodrošināta vides pieejamība
personām ar funkcionāliem
traucējumiem pakalpojumu sniegšanas
vietās

TN
sociālais
dienests



Nodrošināts atbalsts telpu,
transporta un materiālu iegādei
un izglītošanai

Nodrošināta saturīga brīvā laika
pavadīšana, interešu izkopšana,
iesaistīšana brīvprātīgā darbā,
pakalpojumu sniegšanā,
izmantojot darba mūža pieredzi
Nodrošināts sociālās rehabilitācijas
uzdevumu īstenošanu dažādām mērķa
grupām

3 397

3 397

0

0

2016.-2018.

TN
sociālais
dienests

5 000

5 000

0

0

2016.-2018.

TN
sociālais
dienests

Paplašinātas pakalpojumu saņēmēju
mērķa grupas, pieaugušām personām
ar GRT. Sagatavoti grozījumi
saistošajos noteikumos.

10 488

10 488

0

0

2016.-2018.

TN
sociālais
dienests

Nodrošināti atbalsta personu

86

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

Nr.
p. k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

personas pakalpojumu
ģimenēm ar bērniem
i-5-2-6 Sociālā darba un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu paplašināšana, pakalpojumu kvalitātes monitorings
264.
p-1-2
Dienas
centra
20 000
20 000
0
0
2016.-2018.
p-2-1
pakalpojumi Laucienes
i-4-1
pansionātā

265.

p-1-2
p-2-1
i-4-1

266.

p-2-1
i-4-1

267.

p-2-1
i-4-1

268.

p-2-1
i-4-1

269.

p-2-1

Īslaicīgas
sociālās
aprūpes un sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumi pilngadīgām
personām
Sociālā un materiālā
palīdzība
Grupu
mājas/dzīvokļu
izveide personām ar
garīga
rakstura
traucējumiem
Daudzfunkcionālā
aprūpes centra izveide

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

pakalpojumi

Pansionāts
“Lauciene”

 Attīstīti sociālie pakalpojumi, kur
dienas laikā tiek nodrošināti
sociālās rehabilitācijas un
sociālās aprūpes pakalpojumi,
klientu sociālo prasmju
attīstīšanai, izglītošanai un brīvā
laika pavadīšanai
 Nodrošināti dienas centra
pakalpojumi dažādām mērķa
grupām, vēršot uzmanību uz
sociālo prasmju attīstīšanu
Nodrošinātas
īslaicīgas
sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pilngadīgām personām pansionātā
"Lauciene"

8 049

8 049

0

0

2016.-2018.

Pansionāts
“Lauciene”

192 654

192 654

0

0

2016.-2018.

TN
sociālais
dienests

224 000

44 800

179 200

0

2018.

TN
sociālais
dienests

Tiks
precizēts

Tiks
precizēts

Tiks
precizēts

Tiks
precizēts

2017.-2018.

37 000

0

0

2016.-2018.

TN
sociālais
dienests
Strazdes bērnu
nams
TN
sociālais
dienests

Daudzfunkcionālā aprūpes centra
izveide, darbinieku apmācība un
līdzfinansējums
darbības
nodrošināšanai
Nodrošināti
Ilgstošās
aprūpes
pakalpojumi bērniem un pieaugušajām
personām

4 500

0

0

2016.-2018.

TN
sociālais
dienests

Nodrošināta diennakts
krīzes situācijās

Ilgstošās
aprūpes
37 000
pakalpojumi bērniem un
pieaugušām personām
i-5-2-7 Zupas virtuves, higiēnas centri un patversmes
270.
i-4-1
Diennakts
uzturēšanās
4 500
p-2-1
pakalpojumi
krīzes

Nodrošināta sociālā un materiālā
palīdzība (pašvaldības brīvprātīgā
iniciatīva)
Veikta telpu pārbūve, nodrošināta
vides pieejamība, veikta atbilstoša
telpu aprīkošana, apmācīts personāls

uzturēšanās
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Nr.
p. k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

situācijās
Higiēnas pakalpojumi katrā
novada pilsētā
272.
p-2-1
Dienas centra pakalpojumi
( pensijas vecuma un citām
mazaizsargātām personām)
i-5-2-8 Atkarību profilakse
273.
i-2-8
Atkarību izraisošo vielu
lietošanas ierobežošana
un profilakse jauniešu vidū
271.

274.

p-2-1

i-2-8
p-1-4

Atkarību izraisošo vielu
lietošanas ierobežošana
un
profilakse
pieaugušajiem

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

TN
sociālais
dienests
TN
sociālais
dienests

Izveidoti higiēnas pakalpojumu centri
katrā novada pilsētā
Nodrošinātas Dienas centra aktivitātes



26 000

26 000

0

0

2016.-2018.

26 133

26 133

0

0

2016.-2018.

7 000

7 000

0

0

2016.-2018.

TN Izglītības
pārvalde,
TN izglītības
iestādes,
TN sociālais
dienests

1 500

1 500

0

0

2016.-2018.

TN sociālais
dienests,
TNP Sabiedrisko
attiecību nodaļa

Noorganizēti pasākumi –
sērijlekcijas pedagogiem un
skolēniem izglītības iestādēs par
atkarību izraisošo vielu ietekmi uz
veselību
 Noorganizēta diskusijas par
atkarību izraisošo vielu ietekmi uz
veselību, video, spēles, bukleti
skolēniem, pedagogiem,
medmāsām, psihologiem
 Veicināta
pētniecisko
darbu
izstrāde
 Noorganizētas vasaras nometnes
riska grupu bērniem par atkarību
profilaksi
 Rīkoti
jauniešu
atkarību
profilaktiskie un ierobežojošie
pasākumi
 Nodrošināta
publikāciju,
informatīvo materiālu pieejamība
par atkarības problēmām un
iespējām saņemt palīdzību
 Noorganizētas
informatīvas
kampaņas
par
smēķēšanas
ierobežošanu, alkohola un citu
apreibinošu
vielu
lietošanas
izplatību
 Nodrošināts atbalsts cilvēkiem,
kuri cieš no atkarībām
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Nr.
p. k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

 Dažādoti Daudzfunkcionālā centra
atkarību un infekcijas slimību
profilakses
un
kaitējuma
mazināšanas pasākumi

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

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

i-5-3-1 Sociālo klientu un pakalpojumu datu bāzes
275.
p-2-3
Sociālā dienesta klientu
6 000
datu bāzes izveide un
pilnveide

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

6 000

i-5-3-3 Sociālo pakalpojumu iepirkšana no nevalstiskā sektora
276. i-2-8
Īslaicīgās sociālās
33 091
33 091
p-1-4
aprūpes un sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumi "Latvijas
Sarkanais krusts"
277. p-2-1
Sociālā atbalsta
98 000
98 000
pakalpojuma
nodrošināšana bērniem
ar funkcionāliem
traucējumiem
278. p-2-1
Dienas aprūpes centra
20 756
20 756
pakalpojumi
pilngadīgām personām
ar
garīga
rakstura
traucējumiem
i-5-3-4 Sociālo darbinieku izglītība un supervīzija
279. p-1-3
Nodrošināt darbinieku
5 000
5 000
profesionalitātes
pilnveidi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

0

0

2017.-2018.

TN
sociālais
dienests,
sociālo
pakalpojumu
sniedzēji

Izveidota sociālā dienesta klientu datu
bāze

0

0

2016.-2018.

TN
sociālais
dienests

Sniegti īslaicīgās sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
īslaicīgās aprūpes centrā "Latvijas
Sarkanais krusts"

0

0

2016.-2018.

TN
sociālais
dienests

0

0

2016.-2018.

TN
sociālais
dienests

Sniegts sociālā atbalsta pakalpojums
bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem - pakalpojuma
sniedzējs: ģimeņu un bērnu attīstības
centrs "Brīnumiņš"
Nodrošināti
dienas
aprūpes
pakalpojumi personām ar garīga
rakstura traucējumiem – pakalpojuma
sniedzējs biedrība "Sarkanais krusts"

0

0

2016.-2018.

TN
sociālais
dienests

Nodrošināts līdzfinansējums
darbinieku kvalifikācijas
paaugstināšanai, supervīzijām
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Nr.
p. k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

(konsultatīvais atbalsts).
280.

p-1-3
e-1-4

Sagatavot
speciālistus
mentorus”

jaunos
„sociālos

281.

u-1-2
e-1-4

Nodrošināt
starpinstitucionālo
sadarbību

5 600

5 600

0

0

2016.-2018.

TN
sociālais
dienests

7 000

7 000

0

0

2016.-2018.

TN
sociālais
dienests

0

0

2016.-2018.

TN
sociālais
dienests

 Nodrošināta viena sociālā dienesta
telpu un pakalpojumu sniegšanas
vieta
 Atjaunots un papildināts sociālā
dienesta
materiāli
tehniskais
aprīkojums
 Ierīkotas un aprīkotas telpas Talsu
pilsētā Talsu novada sociālā
dienesta vajadzībām atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajam

0

0

2016.-2018.

TN
sociālais
dienests

 Nodrošināta
regulāra
Sociālā
dienesta darbības atspoguļošana
„Talsu Novada Ziņās”
 Aktualitātes ievietotas www.talsi.lv
 Dalība NVO, pagastu pārvalžu
sapulcēs
 Sagatavoti sižeti Talsu TV par

i-5-3-5 Sociālo pakalpojumu sniedzēju materiāli tehniskās bāzes stiprināšana
282.
p-1-2
Talsu novada sociālā
6 367
6 367
p-2-1
dienesta
materiāli
tehniskās
bāzes
pilnveide

i-5-3-6 Atbalsts metodisko materiālu izstrādei un ieviešanai
283. p-1-4
Sabiedrības
4 000
p-2-1
informēšanai
nepieciešamo materiālu
sagatavošana

4 000

Nodrošināta sociālā darba praktisko
iemaņu
apguve
„sociālajiem
mentoriem”
DI
procesa
nodrošināšanai.
 Izstrādāta
instrukciju
starpinstitucionālās
sadarbības
nodrošināšanai
 Organizētas
un
vadītas
starpinstitūciju /staprprofesionāļu
darbinieku sanāksmes, lai veiktu
preventīvos pasākumus sociālās
situācijas uzlabošanai, klienta
sociālo problēmu risināšanai
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Nr.
p. k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

sociālo darbu, sociālās palīdzību,
sociālās
rehabilitācijas
nepieciešamību,
sasniegtajiem
rezultātiem
 Regulāri izstrādāti aktualizētas
informācijas bukleti
i-5-3-7 Sociālo pakalpojumu sniedzēju drošība
284. p-2-1
Nelaimes gadījumu un
veselības apdrošināšana
285. p-2-1
Drošības sistēmas
ieviešana darbinieku
kabinetos

2 088

2 088

0

0

2016.-2018.

2 000

2 000

0

0

2017.-2018.

TN
sociālais
dienests
TN
sociālais
dienests

Veikta sociālo darbinieku nelaimes
gadījumu un veselības apdrošināšana
Nodrošināta drošības sistēmas
ieviešana visās sociālā pakalpojumu
sniedzēju darba vietās

i-5-4 Sociālo un aprūpes pakalpojumu pieejamība
Nr.
p. k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

i-5-4-1 Energoefektivitātes pasākumi
286.
p-2-1
Pansionāta "Lauciene"
energoefektivitātes
paaugstināšana
un
atjaunošana

Indikatīvā
summa

5 000
000

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

750 000

4 250 000

i-5-4-2 Sociālā dienesta telpu pārbūve sociālās palīdzības un pakalpojumu nodrošināšanai
287.
p-2-1
Energoefektivitātes
1 500
225 000
1 275 000
paaugstināšanas
000
pasākumi pašvaldības
sociālās un veselības
aprūpes iestādēs
288.
p-2-1
Telpu izveide sociālā
3 000
3 000
0
dienesta pakalpojumu
nodrošināšanai
Īves
pagastā
289.
i-5-2
Telpu
atjaunošana
30 000
30 000
0

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

0

2017.-2018.

Pansionāts
"Lauciene",
TNP
attīstības
plānošanas
nodaļa

Veikta
pansionāta
"Lauciene"
energoefektivitātes uzlabošana un ēku
atjaunošana

0

2017.-2018.

TNP
attīstības
plānošanas
nodaļa

Veselības
centra
ēkas
Talsos
energoefektivitātes uzlabošana un
ēkas atjaunošana

0

2016.

Īves
pagasta
pārvalde

Izveidotas telpas sociālā dienesta
pakalpojumu nodrošināšanai

0

2016.

Valdemārpils

Veikta

un

telpu

atjaunošana

sociālā
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Nr.
p. k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

sociālā
dienesta
Ārlavas pagasta
pakalpojumu
pārvalde
nodrošināšanai
Valdemārpilī
i-5-4-3 Sociālo pakalpojumu sniedzēju un atbalsta organizāciju materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, vides pieejamības nodrošināšana
290. p-2-1
Sociālās aprūpes centra 300 000
0
255 000
45 000
2016.-2018.
Sociālās aprūpes
"Stūrīši" infrastruktūras
centrs "Stūrīši"
atjaunošana un materiāli
tehniskās
bāzes
uzlabošana

Darbības/iznākuma rādītāji

dienesta pakalpojumu nodrošināšanai

Sociālās aprūpes centrā "Stūrīši" veikta
infrastruktūras
atjaunošana
un
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana,
uzlabota
vides
pieejamība
nodrošināšana

i-6 Mājoklis

Stratēģiskais
mērķis:
izglītota,
radoša
un
pilsoniski aktīva, veselīga,
ģimeniska un pārtikusi
sabiedrība

Rīcību virziens
i-6-1 Pašvaldības mājokļu politika
i-6-2 Sociālie mājokļi
i-6-3 Labi apsaimniekots dzīvojamais
fonds

i-6-4 Pieejamu mājokļu un jaunu
dzīvojamās apbūves teritoriju attīstība

Rīcības
i-6-1-1 Talsu novada mājokļu attīstības programmas izstrāde
i-6-2-1 Sociālo māju atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana un pieejamības nodrošināšana
i-6-3-1 Dzīvojamā fonda pārvaldības pilnveide
i-6-3-2 Informatīvs atbalsts daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas biedrībām
i-6-3-3 Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana un māju atjaunošana
i-6-3-4 Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana
i-6-3-5 Talsu un mazpilsētu vēsturisko centru atjaunošanas programma
i-6-4-1 Inženiertehniskās un transporta infrastruktūras izbūve jaunu apbūves teritoriju sagatavošanai
i-6-4-2 Zema enerģijas patēriņa ēku būvniecība
i-6-4-3 Dzīvokļi jaunajiem speciālistiem

i-6-2 Sociālie mājokļi
Nr.
p. k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-6-2-1 Sociālo māju atjaunošana, pārbūve, energoefektivitātes paaugstināšana un pieejamības nodrošināšana
291.

i-5-3

Sociālās dzīvojamās
mājas siltumnoturības
uzlabošana Talsos,
Mīlenbaha ielā 18 B

200 000

0

100 000

100 000

2016.-2018.

SIA
“Talsu
namsaimnieks”

 Uzlaboti ēku siltumnoturības
rādītāji
 Samazinātas energoresursu
izmaksas, uzlabots ēkas vizuālais
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Nr.
p. k.

Papildinošā
rīcība

292.

i-5-3

293.

i-9-2
p-2-1

294.

i-9-2

Pasākums

Sociālās dzīvojamās
mājas "Saulstari"
energoefektivitātes
uzlabošana un
atjaunošana Lībagu
pagasta Mundigciemā
Sociālo māju teritoriju
labiekārtošana un
piemērošana vides
pieejamības prasībām
Sociālās
dzīvojamās
mājās „Zvirgzdu Pansija„
siltumnoturības
uzlabošana

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

200 000

0

100 000

100 000

2016.-2018.

25 000

0

15 000

10 000

2016.-2018.

180 000

0

100 000

80 000

2016.-2018.

Atbildīgais

SIA
“Talsu
namsaimnieks”
TN
sociālais
dienests,
Lībagu
pagasta
pārvalde
SIA
“Talsu
namsaimnieks”

SIA
“Talsu
namsaimnieks”

Darbības/iznākuma rādītāji

tēls
 Uzlaboti ēku siltumnoturības
rādītāji
 Samazinātas energoresursu
izmaksas, uzlabots ēkas vizuālais
tēls
 Izbūvēta piekļuve cilvēkiem ar
kustības traucējumiem Kalna ielā
5A, Talsos
 Labiekārtoti sociālo māju pagalmi
 Uzlaboti ēku siltumnoturības
rādītāji
 Samazinātas energoresursu
izmaksas, uzlabots ēkas vizuālais
tēls
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i-6-3 Labi apsaimniekots dzīvojamais fonds
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-6-3-1 Dzīvojamā fonda pārvaldības pilnveide
295.

p-2-2

Dzīvokļu (māju) datu
bāzes pilnveide

2 000

0

0

2 000

2018.

TN komunālā
nodaļa
SIA “Talsu
namsaimnieks”

Māju
apsaimniekotāji,
īpašnieki,
TNP komunālā
nodaļa
SIA
“Talsu
namsaimnieks”,
māju īpašnieki



Vienotas sistēmas izveide,
kurā iekļauta pilna informācija
par māju tehnisko stāvokli,
nepieciešamajiem
remontdarbiem, finanšu
plūsmu

i-6-3-3 Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana un māju atjaunošana
296.

p-2-2
p-2-3

Daudzdzīvokļu
māju
energoefektivitātes
pasākumi daudzdzīvokļu
mājās Talsos

1 000
000

0

500 000

500 000

2016.-2018.

297.

i-8-1
i-9-2

Daudzdzīvokļu dzīvojamā
fonda sakārtošana
Balgales pagastā

40 000

0

0

40 000

2016.-2018.

298.

i-8-1
i-9-2

Daudzdzīvokļu dzīvojamā
fonda sakārtošana Īves
pagastā

40 000

0

0

40 000

2016.-2018.

Īves pagasta
pārvalde,
māju īpašnieki

299.

i-8-1
i-9-2

Daudzdzīvokļu dzīvojamā
fonda sakārtošana
Ķūļciemā

35 000

0

0

35 000

2016.-2018.

Ķūļciema
pagasta
pārvalde,
māju īpašnieki

Atjaunota viena dzīvojamā ēka

300.

i-8-1

Daudzdzīvokļu dzīvojamā

380 000

0

200 000

180 000

2016.-2018.

SIA

Nodrošināta ēku uzturēšana,

“Talsu

Uzlaboti ēku siltumnoturības rādītāji

Nodrošināta ēku uzturēšana,
remontdarbu veikšana saskaņā ar
pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumiem,
dzīvokļu īpašnieku kopsapulču
lēmumiem
Nodrošināta ēku uzturēšana,
remontdarbu veikšana saskaņā ar
pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumiem,
dzīvokļu īpašnieku kopsapulču
lēmumiem
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes termiņš

Atbildīgais

i-9-2

fonda sakārtošana
Ģibuļu pagastā

namsaimnieks”,
māju īpašnieki

301.

p-2-1
p-2-2

Daudzdzīvokļu dzīvojamā
fonda sakārtošana
Laucienes pagastā

80 000

0

0

80 000

2016.-2018.

SIA
“Talsu
namsaimnieks”,
māju īpašnieki

302.

p-2-1
p-2-2
i-9-2

Daudzdzīvokļu dzīvojamā
fonda sakārtošana Lubes
pagastā

32 000

0

0

32 000

2016.-2018.

303.

p-2-1
p-2-2
i-9-2

Daudzdzīvokļu dzīvojamā
fonda sakārtošana
Laidzes pagastā

260 000

0

100 000

160 000

2016.-2018.

Lubes pagasta
pārvalde,
māju
apsaimniekotāji,
īpašnieki
SIA
“Talsu
namsaimnieks”,
māju īpašnieki

304.

p-2-1
p-2-2
i-9-2

Daudzdzīvokļu dzīvojamā
fonda sakārtošana
Lībagu pagastā

20 000

0

0

20 000

2016.-2018.

305.

p-2-1
p-2-2
i-9-2

Daudzdzīvokļu dzīvojamā
fonda sakārtošana Sabilē
un Abavas pagastā

40 000

0

0

40 000

2018.

Māju
apsaimniekotāji,
īpašnieki,
Lībagu pagasta
pārvalde
Sabiles pilsētas
un Abavas
pagasta
pārvalde,
Māju
apsaimniekotāji

Darbības/iznākuma rādītāji

remontdarbu veikšana saskaņā ar
pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumiem,
dzīvokļu īpašnieku kopsapulču
lēmumiem
Nodrošināta ēku uzturēšana,
remontdarbu veikšana saskaņā ar
pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumiem,
dzīvokļu īpašnieku kopsapulču
lēmumiem
Atjaunota māja „Saulstari” Anužos

Nodrošināta ēku uzturēšana,
remontdarbu veikšana saskaņā ar
pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumiem,
dzīvokļu īpašnieku kopsapulču
lēmumiem
Nodrošināti daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes uzlabošanas un
atjaunošanas pasākumi

Nodrošināta ēku uzturēšana,
remontdarbu veikšana saskaņā ar
pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumiem,
dzīvokļu īpašnieku kopsapulču
lēmumiem
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Papildinošā
rīcība

306.

p-2-1
p-2-2
i-9-2

Daudzdzīvokļu dzīvojamā
fonda sakārtošana
Stendē

160 000

0

100 000

60 000

307.

p-2-1
p-2-2
i-9-2

Daudzdzīvokļu dzīvojamā
fonda
sakārtošana
Strazdē

10 000

0

0

10 000

308.

p-2-1
p-2-2
i-9-2

Daudzdzīvokļu dzīvojamā
fonda sakārtošana
Valdgales pagastā

20 000

0

0

309.

p-2-1
p-2-2
i-9-2
i-8-3

Daudzdzīvokļu dzīvojamā
fonda sakārtošana
Vandzenes pagastā

6 000

0

310.

p-2-1
p-2-2

Daudzdzīvokļu dzīvojamā
fonda sakārtošana Virbu
pagastā

32 000

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Nr. p.
k.

Izpildes termiņš

2016.-2018.

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

SIA
“Talsu
namsaimnieks”,
māju īpašnieki

Nodrošināta ēku uzturēšana,
remontdarbu veikšana saskaņā ar
pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumiem,
dzīvokļu īpašnieku kopsapulču
lēmumiem

2016.-2018.

SIA
“Talsu
namsaimnieks”,
māju īpašnieki

Nodrošināta ēku uzturēšana,
remontdarbu veikšana saskaņā ar
pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumiem,
dzīvokļu īpašnieku kopsapulču
lēmumiem

20 000

2016.-2018.

SIA
“Talsu
namsaimnieks”,
māju īpašnieki

Nomainīti logi dzīvojamai mājai "Skolas
Ausekļi"

0

6 000

2016.-2018.

Apsaimniekotāji
īpašnieki,
Vandzenes
pagasta
pārvalde

Nodrošināta ēku uzturēšana,
remontdarbu veikšana saskaņā ar
pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumiem,
dzīvokļu īpašnieku kopsapulču
lēmumiem

0

0

32 000

2016.-2018.

SIA
“Talsu
namsaimnieks”,
māju īpašnieki

Ēku uzturēšana, remontdarbu veikšana
saskaņā ar pārvaldīšanas pilnvarojuma
līgumiem, dzīvokļu īpašnieku
kopsapulču lēmumiem

48 000

0

60 000

Apsaimniekotājs
īpašnieki,
Talsu
pilsētas
pārvalde

 Atjaunoti bērnu laukumi
daudzdzīvokļu māju pagalmos,
ierīkoti gājēju celiņi,
autostāvvietas, soliņi, atkritumu
urnas, apgaismojuma atjaunošana
iekšpagalmos

i-6-3-4 Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana
311.

i-9

Daudzdzīvokļu māju
pagalmu labiekārtošana
Talsos

108 000

2016.-2018.
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Papildinošā
rīcība

312.

i-9

Daudzdzīvokļu māju
pagalmu labiekārtošana
Laidzes pagastā

8 000

4 000

0

4 000

313.

i-9

Teritorijas
labiekārtošana pie
daudzdzīvokļu mājām
Lībagu pagastā

20 000

10 000

0

314.

i-9

Daudzdzīvokļu namu
pagalmu labiekārtošana
Vandzenes pagastā

20 000

10 000

315.

i-9

Daudzdzīvokļu māju
pagalmu labiekārtošana
Virbu pagastā

8 000

316.

i-9

Daudzdzīvokļu māju
pagalmu labiekārtošana
Sabilē un Abavas
pagastā

8 000

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Nr. p.
k.

Izpildes termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

2016.-2018.

Apsaimniekotājs
īpašnieki,
Laidzes pagasta
pārvalde

10 000

2016.-2018.

Apsaimniekotājs
īpašnieki,
Lībagu pagasta
pārvalde

0

10 000

2016.-2018.

Vandzenes
pagasta
pārvalde

4 000

0

4 000

2016.-2018.

Apsaimniekotājs
īpašnieki,
Virbu pagasta
pārvalde

4 000

0

4 000

Atjaunoti bērnu laukumi
daudzdzīvokļu māju pagalmos, ierīkoti
gājēju celiņi, autostāvvietas, soliņi,
atkritumu urnas, apgaismojuma
atjaunošana iekšpagalmos
Atjaunoti bērnu laukumi
daudzdzīvokļu māju pagalmos, ierīkoti
gājēju celiņi, autostāvvietas, soliņi,
atkritumu urnas, apgaismojuma
atjaunošana iekšpagalmos
Apzaļumoti daudzdzīvokļu namu
pagalmi, atjaunotas lietus ūdens
sistēmas, ierīkoti bērnu laukumi
Vandzenes pagasta Iģenē, Dārtē,
Lādzerē
Atjaunoti bērnu laukumi
daudzdzīvokļu māju pagalmos, ierīkoti
gājēju celiņi, autostāvvietas, soliņi,
atkritumu urnas, apgaismojuma
atjaunošana iekšpagalmos
Atjaunoti bērnu laukumi
daudzdzīvokļu māju pagalmos, ierīkoti
gājēju celiņi, autostāvvietas, soliņi,
atkritumu urnas, apgaismojuma
atjaunošana iekšpagalmos

2016.-2018.

Apsaimniekotājs
īpašnieki,
Sabiles pilsētas
un Abavas
pagasta
pārvalde

i-6-3-5 Talsu un mazpilsētu vēsturisko centru atjaunošanas programma
317.

i-9-3
u-1-1

318.

i-9-3
u-1-1

Atbalsts kultūras
pieminekļu
privātīpašniekiem
kultūras pieminekļu
saglabāšanā
Talsu pilsētas
pilsētbūvniecības
pieminekļa teritorijā
esošo ēku atjaunošana

380 000

0

280 000

100 000

2016.-2020.

SIA
“Talsu
namsaimnieks”

• Veikti atjaunošanas darbi ēkai
Baznīcas laukums 2, Talsos

300 000

50 000

100 000

150 000

2016.-2018.

SIA “Talsu
namsaimnieks”,
Talsu pilsētas
pārvalde,




Atjaunotas ēku fasādes Talsu
Vecpilsētā
Saņemtas krāsu pases ēkām
Vecpilsētas teritorijā
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Papildinošā
rīcība

319.

u-1

Valdemārpils pilsētas
pilsētbūvniecības
pieminekļa teritorijā
esošo ēku atjaunošana

20 000

0

0

20 000

2016.-2018.

320.

u-2-2

Sabiles pilsētas
pilsētbūvniecības
pieminekļa teritorijā
esošo ēku atjaunošana

20 000

0

0

20 000

2016.-2018.

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Nr. p.
k.

Izpildes termiņš

Atbildīgais

ēku īpašnieki
SIA “Talsu
namsaimnieks”,
Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde,
ēku īpašnieki
SIA “Talsu
namsaimnieks”,
Sabiles pilsētas
un Abavas
pagasta
pārvalde,
ēku īpašnieki

Darbības/iznākuma rādītāji

• Atjaunotas ēku fasādes
Valdemārpils vecpilsētā
• Saņemtas krāsu pases ēkām
vecpilsētas teritorijā

 Atjaunotas ēku fasādes Sabiles
vecpilsētā
 Saņemtas krāsu pases ēkām
vecpilsētas teritorijā

i-6-4 Pieejamu mājokļu un jaunu dzīvojamās apbūves teritoriju attīstība
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
pilsētas
pārvalde

Veikta Ezera un Magoņu ielas kvartāla
ielu izbūve - Magoņu ielas pārbūve,
Asaru, Raudu, Līdaku un Līņu ielu
izbūve

i-6-4-1 Inženiertehniskās un transporta infrastruktūras izbūve jaunu apbūves teritoriju sagatavošanai
321.

p-2-1
i-1-1

Inženiertehniskās
un
transporta
infrastruktūras
izbūve
jaunu apbūves teritoriju
sagatavošanai
Talsu
pilsētā

250 000

250 000

0

0

2016.-2018.
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i-7 Ūdenssaimniecība

Stratēģiskais
mērķis:
izglītota,
radoša
un
pilsoniski aktīva, veselīga,
ģimeniska un pārtikusi
sabiedrība

Rīcību virziens
i-7-1 Ūdenssaimniecības projektu
ieviešana
i-7-2 Alternatīvās ūdensapgādes un
kanalizācijas risinājumi

i-7-3 Ūdenssaimniecības pārvaldība

Rīcības
i-7-1-1 Ūdenssaimniecības projektu īstenošana apdzīvotās vietās
i-7-2-1 Apdzīvoto vietu lokāla gruntsūdeņu kvalitātes kontrole un monitorings
i-7-2-2 Alternatīvās ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas risinājumi
i-7-2-3 Lokālās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
I-7-2-4 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana
i-7-3-1 Vienota pieeja ūdenssaimniecības apsaimniekošanas organizēšanai
i-7-3-2 Ūdenssaimniecības pārvaldības attīstība
i-7-3-3 Atbalsts centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izmantošanai

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

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-7-1-1 Ūdenssaimniecības projektu īstenošana apdzīvotās vietās
322.

i-6-1
e-1-2

Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība
Ģibuļu pagastā

200 000

20 000

180 000

0

2016.-2018.

Ģibuļu
pagasta
pārvalde

 Pie
Spāres
NAI
izbūvēta
kanalizācijas pieņemšanas kamera
 Izveidota kanalizācijas sistēma ap
Spāres muižu
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Nr.
p. k.

Papildinošā
rīcība

323.

i-6-1
e-1-2

Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība
Lībagu pagastā

324.

i-6-1
e-1-2

Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība
Sabiles pilsētā

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

5 000

0

0

5 000

2016.-2018.

SIA “Talsu ūdens”

Izveidoti pieslēgumi Lībagu pagasta
Mundigciemā pie jaunās kanalizācijas
sistēmas un NAI

596 912

73 997

522 915

0

2016.-2018.

Sabiles pilsētas un
Abavas pagasta
pārvalde

Izbūvētas
dzeramā
ūdens
un
kanalizācijas trases Sabilē Pārabavas,
Jaunsabiles daļā un Rīgas ielā, virzienā
uz Kandavu

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

Regulāri

SIA “Talsu ūdens”

Nodrošināts regulārs monitorings SIA
“Talsu ūdens” apkalpes zonā fiziskām
un juridiskām personām, kuru īpašumi
nav pieslēgti centrālajiem kanalizācijas
tīkliem, par notekūdeņu savākšanu un
nogādāšanu uz NAI

i-7-2 Alternatīvās ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumi
Nr.
p. k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

i-7-2-1 Apdzīvoto vietu lokāla gruntsūdeņu kvalitātes kontrole un monitorings
325.

i-9-1
i-6-3

Regulārs monitorings
par notekūdeņu
savākšanu un
nogādāšanu uz
attīrīšanas iekārtām

24 000

0

0

24 000

i-7-2-2 Alternatīvās ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas risinājumi
326.

i-9-1
i-6-3

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Laucienes pagastā

30 000

30 000

0

0

2018.

Laucienes pagasta
pārvalde

327.

i-9-1
i-6-3

50 000

50 000

0

0

2018.

Balgales pagasta
pārvalde

328.

i-9-1

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Balgales pagastā
Ūdenssaimniecības

 Rasti alternatīvi risinājumi
ūdenssaimniecības sakārtošanai
Šķēdē, izbūvēta atdzelžošanas
stacijas
 Sakārtota ūdenssaimniecība Pļavās
 Sakārtota ugunsdrošības
infrastruktūra Laucienes ciemā
Veikti pārbūves darbi kanalizācijas un
ūdensvadu sistēmā

40 000

40 000

0

0

2016.-2018.

Ķūļciema pagasta

Veikti pārbūves darbi kanalizācijas un
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Nr.
p. k.

Papildinošā
rīcība

i-6-3
329.

i-9-1
i-6-3

330.

i-9-1
i-6-3

Pasākums

infrastruktūras attīstība
Ķūļciema pagastā
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Laidzes pagastā

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Virbu pagastā

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

pārvalde

ūdensvadu sistēmā

200 000

200 000

0

0

2016.-2018.

SIA “Talsu ūdens”

 Izbūvēta NAI apdzīvotajā vietā
"Stūrīši"
 Uzstādīta atdzelžošanas iekārtu
Rocežu ciemā

16 500

16 500

0

0

2018.

Virbu pagasta
pārvalde

Veikti pārbūves darbi kanalizācijas un
ūdensvadu sistēmā Lēdu ciemā

18 000

18 000

0

0

2017.

Laucienes
pagasta
pārvalde

Pārbūvētas Izvedamās akas

24 000

0

0

24 000

2016. – 2018.

SIA “Talsu
ūdens”

 Nodrošināta regulāra dzeramā
ūdens ieguves iekārtu un filtru
dezinfekcija atdzelžošanas iekārtās
SIA “Talsu ūdens” apkalpes zonā
 Regulāra dzeramā ūdens testēšana
 Nodrošināti jauni pieslēgumi
centrālajiem ūdensapgādes tīkliem

16 819

16 819

0

0

2017.

Sabiles pilsētas
un
Abavas
pagasta
pārvalde

Uzstādīta ūdens atdzelžošanas iekārta
ŪAS “Briņķi”

i-7-2-3 Lokālās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
331.

i-6-3

Kanalizācijas sistēmas
sakārtošana "Silavas"
Laucienē
i-7-2-4 Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana
332.
i-6-3
Regulāra dzeramā ūdens
ieguves kvalitātes
kontrole un kvalitātes
nodrošināšana atbilstoši
ES direktīvu un
normatīvo aktu prasībām
SIA “Talsu ūdens”
apkalpes zonā
333.
i-6-3
Ūdens
atdzelžošanas
iekārtu uzstādīšana ŪAS
“Briņķi
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i-7-3 Ūdenssaimniecības pārvaldība
Nr.
p. k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

Uzstādīti komercuzskaites mēraparāti
vai Ūdens patēriņa skaitītāji visiem
dzeramā ūdens lietotājiem, kuru
īpašumi pieslēgti centralizētiem
ūdensapgādes tīkliem
Līdz 2020.gadam SIA “Talsu ūdens”
kompetencē nodota Talsu novada
pagasta pārvalžu ūdenssaimniecības
joma
Hidrodinamiskās mašīnas iegāde Talsu
novada ūdenssaimniecības
centralizētai apsaimniekošana

i-7-3-1 Vienota pieeja ūdenssaimniecības apsaimniekošanas organizēšanai
334.

i-6-3
p-2-2

335.

i-6-3
p-2-2

336.

i-6-3
p-2-2

Komercuzskaites
mēraparātu un ūdens
patēriņa skaitītāju
ierīkošana Talsu novada
teritorijā
Talsu novada
ūdenssaimniecības
centralizēta
apsaimniekošana
Hidrodinamiskās
mašīnas iegāde Talsu
novada
ūdenssaimniecības
centralizētai
apsaimniekošana

42 000

0

0

42 000

2016.-2018.

SIA „Talsu ūdens”,
māju īpašnieki

72 000

72 000

0

0

2016.-2018.

SIA “Talsu ūdens”

355 739

0

0

355 739

2016.-2017.

SIA “Talsu ūdens”

0

0

282 000

2016.-2018.

SIA “Talsu ūdens”

i-7-3-2 Ūdenssaimniecības pārvaldības attīstība
337.

i-6-3
p-2-2

Attālinātās nolasīšanas
sistēmas izveide SIA
“Talsu ūdens” apkalpes
zonas ūdens patēriņa
skaitītājiem

282 000

Attālinātās nolasīšanas sistēmas
izveide SIA “Talsu ūdens” apkalpes
zonas ūdens patēriņa skaitītājiem

102

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

i-8 Siltumapgāde
Rīcību virziens
i-8-1 Novada vienota centralizētās
siltumapgādes politika
Stratēģiskais
mērķis:
izglītota,
radoša
un
pilsoniski aktīva, veselīga,
ģimeniska un pārtikusi
sabiedrība

Rīcības
i-8-1-1 Talsu novada CSS attīstības koncepcija
i-8-1-2 Talsu novada CSS pārvaldības modelis, izvērtējot optimizācijas iespējas katras apdzīvotās vietas
CSS.
i-8-1-3 Siltumapgādes uzņēmumu administratīvās kapacitātes paaugstināšana
i-8-1-4 Energoservisa uzņēmumu veidošanās veicināšana
i-8-1-5 Alternatīvo enerģijas veidu pilotprojekti
i-8-2-1 Talsu pilsētas CSS attīstība

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

i-8-3-1 Kompleksie siltumapgādes pasākumi novada teritoriālajās daļās

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

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-8-1-3 Siltumapgādes uzņēmumu administratīvās kapacitātes paaugstināšana
338.

i-6-3

Siltumapgādes
uzņēmumu
administratīvās
kapacitātes
paaugstināšana

20 000

0

0

20 000

2016.-2018.

TNP,
siltumapgādes
uzņēmumi





Vienota sistēmas izveide
siltumenerģijas patēriņa
uzskaitei, kontrolei
Viedo siltumenerģijas
uzskaites skaitītāju
uzstādīšana novada katlu
mājās

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

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

TNP
komunālā
nodaļa,

Veikta tīklu nomaiņa un paplašināšana

i-8-2-1 Talsu pilsētas CSS attīstība
339.

i-6-3
e-1

Pilsētas siltumapgādes
tīklu rekonstrukcija

200 000

0

60 000

140 000

2016.-2018.
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Nr.
p. k.

340.

Papildinošā
rīcība

i-6-3
e-1

Pasākums

CSS rekonstrukcija

Indikatīvā
summa

4 500
000

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

0

1 575 000

2 925 000

Izpildes
termiņš

2018.

Atbildīgais

siltumapgādes
uzņēmums
TNP
komunālā
nodaļa,
siltumapgādes
uzņēmums

Darbības/iznākuma rādītāji

Veikta
izbūve

katlumājas

pārbūve/jaunas

i-8-3 Kompleksie siltumapgādes pasākumi, pielietojot atjaunojamos energoresursus
Nr.
p. k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-8-3-1 Kompleksie siltumapgādes pasākumi novada teritoriālajās daļās
341.

p-2-1

342.

i-6-3

343.

p-2-1

344.

p-2-1

345.

p-2-1

346.

p-2-1

347.

p-2-1

Kompleksie
siltumapgādes pasākumi
Balgales pagastā
Kompleksie
siltumapgādes pasākumi
Laucienes pagastā
Kompleksie
siltumapgādes pasākumi
Virbu pagastā
Kompleksie
siltumapgādes pasākumi
Ģibuļu pagastā
Kompleksie
siltumapgādes pasākumi
Laidzes pagastā
Kompleksie
siltumapgādes pasākumi
Valdemārpilī un Ārlavas
pagastā
Kompleksie
siltumapgādes pasākumi
Stendes pilsētā

8 000

8 000

0

0

2016.-2018.

Balgales pagasta
pārvalde

 Izbūvēta garāžas telpas katlu mājai
 Nomainīts jumts

200 000

0

100 000

100 000

2016.-2018.

SIA
“Talsu
namsaimnieks”

Atjaunota esošā katlu māja un
siltumtrases

200 000

0

100 000

100 000

2016.-2018.

SIA
“Talsu
namsaimnieks”

Atjaunota esošā katlu māja un
siltumtrases

100 000

0

60 000

40 000

2016.-2018.

SIA
“Talsu
namsaimnieks”

Pilnveidota šķeldas novietnes
infrastruktūra

200 000

0

100 000

100 000

2016.-2018.

SIA
“Talsu
namsaimnieks”

Atjaunota esošā katlu māja un
siltumtrases Laidzes pagastā

600 000

0

300 000

300 000

2016.-2018.

SIA
“Talsu
namsaimnieks”

Izveidota viena katlu māja
Valdemārpilī
Atjaunotas siltumtrases

10 000

0

0

10 000

2016.-2018.

SIA
“Talsu
namsaimnieks”

Pārbūvēta katlu māja Liepu iela 33,
Stendē, izvēloties alternatīvu
kurināmo
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Nr.
p. k.

Papildinošā
rīcība

348.

p-2-1

Pasākums

Kompleksie
siltumapgādes pasākumi
Sabilē un Abavas pagastā

Indikatīvā
summa

10 000

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

0

0

10 000

Izpildes
termiņš

2016.-2018.

Atbildīgais

SIA
“Talsu
namsaimnieks”

Darbības/iznākuma rādītāji

Pārbūvēta katlu māja „Priedēs” ,
izvēloties alternatīvu kurināmo
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i-9 Vide un publiskā ārtelpa
Rīcību virziens
i-9-1 Vides monitorings

i-9-2 Publiskā ārtelpa

Stratēģiskais
mērķis:
izglītota,
radoša
un
pilsoniski aktīva, veselīga,
ģimeniska un pārtikusi
sabiedrība

i-9-3 Dabas daudzveidības saglabāšana

i-9-4 Kapsētas
i-9-5 Atkritumu apsaimniekošana
i-9-6 Vides izglītība

Rīcības
i-9-1-1 Valsts vides monitoringa programmu rezultātu apkopošana
i-9-1-2 Peldūdeņu kvalitātes monitorings
i-9-1-3 Piesārņoto un degradēto teritoriju monitorings un novēršanas pasākumi
i-9-1-4 Antropogēnās slodzes samazināšana ezeriem un upēm
i-9-2-1 Pieejamības uzlabošana pie ūdeņiem, atpūtas vietu labiekārtošana (Publisko ūdeņu
apsaimniekošana)
i-9-2-2 Apdzīvoto vietu publisko teritoriju labiekārtošana, infrastruktūras uzturēšana un pilnveide
i-9-2-3 Tirgi un āra tirdzniecības vietas
i-9-2-4 Vides dizains un informatīvās telpas sakārtošana
i-9-2-5 Lietus ūdeņu novadīšanas (meliorācijas) sistēmu sakārtošana
i-9-2-6 Pilsētbūvniecības pieminekļa inventarizācija, analīze, attīstības izpēte un atjaunošanas
programma
i-9-2-7 Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana
i-9-2-8 Esošo publisko teritoriju uzturēšana un apsaimniekošana
i-9-2-9 Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību publiskās ārtelpas sakārtošana
i-9-2-10 Vides pieejamības nodrošināšana pašvaldības iestādēs un publiskajā ārtelpā
i-9-2-11 Drošības pasākumi
i-9-3-1 Dabas parku un liegumu dabas aizsardzības plānu izstrāde un ieviešana
i-9-3-2 Parku, skvēru, zaļo teritoriju un ūdeņu apsaimniekošana
i-9-3-3 Talsu novada ainavu ekoloģiskā plāna izstrāde
i-9-3-4 Latvāņu aizaugušo teritoriju pļaušanas un kopšanas nodrošināšana, informatīvs atbalsts
i-9-3-5 Sadarbība ar privāto sektoru īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanā
i-9-4-1 Talsu novada kapsētu labiekārtošana un apsaimniekošana
i-9-4-2 Vienotas kapsētu apsaimniekošanas sistēmas izveide
i-9-5-1 Atkritumu savākšanas pakalpojumu pilnveide
i-9-5-2 Iedzīvotāju informēšana un izglītošana
i-9-6-1 informatīvie pasākumi iedzīvotājiem vides aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas jomā
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i-9-1 Vides monitorings
Nr.
p. k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-9-1-2 Peldūdeņu kvalitātes monitorings
349.

i-9-2

Peldūdeņu kvalitātes
monitorings

3 000

3 000

0

0

Reizi gadā

TNP, Valsts vides
dienests

Nodrošināts atpūtas vietu pie ezeriem
un
dīķiem
ūdeņu
kvalitātes
monitorings (papildus analīzes vietās,
kas nav valsts programmā)

TNP, Valsts vides
dienests
Talsu
pilsētas
pārvalde

Izveidota piesārņoto un degradēto
teritoriju datu bāze
Veikta rekultivācija piesārņotajā
teritorijā Strautu ielā 5 Talsos:
izstrādāts rekultivācijas plāns, veikta
rekultivācija

TN
pilsētu/pagastu
pārvaldes
TNP attīstības
plānošanas
nodaļa

Infrastruktūras pilnveide antropogēnās
slodzes samazināšanai ezeriem un
upēm

i-9-1-3 Piesārņoto un degradēto teritoriju monitorings un novēršanas pasākumi
350.

i-9-2

351.

i-9-2

Piesārņoto un degradēto
teritoriju monitorings
Piesārņotās
un
degradētās
teritorijas
Strautu
ielā
5
rekultivācija

3 000

3 000

0

0

2016.-2018.

50 000

50 000

0

0

2016.-2018.

5 000

5 000

2016.-2018.

i-9-1-4 Antropogēnās slodzes samazināšana ezeriem un upēm
352.

i-9-2

Infrastruktūras pilnveide

15 000

5 000

i-9-2 Publiskā ārtelpa
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-9-2-1 Pieejamības uzlabošana pie ūdeņiem, atpūtas vietu labiekārtošana (publisko ūdeņu apsaimniekošana)
353.

i-3-2

Pieejamības
uzlabošana un atpūtas
vietu labiekārtošana
pie Dursupes ezera

30 000

4 500

25 500

0

2016.-2017.

Balgales pagasta
pārvalde

Iekārtota atpūtas vieta pie Dursupes
ezera, t.sk. apkārtnes labiekārtošana
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Nr. p.
k.

354.

Papildinošā
rīcība

i-3-2
i-9-1
u-2-2

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Pieejamības
uzlabošana un atpūtas
vietu labiekārtošana
pie Stendes upes

20 000

20 000

0

0

2016.-2018.

7 000

7 000

0

0

2016.-2018.

Atbildīgais

Lībagu pagasta
pārvalde

Darbības/iznākuma rādītāji

 Izveidota atpūtas vieta Pastendē
 Iztīrīt Stendes upes krastmalas
Izbūvēts apgaismojums gar tiltiņu
Dižstendē

355.

i-3-1
i-3-2

Pieejamības
uzlabošana un atpūtas
vietu labiekārtošana
pie Abavas

70 000

30 000

30 000

10 000

2016.-2018.

Sabiles pilsētas un
Abavas pagasta
pārvalde

Labiekārtotas atpūtas vietas pie
Abavas, uzstādot solus, ģērbtuvi,
atkritumu urnas, tualeti, ierīkojot
volejbola laukumu, rotaļu laukumu
bērniem, laivu piestātni un nostiprinot
celiņu segumus
 Labiekārtota atpūtas vieta pie
Dārtes ezera un Zemeņu dambja,
t.sk. ierīkoti soliņi, ģērbtuves,
uzvesta smilts
 Labiekārtota Uguņu ezera teritorija

356.

u-2-2
i-3-2

70 000

7000

63 000

0

2016.-2018.

Vandzenes
pagasta pārvalde

357.

i-3-2

50 000

5 000

15 000

30 000

2016.-2018.

Ķūļciema pagasta
pārvalde

 Atjaunots putnu vērošanas tornis
dabas parkā “Engures ezers”

358.

i-3-1
i-3-2

Pieejamības
uzlabošana un atpūtas
vietu labiekārtošana
pie Zemeņu dambja,
Dārtes ezera un Uguņu
ezera
Pieejamības
uzlabošana un atpūtas
vietu labiekārtošana
pie Engures ezera
Pieejamības
uzlabošana un atpūtas
vietu labiekārtošana
pie Ķūļciema dīķiem

4 879

4 879

0

0

2017.

Ķūļciema pagasta
pārvalde

Sakārtotas krastmalas
Iztīrīti dīķi, t.sk. ugunsdzēsības dīķi

Talsu pilsētas
pārvalde

 Labiekārtota pieminekļa
„Koklētājs” teritorija Talsos
 Labiekārtota Ķēniņkalna teritorija,
ierīkots apgaismojums
 Labiekārtots Talsu pilskalns 2,6345
ha platībā
 Atjaunota Kupfera kapliča un
labiekārtota teritorija

i-9-2-2 Apdzīvoto vietu publisko teritoriju labiekārtošana, infrastruktūras uzturēšana un pilnveide
359.

u-1-1
i-2-8
u-2-2
p-3-4

Publisko teritoriju
labiekārtošana Talsos

35 000

35 000

0

0

2016.-2018.
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

360.

p-2-2
p-3-4

Publisko teritoriju
labiekārtošana Īves
pagastā

45 000

45 000

0

0

2016.-2018.

Īves pagasta
pārvalde

361.

i-3-2
u-2-2

Publisko teritoriju
labiekārtošana Ģibuļu
pagastā

20 000

2 000

18 000

0

2016.-2018.

Ģibuļu pagasta
pārvalde

Darbības/iznākuma rādītāji

 Uzlabota pieejamība pie bērnu
rotaļu laukuma Kareivju ielā 18,
t.sk. nodrošināta piekļuve
teritorijai personām ar
funkcionāliem traucējumiem un
vecākiem ar bērnu ratiņiem
 Labiekārtota Pionieru parka
teritorija
 Izstrādāta Statoil rotācijas apļa
attīstības koncepcija
 Labiekārtots dendroloģiskais parks
Talsos
 Labiekārtots Tiņģeres pils parks
 Izbūvēts gājēju celiņš ap pili,
atjaunotas kāpnes
 Atjaunots ceļa segums (bruģis),
ierīkots “guļošais policists” pils
priekšā
 Īstenots Tiņģeres pils
apzaļumošanas projekts
 Atjaunotas taciņas t. sk. liepu
alejas un rožu dobes, ierīkotas
atpūtas vietas, soliņi
 Uzbūvēta lapene
 Atjaunota Tiņģeres parka dīķu
sistēma
 Ierīkota aktīvās atpūtas vieta
 Labiekārtota teritorija pašvaldības
īpašumā “Sapnīši”
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Nr. p.
k.

362.

Papildinošā
rīcība

i-3-2
u-2-2

Pasākums

Publisko teritoriju
labiekārtošana Laidzes
pagastā

Indikatīvā
summa

50 000

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

50 000

0

0

Izpildes
termiņš

2017.-2018.

Atbildīgais

Laidzes pagasta
pārvalde

Darbības/iznākuma rādītāji





Labiekārtots Laidzes ciema
centrs, t.sk. ierīkoti gājēju
celiņi, atpūtas un sporta
laukums, apzaļumošana
Sakārtota un sakopta
pašvaldības nekustamā
īpašuma “Ezermala” teritorija

3 978

3 978

0

0

2017.

Izveidots atrakciju labirints “Taurenis”

14 280

14 280

0

0

2017.

Izgatavotas un uzstādītas māju un ielu
informatīvās zīmes

50 000

5 000

40 000

5 000

2017.

Biedrības "Latvijas
Sarkanais Krusts"
Sociālās aprūpes
centrs "Stūrīši"

Labiekārtota
teritorija
biedrības
"Latvijas Sarkanais Krusts" Sociālās
aprūpes centrā "Stūrīši", t.sk. izveidota
dekoratīva strūklaka vai ūdens
kritums, stacionārs grils, garšaugu un
puķu stādījumi, baskāju taka (oli, māls,
čiekuri, grants u.t.t.), uzstādīti soli un
atkritumu urnas, izbūvētas stikla
nojumes ~ 20m2 izbūve, uzstādīti āra
trenažieri
Labiekārtots Laucienes ciema centrs,
skvērs, izbūvēts gājēju celiņš,
sakārtots ceļu segums, teritorija
apzaļumota
 Labiekārtots Stendes muižas parks,
t.sk. topogrāfiskā uzmērīšana,
hidroģeoloģisko apstākļu izpēte,
dendroloģiskā izpēte u.c.,
pārplānota esošās, bet
nefunkcionējošās meliorācijas
sistēmas, izzāģēti esošie koki,
atjaunoti gājēju celiņi
 Apzaļumotas un labiekārtotas

363.

i-3-2
u-2-2

Publisko teritoriju
labiekārtošana
Laucienes pagastā

15 000

15 000

0

0

2016.-2018.

Laucienes pagasta
pārvalde

364.

u-2-2

Publisko teritoriju
labiekārtošana Lībagu
pagastā

15 000

10 000

0

5 000

2016.-2018.

Lībagu pagasta
pārvalde
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

daudzdzīvokļu māju rajona
teritorijas

365.

p-2-1

Publisko teritoriju
labiekārtošana Lubes
pagastā

10 000

10 000

0

0

2016.-2018.

9 000

9 000

0

0

2017.

Lubes pagasta
pārvalde

366.

u-2-2

Publisko teritoriju
labiekārtošana Sabiles
pilsētā un Abavas
pagastā

70 000

10 500

59 500

0

2016.-2018.

Sabiles pilsētas un
Abavas pagasta
pārvalde

367.

i-3
u-2-2

Publisko teritoriju
labiekārtošana
Valdgales pagastā

67 000

8 000

59 000

0

2016.-2018.

Valdgales pagasta
pārvalde

368.

i-3-2

Publisko teritoriju
labiekārtošana
Vandzenes pagastā

42 000

6 300

35 700

0

2016.-2018.

Vandzenes
pagasta pārvalde

Izveidoti gājēju celiņi, t.sk. skvērā pie
pārvaldes ēkas
Izgatavoti un uzstādīti skatuves,
apmeklētāju
soliņi,
ierīkots
apgaismojums
 Pārbūvēta Greiļu kalna skata
laukuma platforma, celiņš, kāpnes,
soliņi, atkritumu urnas
 Labiekārtots Rožu laukums: bruģēti
celiņi, atjaunota strūklaka "Abavas
loms", atjaunoti soli, atkritumu
urnas, ierīkots apgaismojums
 Labiekārtots laukums un uzstādīti
trenažieri Sabiles “Priedēs”
 Labiekārtots atpūtas parks Pūņās
 Labiekārtota K.Valdemāra dzimto
māju piemiņas vieta
 Uzstādīta publiskā tualete
 Uzstādīti āra trenažieri Pūņu ciemā
 Izveidota pastaigu taka pie Pūņu
pamatskolas
 Uzstādīti soliņu pagasta centrā
 Apzaļumotas daudzdzīvokļu māju
rajoni, labiekārtotas teritorijas,
izveidota atpūtas infrastruktūra
 Veikta dīķa tīrīšana, apkārtnes
labiekārtošana, soliņu uzstādīšana,
laipas izveide, lapenes izbūve
Vandzenes ciemā
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Nr. p.
k.

369.

Papildinošā
rīcība

i-3-2
i-9-2

Pasākums

Publisko teritoriju
labiekārtošana
Valdemārpils pilsētā
un Ārlavas pagastā

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

7000

7000

0

0

2016.

21 546

21 546

0

0

2017.

Atbildīgais

Valdemārpils
pilsētas un
Abavas pagasta
pārvalde

Darbības/iznākuma rādītāji

Izbūvēta strūklaka Lielajā ielā

Pārbūvēta sabiedriskā tualete pilsētā,
skatuve pludmalē un veikts ūdensvada
un kanalizācijas pieslēgums tualetei

370.

u-2-2
i-9-2

Publisko teritoriju
labiekārtošana
Stendes pilsētā

11 450

11 450

0

0

2016.

Stendes pilsētas
pārvalde

Represēto piemiņas vietas
labiekārtošana

371.

u-2-2
i-9-2

Publisko teritoriju
labiekārtošana
Strazdes pagastā

30 031

30 031

0

0

2016.-2018.

Strazdes pagasta
pārvalde

Demontēta
neapdzīvota
labiekārtota teritorija

14 710

14 710

0

0

2016.-2018.

ēka,

Veikta tilta pārbūve gājēju drošības
uzlabošanai pāri Strazdes dīķim

i-9-2-3 Tirgi un āra tirdzniecības vietas
372.
373.

374.

u-1-1
i-9-2
u-1-1
i-9-2

Tirgus laukuma izveide
Stendē
Tirgus laukuma izveide
Valdemārpilī

35 000

4500

31 500

0

2016.-2018.

12 000

12 000

0

0

2016.-2018.

u-1-1
i-9-2

Ielu tirdzniecības
vietas izveide Sabilē

30 250

4 538

25 712

0

2016-2018.

45 000

0

0

2016.-2018.

Stendes pilsētas
pārvalde
Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde
Sabiles pilsētas un
Abavas pagasta
pārvalde

Izveidots tirgus laukums Brīvības ielā
28
Izveidots tirgus laukums Valdemārpilī

Talsu
pārvalde,
TN KSTC

 Uzstādītas vienotas informācijas
zīmes un norādes Talsu novada
teritorijā uz nozīmīgiem objektiem,
teritorijām,
sabiedriskajiem
objektiem
 Izvietoti
daudzfunkcionāli
kultūrvides objekti

Izveidota ielu tirdzniecības vieta Sabilē

i-9-2-4 Vides dizains un informatīvās telpas pilnveide
375.

u-2-1
u-1-1
i-9-2
e-1-2

Informatīvās telpas
pilnveide Talsu pilsētā

45 000

pilsētas
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

376.

i-9-2
u-2-1

Informatīvās telpas
pilnveide Balgales
pagastā

2 000

300

1 700

0

2016.-2018.

Balgales pagasta
pārvalde

377.

i-9-2
u-2-1

Informatīvās telpas
pilnveide Īves pagastā

2 000

300

1 700

0

2016.-2018.

Īves pagasta
pārvalde

378.

i-9-2
u-2-1

1 000

150

850

0

2016.-2018.

Laucienes pagasta
pārvalde

379.

i-9-2
u-2-1

2 000

300

1 700

0

2017.

Laidzes pagasta
pārvalde

380.

i-9-2
u-2-1

Informatīvās telpas
pilnveide Laucienes
pagastā
Informatīvās
telpas
pilnveide
Laidzes
pagastā
Informatīvās
telpas
pilnveide
Ģibuļu
pagastā

3 300

600

2 700

0

2016.-2018.

TN KSTC ,
Talsu TIC
Ģibuļu pagasta
pārvalde

Darbības/iznākuma rādītāji

 Uzstādīti informatīvi interaktīvie
stendi pie Talsu autoostas un pie
Talsu tautas nama
 Izgatavotas un uzstādītas norādes 9
pakalnu iezīmēšanai dabā
 Ierīkotas zīmes un objekti
 Izstrādāts estētiskais dizains un
izveidota reklāma, uz ATU sienas
pie Stendes ielas apļa
 Izveidots vecpilsētas makets,
strūklaka, u.c. modernas
instalācijas pilsētas centrā
 Uzstādītas norādes Talsu pilsētā
 Uzskaitīti nesakoptie īpašumi
 Uzstādītas norādes
 Uzstādīta Balgales pagasta
apskates objektu karte
 Uzstādīta Talsu novada karte
labiekārtotā vietā
 Uzstādīts informatīvs stends pie
Kaļķleju svētavota
 Uzstādīts Īves pagasta kartes
stends ar apskates objektiem pie
Tiņģeres pils
 Uzstādītas norādes
 Sagatavota un uzstādīta pagasta
karte ar apskates objektiem
Laucienes ciema centrā
 Sagatavota un uzstādīta pagasta
karte ar apskates objektiem
Laidzes pagasta centrā
 Izgatavota un uzstādīta Ģibuļu
pagasta karte un norādes
 Izgatavots un uzstādīts informatīvs
stends Čakstes ielā, Spārē

113

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

Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Indikatīvā
summa

Pasākums

381.

i-9-2
u-2-1

Informatīvās
pilnveide
pagastā

382.

i-9-2
u-2-1

383.

telpas
Lībagu

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

TN KSTC ,
Talsu TIC,
Lībagu pagasta
pārvalde
TN KSTC ,
Talsu TIC,
Sabiles pilsētas un
Abavas pagasta
pārvalde

Darbības/iznākuma rādītāji

 Atjaunota un uzstādīta Talsu
novada karte
Izgatavots un uzstādīts informācijas
stends Stendes muižas parkā

3 300

600

2 700

0

2016.-2018.

Informatīvās telpas
pilnveide Sabiles
pilsētā

50 000

7 500

42 500

0

2016.-2018.

i-9-2
u-2-1

Informatīvās telpas
pilnveide Valdemārpils
pilsētā

3 300

600

2 700

0

2016.-2018.

384.

i-9-2
u-2-1

3 300

600

2 700

0

2016.-2018.

385.

i-9-2
u-2-1

Informatīvās telpas
pilnveide Stendes
pilsētā
Informatīvās telpas
pilnveide Strazdes
pagastā

2 000

2 000

0

0

2016.-2018.

Strazdes pagasta
pārvalde

 Uzstādīts informatīvi interaktīvs
stends pie zīmes “Zaļā saule”
 Atjaunota Talsu novada karte

Valdemārpils
pilsētas un
Abavas pagasta
pārvalde
Stendes pilsētas
pārvalde

 Atjaunots informācijas stends Vīna
kalnā
 Atjaunota Talsu novada karte
Greiļu kalnā
 Uzstādīts informatīvi interaktīvs
stends Sabilē
 Atjaunota Talsu novada karte
Abavas senlejā uz Kandavas un
Talsu novada robežas
 Uzstādīts informatīvi interaktīvs
stends Valdemārpilī
 Atjaunota Talsu novada karte
Uzstādīts informatīvi interaktīvs stends
Stendē

i-9-2-5 Lietus ūdeņu novadīšanas (meliorācijas) sistēmu sakārtošana
386.

p-2-2
i-1
i-7

387.

i-7-1
i-7-2

Lietus ūdens
(meliorācijas) shēmu
izstrāde Talsu novada
apdzīvotajām vietām
Lietus ūdeņu
kanalizācijas un
meliorācijas sistēmas
sakārtošana Laidzes
pagastā

5 000

5 000

0

0

2016.-2018.

TN
pilsētu/pagastu
pārvaldes

Sakārtotas lietus ūdens novadīšanas
sistēmas Vandzene, Laidze, u.c.
ciemiem, pilsētām un to daļām

25 000

25 000

0

0

2016.-2018.

Laidzes pagasta
pārvalde

Pārbūvēta Laidzes ciema lietus ūdeņu
kanalizācijas un meliorācijas sistēmas
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

388.

i-7-1
i-7-2

389.

i-7-1
i-7-2

Pasākums

Lietus ūdeņu
kanalizācijas un
meliorācijas sistēmas
sakārtošana
Vandzenes pagastā
Lietus ūdeņu
kanalizācijas un
meliorācijas sistēmas
sakārtošana Ģibuļu
pagastā

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

18 000

18 000

0

0

2016.-2018.

Vandzenes
pagasta pārvalde

Pārbūvēta lietus ūdeņu kanalizācijas
un meliorācijas sistēma Vandzenes
centrā, t.sk. pie Vandzenes tautas
nama

3 000

3 000

0

0

2016.-2018.

Ģibuļu pagasta
pārvalde

Pārbūvēta lietus ūdeņu kanalizācijas
un meliorācijas sistēma Loka ielā
Pastendē

Inventarizēta,
analizēta,
veikta
attīstības
izpēte
Talsu
pilsētbūvniecības piemineklim
Inventarizēta,
analizēta,
veikta
attīstības
izpēte
Sabiles
pilsētbūvniecības piemineklim

i-9-2-6 Pilsētbūvniecības pieminekļa inventarizācija, analīze, attīstības izpēte un atjaunošanas programma
390.

p-2-3
i-6-3

391.

p-2-3
i-6-3

392.

p-2-3
i-6-3

Talsu pilsētbūvniecības
pieminekļa
inventarizācija
Sabiles
pilsētbūvniecības
pieminekļa
inventarizācija
Valdemārpils
pilsētbūvniecības
pieminekļa
inventarizācija

15 000

5 000

0

10 000

2016.-2018.

Talsu
pilsētas
pārvalde

15 000

5 000

0

10 000

2016.-2018.

Sabiles
pilsētas
pārvalde

15 000

5 000

0

10 000

2016.-2018.

Valdemārpils
pilsētas pārvalde

Inventarizēta,
analizēta,
veikta
attīstības
izpēte
Valdemārpils
pilsētbūvniecības piemineklim

12 000

12 000

0

0

2016.-2018.

Talsu pilsētas
pārvalde

Ierīkots atpūtas parks un bērnu
laukums Kareivju ielā 18, Talsos

2 500

2 500

0

0

2016.-2018.

61 000

61 000

0

0

2018.

3 000

3 000

0

0

2016.-2018.

Ģibuļu pagasta
pārvalde

Labiekārtots bērnu rotaļlaukums
Pastendē

24 200

3 630

20 570

0

2016.-2018.

Sabiles pilsētas un

 Izbūvēts bērnu laukums

i-9-2-7 Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana
393.

394.

395.

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

Bērnu rotaļu laukumu
ierīkošana un pilnveide
Talsu pilsētā

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

Bērnu rotaļu laukuma
pilnveidošana Ģibuļu
pagastā
Bērnu rotaļu laukuma

Koka palisāžu nomaiņa pilsētas bērnu
laukumā
Ierīkots bērnu laukums Avotu ielā
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Nr. p.
k.

396.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

i-3-2
i-6-4

pilnveidošana Sabiles
pilsētā

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

Bērnu rotaļlaukumu
ierīkošana
daudzdzīvokļu māju
pagalmos

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Abavas pagasta
pārvalde

24 200

3 630

20 570

0

2016.-2018.

Virbu pagasta
pārvalde

TNP komunālā
nodaļa,
TN būvvalde

Darbības/iznākuma rādītāji

"Rambulīte"
 Ierīkots bērnu laukums un aktīvās
atpūtas laukums “Priedēs”
daudzdzīvokļu māju rajonā
Ierīkots bērnu rotaļu laukums pie
daudzdzīvokļu mājām Jaunpagastā

i-9-2-8 Esošo publisko teritoriju uzturēšana un apsaimniekošana
397.

398.

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

Graustu un nesakopto
īpašumu sakārtošana

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

Publisko teritoriju
ikdienas uzturēšana

30 000

10 000

0

20 000

2018.

Graustu un nesakopto īpašumu
sakārtošana Talsu novada teritorijā
Ģibuļu pagasta “Attīrīšanas iekārtu”
teritorijā esošo graustu nojaukšana,
vides sakārtošana
Veikta publisko teritoriju ikdienas
uzturēšana

20 000

10 000

0

10 000

2018.

50 000

15 000

35 000

2016.-2018.

TN
pilsētu/pagastu
pārvaldes,
SIA “Talsu
namsaimnieks”,
Īpašnieki

0

2016.-2017.

TNP komunālā
nodaļa

Labiekārtota teritorija pie pašvaldības
centrālās administratīvās ēkas Talsos

i-9-2-9 Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību publiskās ārtelpas sakārtošana
399.

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

Pašvaldības centrālās
administrācijas ēkas
publiskās teritorijas
labiekārtošana

50 000

50 000

0

i-9-2-10 Vides pieejamības nodrošināšana pašvaldības iestādēs un publiskajā ārtelpā
400.

p-2-1

Vides pieejamības
nodrošināšana
pašvaldības centrālās
administrācijas ēkai

45 000

5 000

0

40 0000

2016.-2017.

TNP attīstības
plānošanas
nodaļa,
komunālā nodaļa
TN sociālais
dienests

Izbūvēts panduss un ierīkots lifts
iestāžu pieejamības nodrošināšanai

45 000

6 750

0

38 250

2017.-2018.

TNP informācijas
tehnoloģiju

Uzstādītas videonovērošanas kameras
publiskajās teritorijās iedzīvotāju

i-9-2-11 Drošības pasākumi
401.

p-2-1

Videokameru
uzstādīšana publiskās
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

teritorijās

Atbildīgais

nodaļa,
attīstības
plānošanas
nodaļa,
TN pašvaldības
policija

Darbības/iznākuma rādītāji

drošības un kārtības nodrošināšanai

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

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-9-3-1 Dabas parku un liegumu dabas aizsardzības plānu izstrāde un ieviešana
402.

i-3-4
i-3-2

Dabas
parku
dabas
aizsardzības
plānu
izstrāde un ieviešana

5 000

1 000

4 000

0

2016.-2018.

403.

i-3-4
i-3-2

Dabas liegumu dabas
aizsardzības
plānu
izstrāde un ieviešana

5 000

1 000

4 000

0

2016.-2018.

0

0

2016.-2020.

TNP attīstības
plānošanas
nodaļa,
Dabas
aizsardzības
pārvalde
TNP attīstības
plānošanas
nodaļa,
Dabas
aizsardzības
pārvalde

Ieviests dabas aizsardzības plāns dabas
parkiem “Engures ezers”, “Talsu
pauguraine” un “Abavas senleja”.

Talsu pilsētas
pārvalde

 Izveidoti Ķēniņkalna parka koku un
krūmu vainagi, labiekārtota
teritorija
 Izveidoti ģimnāzijas parka koku un
krūmu vainagi
 Izstrādāts Talsu Pionieru parka
topogrāfiskais plāns, veikta koku
inventarizācija, koku un krūmu
vainagu kopšana, labiekārtošana
 Izstrādāts Talsu dendroloģiskā

Izstrādāti dabas aizsardzības plāni
Dabas liegumiem “Zemgaļu purvs”,
“Plunču ezera meži”, “Stikla purvi”,
“Raķupes ieleja”.

i-9-3-2 Parku, skvēru, zaļo teritoriju un ūdeņu apsaimniekošana
404.

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

Parku, skvēru, zaļo
teritoriju un ūdeņu
apsaimniekošana Talsu
pilsētā

80 000

80 000
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

parka topogrāfiskais plāns, veikta
koku inventarizācija, koku un
krūmu vainagu kopšana,
labiekārtošana, dīķu sakārtošana
 Nodrošināta niedru pļaušana
ezeros un dīķos
 Attīrītas ar krūmiem aizaugušās
teritorijas
Labiekārtota un sakopta Abavas
piekraste, izpļauti latvāņi, izcirsti
krūmāji, tīrītas krastmalas, iekārtotas
pieejas vietas pie upes un iekārtotas
atpūtas vietas
Izstrādāta Spāres muižas parka
topogrāfija, veikta inventarizācija un
izstrādāts labiekārtošanas projekts
Labiekārtots Pastendes parks
Papildināti un atjaunoti zivju resursu
krājumi Talsu novada publiskajās
ūdenstilpnēs
Iegādāts aprīkojums zivju resursu
aizsardzības pasākumu nodrošināšanai
Talsu novada ūdenstilpnēs
Veikti pašvaldības mežu atjaunošanas
pasākumi

405.

i-3-2
i-9-2

Abavas piekrastes
teritorijas labiekārtošana

5 000

5 000

0

0

2016.-2017.

Sabiles pilsētas un
Abavas pagasta
pārvalde

406.

i-3-2
i-9-2
i-3-2
i-9-2
p-2-1
i-9-2

Parku, skvēru, zaļo
teritoriju un ūdeņu
apsaimniekošana Ģibuļu
pagastā
Zivju resursu krājumu
papildināšana un
atjaunošana
Zivju resursu
aizsardzības pasākumu
nodrošināšana
Meža
ekonomiskās
vērtības uzlabošana

5 000

5 000

0

0

2016.-2018

Ģibuļu pagasta
pārvalde

5 000
9500

5 000
900

0
0

0
8600

2016-2018.

TNP komunālā
nodaļa

22500

6000

0

16500

2016-2018.

TNP komunālā
nodaļa

40000

12000

28000

0

2016-2018.

TNP komunālā
nodaļa

3 500

0

3 500

2016.-2020.

TNP attīstības
plānošanas
nodaļa,
komunālā nodaļa

Izstrādāts ainavu un dabas resursu
plāns Talsu novadam

2016.-2020.

TNP komunālā
nodaļa,
sabiedrisko
attiecību nodaļa,

Ir informēti un izglītoti zemju īpašnieki
par latvāņu apsaimniekošanas
nepieciešamību

407.

408.

p-2-1
i-9-2

409.

p-2-1
i-9-2

i-9-3-3 Talsu novada ainavu ekoloģiskā plāna izstrāde
410.

p-2-1
i-9-2

Ainavu un dabas resursu
plāna izstrāde

7 000

i-9-3-4 Latvāņu aizaugušo teritoriju pļaušanas un kopšanas nodrošināšana, informatīvs atbalsts
411.

i-9-2

Informatīvs atbalsts
iedzīvotājiem

500

500

0

0

118

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

Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

TN
pilsētu/pagastu
pārvaldes

i-9-3-5 Sadarbība ar privāto sektoru īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanā
412.

i-1-1
i-9-2

Dabas parka “Talsu
pauguraine”
infrastruktūras
pilnveidošana

60 000

5 000

0

55 000

2016.-2018.

TN KSTC
Talsu TIC,
TNP attīstības
plānošanas
nodaļa,
pagastu pārvaldes

413.

i-1-1
i-9-2

Dabas parka “Abavas
senleja” infrastruktūras
pilnveidošana

60 000

5 000

0

55 000

2016.-2018.

TN KSTC
Talsu TIC,
TNP attīstības
plānošanas
nodaļa,
pagastu pārvaldes

 Izveidota kājāmgājēju taka
 Izveidoti un labiekārtoti ainavisku
skatu laukumi
 Organizētas apmācības un
semināri
 Pilnveidoti un labiekārtoti
velotūrisma maršruti
 Organizēti pasākumi
 Pilnveidota un uzlabota
kājāmgājēju taku infrastruktūra
 Izveidoti un labiekārtoti ainaviski
skatu laukumi
 Organizēti apmācību semināru
 Pilnveidoti un labiekārtoti
velotūrisma maršruti
 Pilnveidota laivu maršrutu
infrastruktūra
 Organizēti pasākumi
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i-9-4 Kapsētas
Nr. p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-9-4-1 Talsu novada kapsētu labiekārtošana un apsaimniekošana
3 500

3 500

0

0

2016.-2018.

Strazdes pagasta
pārvalde

 Labiekārtota Strazdes pagasta
Kalna kapsēta

45 000

45 000

0

0

2016.-2018.

Sabiles pilsētas un
Abavas pag.
pārvalde,
SIA “Talsu
namsaimnieks”

Lībagu pagasta kapsētu
labiekārtošana
un
apsaimniekošana
Ķūļciema pagasta kapsētu
labiekārtošana
un
apsaimniekošana
Ģibuļu pagasta kapsētu
labiekārtošana
un
apsaimniekošana

37 000

37 000

0

0

2016.-2018.

Lībagu pagasta
pārvalde

8 500

8 500

0

0

2016.-2018.

Ķūļciema pagasta
pārvalde

3 000

3 000

0

0

2016.-2018.

Ģibuļu pagasta
pārvalde

p-3-4
i-9-2

Valdemārpils
kapsētas
labiekārtošana
un
apsaimniekošana

7 000

7 000

0

0

2016.-2018.

p-3-4
i-9-2
p-3-4

Laidzes pagasta kapsētu
labiekārtošana
un
apsaimniekošana

2 000

2 000

0

0

2016.-2017.

Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde
Laidzes pagasta
pārvalde

 Nomainīts Brinkenu kapličas (valsts
nozīmes arhitektūras piemineklis)
jumta segums, stiprinātas
centrālbūves korpuss un kolonnas,
izveidots gājēju celiņš
 Paplašināta un labiekārtota Meža
kapsēta
 Paplašināti, labiekārtoti Lībagu
pagasta Bungu kapsēta
 Izbūvēta kapliča
 Pārbūvēta Ķūļciema kapsētas
kapliča, labiekārtota teritorija
 Atjaunots kapsētas žogs
 Izbūvēta kapliča Spāres kapsētā
 Atjaunoti ieejas vārti Ģibuļu,
Spāres, Ģaviļnieku un Kāņu
kapsētās
 Atjaunots žogs Ģibuļu kapsētā
 Uzbūvēti jauni žogi Maķīšu, Cīruļu,
Talsciema,, Labdzeņu, Kāņu
kapsētās
Veikta kapsētas paplašināšana

414.

p-3-4
i-9-2

415.

p-3-4
i-9-2

416.

p-3-4
i-9-2

417.

p-3-4
i-9-2

418.

p-3-4
i-9-2

419.

420.

Strazdes pagasta kapsētu
labiekārtošana
un
apsaimniekošana
Sabiles pilsētas un Abavas
pagasta
kapsētu
labiekārtošana
un
apsaimniekošana

Labiekārtota Nodenu kapsēta, izbūvēts
norobežojošs žogs
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Nr. p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

i-9-2
421.

p-3-4
i-9-2

422.

p-3-4
i-9-2

423.

p-3-4
i-9-2

424.

p-3-4
i-9-2

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

5 000

5 000

0

0

2016.-2018.

Virbu pagasta kapsētu
labiekārtošana
un
apsaimniekošana
Laucienes pagasta kapsētu
labiekārtošana
un
apsaimniekošana
Valdgales pagasta kapsētu
labiekārtošana
un
apsaimniekošana

35 000

35 000

0

0

2016.-2018.

Virbu
pagasta
pārvalde

Paplašināta un labiekārtota Rocežu
kapsēta
Uzbūvēta kapliča Virbu pagasta
Jaunpagasta kapos

4 000

4 000

0

0

2016.-2018.

Laucienes pagasta
pārvalde

 Labiekārtota Pūckalna kapsēta
 Atjaunota kapliča

30 000

30 000

0

0

2016.-2018.

Valdgales pagasta
pārvalde

 Labiekārtota Frītagu kapsēta,
atjaunota aka
 Labiekārtota Sumbru kapsēta

Kapu
atkritumu
konteineru iegāde

10 000

10 000

0

0

2016.-2018.

TNP
komunālā
nodaļa

Kapu atkritumu konteineru iegāde
Talsu novada kapsētām

TNP
komunālā
nodaļa
TNP
komunālā
nodaļa

Veikta kapsētu digitālā kartēšana

i-9-4-2 Vienotas kapsētu apsaimniekošanas sistēmas izveide
425.

i-9-2

426.

p-3-4
i-9-2

Talsu novada pašvaldības
kapsētu digitālizācija
Vienota apbedīto reģistra
izstrāde

30 000

6 000

24 000

0

2016.-2018.

1 000

1 000

0

0

2016.-2018.

Izstrādāts vienots apbedīto reģistrs
elektroniskā formā

i-9-5 Atkritumu apsaimniekošana
Nr. p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-9-5-1 Atkritumu savākšanas pakalpojumu pilnveide
427.

428.

p-2-1

p-2-1

Šķirošanas laukumu un
punktu ierīkošana

Iedzīvotāju informēšanas
pasākumi

30 000

0

0

30 000

2016-2018.

35 000

0

0

35 000

2016-2018.

4 000

0

0

4 000

2016.-2018.

TNP atkritumu
apsaimniekotājs

TNP atkritumu
apsaimniekotājs

Ierīkoti sadzīves atkritumu laukumi
Ierīkoti šķiroto atkritumu savākšanas
punkti Talsu novada apdzīvotajās
vietās
Atkritumu apsaimniekotāja, NVO,
pašvaldības kopēji rīkotas akcijas,
sociālās kampaņas, vides izglītības
projekti.
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Nr. p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-9-5-2 Iedzīvotāju informēšana un izglītošana
429.

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

Iedzīvotāju informēšanas
un izglītošanas pasākumi

1 200

0

0

1 200

1 000

0

0

1 000

2016.-2018.

SIA AAS “Piejūra”

Zīmējumu konkurss skolās par vides
aizsardzības tēmu, skolēnu zīmējumu
kalendāra izdošana
Akcijas, prezentācijas, ekskursijas uz
poligonu “Janvāri”

i-9-6 Vides izglītība
Nr. p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

i-9-6-1 Informatīvie pasākumi iedzīvotājiem vides aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas jomā
430.

p-1-1

Informatīvie pasākumi
iedzīvotājiem vides
aizsardzības un atkritumu
apsaimniekošanas jomā

5 000

0

0

5 000

2016.-2018.

SIA “AAS Piejūra”

Makulatūras konkursa rīkošana PII un
skolās
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2.EKONOMIKA
e-1 Ekonomika
Rīcību virzieni
e-1-1 Ražošanas teritoriju attīstīšana
e-1-2 Informatīvais atbalsts
uzņēmējiem

Stratēģiskais mērķis:
Vides resursos balstīta
progresīva un attīstīta
daudznozaru ekonomika

e-1-3 Finanšu un atbalsta instrumenti
vietējiem uzņēmumiem

e-1-4 Darbaspēks

e-1-5 Pakalpojumi

Rīcības
e-1-1-1 Jaunu teritoriju un telpu sagatavošana ražošanas vajadzībām un aktīva piedāvāšana tirgū
e-1-1-2 Esošo un potenciālo uzņēmumu nodrošinājums ar pieejamo publisko infrastruktūru
e-1-2-1 Sadarbība ar vietējiem uzņēmumiem
e-1-2-2 Administratīvā sloga mazināšana
e-1-2-3 Informācija par ES un valsts uzņēmējdarbības atbalstu
e-1-2-4 Sadarbība ar potenciālajiem investoriem
e-1-2-5 Tūrisma veicināšana
e-1-3-1 Talsu novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta instrumenti
e-1-3-2 Nekustamo īpašumu nodokļu atlaižu programma
e-1-3-3 Partnerības projekti, sadarbība
e-1-3-4 Biznesa inkubatora darbība
e-1-4-1 Uzņēmēju iesaiste profesionālās izglītības programmu izstrādē un jauniešu profesionālajā
orientācijā
e-1-4-2 Uzņēmumu nodrošinājums ar darbiniekiem un speciālistiem
e-1-4-3 Darbinieku kvalifikācijas celšana
e-1-4-4 Skolēnu uzņēmumi
e-1-5-1 Pašvaldības pakalpojumu iepirkumu organizēšana uzņēmējiem

e-1-1 Ražošanas teritoriju attīstīšana
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

e-1-1-1 Jaunu teritoriju un telpu sagatavošana ražošanas vajadzībām un aktīva piedāvāšana tirgū
431.

i-1
1-8
p-3

Ražošanas un
uzņēmējdarbības
teritoriju sagatavošana

500 000

10 000

400 000

90 000

2016.-2018.

TNP komunālā
nodaļa,
attīstības
plānošanas
nodaļa

 Atjaunoti pievadceļi,
inženierapgāde, elektroapgāde,
būves un teritorija
 Novērsta grunts piesārņošana
 Izstrādāti detālplānojumi
 Sakārtotas īpašumu tiesības
 Sagatavota tehniskā
dokumentācija
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

e-1-1-2 Esošo un potenciālo uzņēmumu nodrošinājums ar pieejamu publisko infrastruktūru
432.

i-3

Grants karjera
“Karpati” izpēte

15 000

15 000

0

0

2016.-2018.

Laucienes pagasta
pārvalde

Veikta grants karjera "Karpati" izpēte

e-1-2 Informatīvais atbalsts uzņēmējiem
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

e-1-2-3 Informācija par Eiropas Savienības un valsts uzņēmējdarbības atbalstu
433.

u-1-3

Informatīvie semināri

5 000

0

0

5 000

2016.-2018.

Uzņēmējdarbības
biznesa
inkubators

Palielināta uzņēmumu iesaiste finanšu
resursu apguvē, augusi kapacitāte
sadarbībā ar LTRK, LIAA, VIAA, LTC,
Altum, VATP u.c.
Tūrisma informācijas centru attīstība
Talsos, Valdemārpilī, Sabilē un tūrisma
informācijas punktu izveide Strazdē,
Spārē
 Izveidoti tūrisma maršruti novadā
 Izveidoti jauni tūrisma produkti
 Izstrādātas interaktīvi ekskursiju
piedāvājumi Valdemārpilī, Talsos
un Sabilē
 Uzturēta laivu maršrutu
infrastruktūra Abavā
 Sagatavotas un izdotas
prezentācijas un informatīvie
materiāli (ceļvežu, bukletu, karšu,
spēļu, grāmatu u.c.)
 Veicināta jauniešu nodarbinātība
 Iesaistīti ārvalstu brīvprātīgie
 Veicināta sadarbība ar NVO

e-1-2-5 Tūrisma veicināšana
434.

u-1-3

Atbalsts uzņēmumu
reklamēšanai

15 000

15 000

0

0

2016.-2018.

TN KSTC

435.

p-1
u-1-3
i-1

Jaunu tūrisma
produktu veidošana un
esošo pilnveidošana

10 000

10 000

0

0

2016.-2018.

TN KSTC Talsu
TIC,
pilsētu/pagastu
pārvaldes
sadarbībā ar
uzņēmējiem
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Papildinošā
rīcība

436.

p-1-1
u-1-3

Informācijas
pieejamības
pilnveidošana

10 000

10 000

0

0

2016.-2018.

TN KSTC Talsu
TIC,
TNP sabiedrisko
attiecību nodaļa,
pilsētu/pagastu
pārvaldes

437.

p-1-1
u-1-3
i-1-1

Velotūrisma un
kājāmgājēju
infrastruktūras
pilnveidošana

5 000

5 000

0

0

2016.-2018.

TN KSTC Talsu
TIC,
pilsētu/pagastu
pārvaldes

438.

p-1-1

Dalība izstādēs

16 000

8 000

0

8 000

2016.-2018.

439.

p-1-1

Semināru un apmācību
organizēšana

5 000

4 000

0

1 000

2016.-2018.

TN KSTC,
TNP attīstības
plānošanas
nodaļa,
sabiedrisko
attiecību nodaļa
TN KSTC,
TNP attīstības
plānošanas
nodaļa,
TN PIC

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Nr. p.
k.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

 Sagatavotas un izdotas
prezentācijas un informatīvie
materiāli (ceļvežu, bukletu, karšu,
spēļu, grāmatu u.c.)
 Uzstādīti informatīvi interaktīvie
stendi Talsos, Sabilē, Valdemārpilī
un Stendē
 Izvietoti jaunu informatīvie stendi,
atjaunoti esošie pie apskates
objektiem
 Pilnveidoti TIC Talsos, Sabilē un
Valdemārpilī, TIP izveidošana
Strazdē un Spārē
 Pilnveidota mājas lapa
www.talsitourism.lv
 Pilnveidoti un marķēti kājāmgājēju
maršruti Talsos, Valdemārpilī,
Sabilē un dabas parkos “Talsu
pauguraine” un “Abavas senleja”
 Pilnveidota velomaršrutu
infrastruktūra
 Sagatavoti informatīvie materiāli
 Noorganizēti pasākumi
 Izveidoti skatu punkti dabas parkā
“Talsu pauguraine”
Ikgadēja dalība izstādēs reklamējot
Talsu novada uzņēmējus un apskates
objektus

Organizēti regulāri semināri un
apmācības t.sk. pieredzes apmaiņa
tūrisma nozares uzņēmējiem
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e-1-3 Finanšu un atbalsta instrumenti vietējiem uzņēmumiem
Nr. p. k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

e-1-3-1 Talsu novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta instrumenti
440.
e-1-1
Uzņēmējdarbības
Tiks
Tiks precizēts Tiks precizēts Tiks precizēts 2017.e-1-2
atbalsta
sistēmas precizēts
2018.
e-1-4
izveide
un
pieejamība

441.

e-1-1
e-1-2
e-1-4

Veicināt
uzņēmējdarbību
reģionos
attīstot
pārrobežas sadarbību

175 908

50 153

125 755

0

2016.2018.

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

TNP juridiskā
nodaļa,
attīstības
plānošanas
nodaļa,
finanšu
nodaļa,
TN uzņēmēju
konsultatīvā
padome
TNP attīstības
plānošanas
nodaļa,
TN KSTC

Izveidota
uzņēmējdarbības
atbalsta sistēma

 Labiekārtoti un aprīkoti Tūrisma
informācijas
centri
Talsos,
Valdemārpilī, Sabilē
 Izdoti informatīvi materiāli par
uzņēmējiem un to sniegtajiem
pakalpojumiem Talsu novadā
 Dalība
starptautiskajās
un
vietējās izstādēs
Sadarbībā ar uzņēmējiem risināti
dažādi pašvaldībai un uzņēmējiem
būtiski jautājumi

Modernizēta
kinoteātra
“Auseklis”
infrastruktūra
pakalpojumu
dažādošanai:
izveidots multifunkcionāls centrs,
kur
nodrošinātas
atbilstoši
aprīkotas telpas konferencēm,
semināriem
uzņēmējdarbības
informatīvā
atbalsta
nodrošināšanai

e-1-3-3 Partnerības projekti, sadarbība
442.

u-1-3

Atbalsts uzņēmumu
reklamēšanai

15 000

15 000

0

0

2016.-2018.

TN KSTC

443.

p-1

Uzņēmējdarbības
konsultatīvās
padomes darbība

5 000

5 000

0

0

2016.-2018.

TNP pārstāvji
padomē,
TNP attīstības
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Nr. p. k.

444.

Papildinošā rīcība

p-1
u-1-3

Pasākums

Zinātnisko
konferenču
organizēšana aktuālo
uzņēmējdarbības
nozaru atbalstam

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

5 000

1 000

0

4 000

2016.-2018.

200 000

50 000

100 000

50 000

2016.-2018.

Atbildīgais

plānošanas
nodaļa
TN PIC,
Uzņēmējdarbības
biznesa
inkubators,
TNP attīstības
plānošanas
nodaļa

Darbības/iznākuma rādītāji

Aktīva aktuālo zināšanu pārnese
darba
spēka
un
uzņēmumu
produktivitātes veicināšanai

e-1-3-4 Biznesa inkubatoru darbība
445.

p-1
u-1-3

Biznesa inkubatora
darbība Talsu novadā

Biznesa
inkubators Talsos,
LIAA

 Darbojas biznesa inkubators ar
rezultatīvajiem rādītājiem:
 Pirms inkubācijas atbalstu
saņēmušo fizisko personu skaits
– vismaz 15
 Atbalstu saņēmušo komersantu
skaits – vismaz 7
 Radītas 7 jaunas darba vietas

e-1-4 Darbaspēks
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

e-1-4-1 Uzņēmēju iesaiste profesionālās izglītības programmu izstrādē un jauniešu profesionālajā orientācijā
446.

i-2-6
i-2-8
i-2-6
i-2-8

Darba tirgum
atbilstošu profesionālo
mācību programmu
izstrāde

5 000

0

0

10 000
447.

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

Prakses vietu izveide
uzņēmumos, prakses
programmas

10 000

0

0

5 000

2016.-2018.

10 000

2016.-2018.

10 000

2016.-2018.

PIKC “Rīgas Valsts
tehnikums”, TN
izglītības iestādes,
TN uzņēmēju
konsultatīvā
padome,

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Laidzes
teritoriālās struktūrvienības mācību
programmu izvērtēšana
Uzņēmēju pieaicināšana jaunu
programmu izstrādē

PIKC “Rīgas Valsts
tehnikums”,
TN izglītības
iestādes,

Atbalsts uzņēmējiem (meistariem,
darba vadītājiem, līdzdalība prakses
vietas iekārtošanā, uzturēšanā)

Partnerība mācību bāzu un praktisko
apmācību aprīkojuma nodrošināšanā
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Nr. p.
k.

448.

Papildinošā
rīcība

i-2-6
i-2-8

Pasākums

Profesionālās
orientācijas pasākumi
vispārējās izglītības
iestādēs

Indikatīvā
summa

1 500

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

500

Izpildes
termiņš

500

500

2016.-2018.

Atbildīgais

TN uzņēmēju
konsultatīvā
padome
TN Izglītības
iestādes,
TN PIC,
Biznesa
inkubators

Darbības/iznākuma rādītāji

Uzņēmēju pieaicināšana vispārējās
izglītības iestāžu rīkotajos
profesionālās orientācijas pasākumos,
uzņēmumu apmeklējumi, projektu
dienas. Skolēnu uzņēmumu veidošana
un sasaiste ar uzņēmumiem.

e-1-4-2 Uzņēmumu nodrošinājums ar darbiniekiem un speciālistiem
449.

i-2
u-1

Atbalsts Talsu novada
studējošiem
jauniešiem

16 000

16 000

0

0

2017.-2018.

TNP

450.

i-5

Algotie pagaidu
sabiedriskie darbi

75 682

0

0

75 682

2016.-2018.

NVA,
TNP komunālā
nodaļa,
TN sociālais
dienests

10 000

0

0

10 000

2016.-2018.

NVA,
PIKC “Rīgas Valsts
tehnikums”,
TN PIC

Izstrādāta motivācijas programma
jauniešiem, lai atgrieztos Talsu novadā
pēc studijām - finanšu instrumenti un
materiāla atbalsta pasākumi,
pašvaldības līdzdalība ar pieejama
mājokļa piedāvājumu
Sadarbība ar uzņēmumiem algoto
pagaidu sabiedrisko darbu
organizēšanā

e-1-4-3 Darbinieku kvalifikācijas celšana
451.

i-2-8
i-2-5
i-2-7

Darbinieku
kvalifikācijas
paaugstināšana

Apmācību piedāvājums uzņēmumiem

E-apmācības un vebināru ieviešana
izglītības pakalpojumu pieejamības
veicināšanai
Prakses programmas pieaugušajiem

e-1-4-4 Skolēnu uzņēmumi
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

452.

i-6
u-1

Pasākums

Skolēnu uzņēmumi un
uzņēmumu sadarbība ar
izglītības iestādēm

Indikatīvā
summa

5 000

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

0

0

5 000

Izpildes
termiņš

2016.-2018.

Atbildīgais

PIKC “Rīgas Valsts
tehnikums”,
TN izglītības
iestādes

Darbības/iznākuma rādītāji

Uzņēmības mācīšana, „iespējamā
misija”
Sadarbība ar uzņēmējiem skolēnu
projektu nedēļās
Skolēnu uzņēmumu inkubators
(sociālā uzņēmējdarbība)
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3. UNIKALITĀTE
u-1 Talsi – Ziemeļkurzemes pakalpojumu un ekonomiskās izaugsmes centrs

Stratēģiskais
mērķis:
Talsu pilsētas izcilība,
novada nozīmība un
atpazīstamība – novada
svītrkods

Rīcību virziens
u-1-1 Talsi – reģiona
līmeņa izglītības,
kultūras, sporta un
veselības aprūpes
centrs

u-1-2
Valsts
un
pašvaldību
pakalpojumi
u-1-3
Mārketinga
pasākumi

Rīcības
u-1-1-1 Dienesta viesnīcas būvniecība Talsos
u-1-1-2 Daudzfunkcionāla centra būvniecība Talsos (Talsu bibliotēkas būvniecība)
u-1-1-3 Sporta infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā
u-1-1-4 Tūrisma infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā
u-1-1-5 Kultūras infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā
u-1-1-6 Talsu deviņu pakalnu koncepcija
u-1-1-7 Pilsētbūvniecības pieminekļa kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība
u-1-1-8 Atbalsts unikāliem pasākumiem
u-1-1-9 Talsu novada muzeja attīstība
u-1-1-10 Sadarbības moduļa izstrāde un ieviešana sadarbībā ar privāto sektoru un NVO
u-1-2-1 Valsts iestāžu filiāļu pārstāvniecība novadā, pieejamības uzlabošana
u-1-2-2 Sadarbība ar valsts iestādēm
u-1-2-3 Dialogs uzņēmēji – reģiona valsts iestādes – pašvaldība
u-1-3-1 Mārketinga pasākumu programmas izstrāde un ieviešana

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

Papildinošā rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

u-1-1-1 Dienesta viesnīcas būvniecība Talsos
453.

i-2-1
i-3
i-6

Dienesta viesnīcas
izveide Talsos

300 000

50 000

250 000

50 000

2018.

TNP

Izveidota viesnīca Talsu Valsts
ģimnāzijas, 2. pamatskolas, Talsu
sporta skolas vajadzībām, kā arī
speciālistu nodrošināšanai ar
dzīvokļiem

2017.-2018.

TNP attīstības
plānošanas

Ēkas Brīvības ielā 17A pārbūve par
zema enerģijas patēriņa ēku Talsu

u-1-1-2 Daudzfunkcionālā centra būvniecība Talsos (Talsu bibliotēkas būvniecība)
454.

i-3-2
i-1-3

Ēkas Brīvības ielā 17A
pārbūve Talsu Galvenās

2 000
000

300 000

1 700 000

0
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Nr. p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

bibliotēkas vajadzībām

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

nodaļa,
Talsu pilsētas
pārvalde
Talsu Galvenā
bibliotēka

Galvenās bibliotēkas vajadzībām

u-1-1-3 Sporta infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā
455.

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

Āra aktīvās atpūtas
centru izveide
daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju tuvumā

120 000

18 000

102 000

0

2016.-2018.

TN KSTC

 Izveidoti dzīvojamos rajonos
basketbola laukumi
 Izveidoti āra trenažieru, bērnu
laukumi

10 000

0

0

2016.-2018.

TN KSTC Talsu TIC,
pilsētu/pagastu
pārvaldes






u-1-1-4 Tūrisma infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā
456.

457.

u-1-3
i-3-1
i-3-2

u-1-3
i-3-1
i-3-2

Jaunu tūrisma produktu
veidošana un esošo
pilnveidošana

Informācijas pieejamības
pilnveidošana

10 000

34 750

29 538

5 212

0

2016.-2018.

TN KSTC Talsu TIC,
pilsētu/pagastu
pārvaldes,
TNP sabiedrisko
attiecību nodaļa










458.

u-1-3
i-3-1
i-3-2

Velotūrisma un
kājāmgājēju
infrastruktūras
pilnveidošana

32 500

4 875

27 625

0

2016.-2018.

TN KSTC Talsu TIC,
pilsētu/pagastu
pārvaldes






Pilnveidoti tūrisma maršruti
Izveidoti jauni tūrisma produkti
Izstrādātas interaktīvas ekskursijas
Sagatavoti un izdoti prezentācijas
un informatīvie materiāli (ceļvežu,
bukletu, karšu, spēļu, grāmatu
u.c.)
Veicināta jauniešu nodarbinātība
Iesaistīti ārvalstu brīvprātīgie
Veicināta sadarbība ar NVO
Uzstādīti informatīvi interaktīvie
stendi Talsos
Izvietoti jauni informatīvie stendi
un atjaunoti esošie pie apskates
objektiem
Pilnveidoti TIC
Iegādāta jauna fototehnika,
datortehnika
Izdoti informatīvie materiāli
Pilnveidoti un marķēti kājāmgājēju
maršruti
Pilnveidota velomaršrutu
infrastruktūra
Sagatavoti informatīvie materiāli
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Nr. p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

 Organizēti pasākumi

u-1-1-5 Kultūras infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā
459.

i-3-2
i-9-2

Kultūras infrastruktūras
attīstība un materiālās
bāzes pilnveidošana
Talsu pilsētā

1 500
000

450 000

1 000 000

50 000

2016.-2018.

Talsu
pilsētas
pārvalde
TN KSTC Talsu
tautas nams

 Iegādāts koncertflīģelis Talsu
tautas namam
 Iegādātas digitālās klavieres Talsu
tautas namam
 Iegādātas
un
uzturētas
informācijas tehnoloģijas (datoru,
videoprojektora, programmatūras)
Talsu tautas namā
 Iegādāts ploteris un kopētājs Talsu
tautas namam
 Demontētas vecās gaismu iekārtas
Talsu tautas namā, iegādātas
jaunas gaismas iekārtas
 Iegādāta skaņas iekārta Talsu
tautas namam
 Atjaunota Talsu tautas nama
skatuve
 Atjaunota Talsu tautas nama Lielās
zāles grīda
 Atjaunotas telpas Talsu tautas
namā
 Iegādāts tehniskais aprīkojums,
informācijas
tehnoloģijas
brīvdabas pasākumu kvalitātes
uzlabošanai, t.sk. brīvdabas kino
izrādīšanai
 Īstenoti
plānveida
remonti
Sauleskalna brīvdabas estrādē
 Modernizēta
infrastruktūra
kinoteātra “Auseklis” pakalpojumu
dažādošanai:
- ēka kā multifunkcionāls centrs, kur
nodrošinātas labi aprīkotas telpas

132

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

Nr. p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

-

-

konferencēm,
semināriem,
dažādiem
mūžizglītības
pasākumiem
atjaunots aprīkojums kino un
videomateriālu demonstrēšanai jaunas kinoaparatūras iegāde
kinoteātrim
Atjaunots kinoteātra foajē un lielā
zāle

u-1-1-6 Talsu deviņu pakalnu koncepcija
460.

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

Leču kalna
labiekārtošana

80 000

68 000

0

12 000

2016.-2018.

Talsu
pilsētas
pārvalde,
TN KSTC

461.

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

Krievragkalna
labiekārtošana

236 704

236 704

0

0

2017.-2018.

Talsu
pilsētas
pārvalde
TNP
TN KSTC

462.

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

Pilskalna labiekārtošana

80 000

68 000

0

12 000

2017.-2018.

Talsu
pilsētas
pārvalde,
TN KSTC

463.

i-3-1
i-3-2

Ķēniņkalna
labiekārtošana

80 000

68 000

0

12 000

2017.-2018.

Talsu
pilsētas
pārvalde,








Izstrādāta topogrāfija
Sakārtota pieminekļa apkārtne
Ierīkotas pastaigu takas
Izbūvēti soliņi
Ierīkots apgaismojums
Izvietoti pilsētvides mākslas
objekti
•Izstrādāta topogrāfija
•Atjaunotas pastaigu takas
•Atjaunoti soliņi
•Atjaunots apgaismojums
•Atjaunotas kāpnes
•Atjaunots bērnu rotaļu laukums
•Izvietoti pilsētvides mākslas objekti
 Saskaņota dokumentācija
 Izstrādāta topogrāfija
 Notikuši reljefa līdzināšanas darbi
 Ierīkotas pastaigu takas
 Izbūvēti soliņi
 Ierīkots apgaismojums
 Ierīkots bērnu rotaļu laukums
 Izvietoti pilsētvides mākslas
objekti
 Izstrādāta topogrāfija
 Veikta koku inventarizācija
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Nr. p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

i-9-2

u-1-1-7 Pilsētbūvniecības pieminekļa kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība
464.
i-9
100 000
50 000
0
50 000
Kultūrvēsturiskā
u-2

2016.-2018.

mantojuma saglabāšanas
un publiskās ārtelpas
uzlabošana
pilsētbūvniecības
pieminekļa teritorijā

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

TN KSTC








TNP komunālā
nodaļa,
attīstības
plānošanas
nodaļa,
TN būvvalde
TN KSTC

Saglabāts kultūrvēsturiskais

Sakārtotas pieminekļu apkārtnes
Ierīkotas pastaigu takas
Atjaunotas kāpnes
Izbūvēti soliņi
Atjaunots apgaismojums
Izvietoti pilsētvides mākslas
objekti

mantojums, uzlabota publiskā ārtelpa
pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā

u-1-1-8 Atbalsts unikāliem pasākumiem
465.

i-3-2

Brīvdabas
“Ārpasaules
Tiguļkalnā”

koncerts
mūzika

24 000

24 000

0

0

2016.-2018.

TN KSTC

Sarīkots brīvdabas koncerts
“Ārpasaules mūzika Tiguļkalnā”

50 000

40 000

0

10 000

2016.-2018.

TN muzejs
TN KSTC

 Attīstīts Talsu novada muzejs
 Papildināta Tautiskā romantisma
ekspozīcija, izveidotas
jaunas
ekspozīcijas
 Atjaunotas telpas, ierīkota un
atjaunota
2.pasaules kara
ekspozīcija - „Moku kambaru”
 Atjaunotas tualetes
 Ierīkots lifts
 Atjaunotas
elektroinstalācijas
izstāžu zāļu apgaismošanai
 Atjaunoti logi vestibilam un
otrajam stāvam
 Pieejams publiskais internets
 Muzeja
siltumapgādes

u-1-1-9 Talsu novada muzeja attīstība
466.

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

Talsu novada muzeja
pakalpojumu attīstība
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Nr. p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

rekonstrukcija-izpildīts
 Restaurēti griesti, sienas, atjaunoti
griestu un sienu gleznojumi
 Konservēti un izvietoti četri 17.gs
lielgabali
 Ierīkots
laukums
nelieliem
pasākumiem brīvā dabā
 Izbūvēts skatu tornis
 Atjaunota fasāde
 Noorganizēts Latvijas simtgadei
veltīts
piedāvājums:
izstāde,
izglītojoša programma, sarīkojums
 Izveidots Bēthovena muzikālais
soliņš
 Izveidots Talsu pilsētas makets pie
muzeja
 Modernizēta ekspozīcija
 Izdoti Muzeja raksti, vienu reizi 3
gados

u-1-2 Valsts un pašvaldību pakalpojumi
Nr. p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

u-1-2-1 Valsts iestāžu filiāļu pārstāvniecība novadā, pieejamības uzlabošana
467.

p-2-1
i-9-2

Valsts iestāžu filiāļu
pārstāvniecība novadā,
pieejamības uzlabošana

15 000

15 000

0

0

2016.-2018.

TNP, valsts iestāžu
reģiona filiāles

Saglabāta valsts iestāžu filiāļu
pārstāvniecība novadā, veikta
pieejamības uzlabošana

3 000

1 000

0

2 000

2016.-2018.

TNP, valsts iestāžu
reģiona filiāles

Sadarbības projekti ar valsts iestādēm
publiskās pārvaldes administratīvās
kapacitātes
paaugstināšanā
un
administratīvā sloga mazināšanā (epārvalde)

u-1-2-2 Sadarbība ar valsts iestādēm
468.

p-2-1
i-9-2

Sadarbības projekti
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u-1-3 Mārketinga pasākumi
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

u-1-3-1 Mārketinga pasākumu programmas izstrāde un ieviešana
469.

p-2-1

Pagastu ģerboņu
izstrāde

12 000

12 000

0

0

2016.-2018.

470.

p-2-1

25 000

25 000

0

0

2016.-2018

471.

p-2-1

Talsu novada
reprezentācijas
materiālu, baneru,
plakātu, vizuālo un
videoprezentāciju,
suvenīru un
informatīvo izdevumu
sagatavošana
Talsu novada himna

500

500

0

0

2016.-2018.

472.

p-2-1

Konkursi ( novada
popularizēšana,
novada fotokonkursi
u.c.)

8 000

8 000

0

0

2016.-2018.

TN KSTC,
TN
pilsētu/pagastu
pārvaldes
TNP sabiedrisko
attiecību nodaļa,
TN KSTC

Veikta pagastu ģerboņu izstrāde,
apstiprināšana un izgatavošana

TNP sabiedrisko
attiecību nodaļa
TNP sabiedrisko
attiecību nodaļa

Noorganizēts konkurss ar sabiedrības
līdzdalību
Noorganizēts konkurss ar sabiedrības
līdzdalību

Veikta Talsu novada vienota tēla
vizuālā
koncepta
izstrāde,
reprezentācijas materiālu, suvenīru un
izdevumu sagatavošana

u-2 Kultūrvides uzturēšana un attīstība
Rīcību virzieni
u-2-1 Novada pasākumi
Stratēģiskais mērķis:
Talsu pilsētas izcilība, novada
nozīmība un atpazīstamība –
novada svītrkods
u-2-2 Kultūrvēsturiskais
mantojums

Rīcības
u-2-1-1 Novada pasākumu plānošanas sistēmas pilnveide
u-2-1-2 Novada mēroga pasākumu organizēšana
u-2-1-3 Vietēja mēroga pasākumu organizēšana
u-2-1-4 Atbalsts jauniem radošiem (unikāliem) projektiem
u-2-1-5 Brīvprātīgo un NVO iesaistīšana pasākumu organizēšanā un jaunu ideju īstenošanā
u-2-1-6 NVO kultūras projektu īstenošana
u-2-2-1 Novadpētniecība un muzeju darbība
u-2-2-2 Kultūras pieminekļu un vēsturisko ēku saglabāšanas un atjaunošanas pasākumi
u-2-2-3 Lietišķās un tēlotājmākslas tradīciju attīstība
136

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

u-2-3 Nemateriālais
kultūras mantojums
u-2-4 Bibliotēku darbības
attīstība
u-2-5 Dabas mantojums

u-2-3-1 Amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšana
u-2-4-1 Talsu novada bibliotēku infrastruktūras un materiālās bāzes attīstība
u-2-4-2 Bibliotēku pakalpojuma pieejamības un kvalitātes uzlabošana
u-2-5-1 Dabas teritoriju popularizējoši un izglītojoši pasākumi

u-2-1 Novada pasākumi
Nr. p.
k.

Papildinošā rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

u-2-1-2 Novada mēroga pasākumu organizēšana
473.

i-3-2

Deviņu pakalnu ritmi

11 000

8 000

0

3 000

2017.

TN BJC

Sarīkotas sporta deju sacensības reizi
2 gados
Sarīkots SEB Latvijas kalnu divriteņu
maratona 6.posms Talsos

474.

i-3-2

14 000

14 000

0

0

2016.-2018.

TN KSTC

475.

i-3-2

SEB
Latvijas
kalnu
divriteņu
maratona
6.posms Talsos
Talsu rallijs

29 000

29 000

0

0

2017-2018.

TNP

476.
477.
478.

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

4 500
3 900
12 800

4 500
3 900
12 400

0
0
0

0
0
400

2016.-2018.
2016.-2018.
2016.-2018.

TGB
TGB
TN KSTC,
Talsu mūzikas
skola

479.

i-3-2

1 500

1 500

0

0

2016.-2018.

TN KSTC,
TN muzejs

Sarīkotas Mākslas dienas, izvērtēta un
piešķirta Ž.Sūniņa prēmija

480.

i-3-2

3 000

3 000

0

0

2016.-2018.

TN KSTC

481.

i-3-2

Lielie lasīšanas svētki
Grāmatu svētki
Kārļa
Ferdinanda
Amendas Mūzikas svētki
un
Starptautiskais
mūzikas skolu stīgu
instrumentu individuālo
izpildītāju konkurss
Mākslas dienas un Žaņa
Sūniņa
prēmijas
vizuālajā
mākslā
pasniegšana
Prēmijas un apbalvojumi
literatūrā
Latvijas
Republikas
neatkarības

10 000

10 000

0

0

2016.-2018.

TN KSTC

Pasākums un balvas pasniegšana Aleksandra Pelēča prēmija literatūrā
Gadadienas ietvaros sarīkotas akcijas –
Dziedošais autobuss, Baltie galdauta

Noorganizēts ikgadējais pasākums
“Talsu rallijs” – autorallijs, dažādi
izklaides pasākumi
Sarīkoti Lielie lasīšanas svētki
Sarīkoti Grāmatu svētki
Sarīkoti K.F.Amendas Mūzikas svētki,
novērtēti konkursa dalībnieki
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Nr. p.
k.

Papildinošā rīcība

Indikatīvā
summa

Pasākums

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

482.

i-3-2

atjaunošanas gadadiena
– 4.maijs
Talsu pilsētas svētki

483.

i-3-2

Sabiles Vīna svētki

6 000

6 000

0

0

2016.

484.

i-3-2

Dižmāras gadatirgus
Talsu draugu diena

10 000

10 000

0

0

2016.-2018.

485.

i-3-2

8 000

8 000

0

0

2016.-2018.

486.

i-3-2

40 000

40 000

0

0

487.

i-3-2

1 500

1 500

0

488.

i-3-2

Talsu
novada
sakoptākais
pagasts,
pilsēta – noslēguma
sarīkojums
Latvijas
Republikas
proklamēšanas
gadadienas
svinīgais
sarīkojums; Apbalvošana
un svinīgā pieņemšana
Vivus MTB maratons
Kamparkalns
Stirnu Buks

2 000

2 000

489.

i-3-2

18 000

490.

i-3-2

491.

i-3-2

492.

i-3-2

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

svētki
TN KSTC Talsu
tautas nams
Sabiles pilsētas un
Abavas pagasta
pārvalde,
Sabiles kultūras
nams
TN KSTC Talsu
tautas nams,
TNP sabiedrisko
attiecību nodaļa
TN KSTC,
TNP sabiedrisko
attiecību nodaļa

Sarīkoti Talsu pilsētas svētki

2016.-2018.

TN KSTC Talsu
tautas nams,
TNP sabiedrisko
attiecību nodaļa

Sarīkots Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienas svinīgais
sarīkojums

0

2016.-2018.

TN KSTC

0

0

2016.-2018.

TN KSTC

16 000

0

2 000

2016.-2018.

TN KSTC

Sacensības Kamparkalnā iedzīvotāju
dalībai sacensībās
Sacensības Talsu paugurainē
iedzīvotāju dalībai sacensībās
Ziemas un vasaras posms

5 000

0

0

5 000

2016.-2018.

TN KSTC

Starptautiskais folkloras
festivāls "BALTICA"

2 000

1 000

1 000

0

2016.-2018.

TN KSTC

Zēnu koru saiets „ZAĻĀ
BUMBA”

2 000

1000

1 000

0

2016.-2018.

TN KSTC

Talsu novada
spēles
Orientēšanās

sporta

40 000

40 000

0

0

2016.-2018.

Sarīkoti Sabiles Vīna svētki

Sarīkots Dižmāras gadatirgus
Dižmāras gadatirgus ietvaros notiek
Talsu draugu dienas (sadarbības
partneru delegāciju uzņemšana)
Sarīkots Talsu novada sakoptākais
pagasts, pilsēta – noslēguma
pasākums

ZIG ZAG posmi, Latvijas kauss, Latvijas
čempionāts, Kāpa.
Starptautiskais folkloras festivāla
"BALTICA" pasākumi Talsu novadā
Sarīkots zēnu koru saiets „ZAĻĀ
BUMBA”
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Papildinošā rīcība

493.

i-3-2

Jauniešu diena “Kopā
esam, darām, varam”

19 200

18 000

0

1 200

2016.-2018.

494.

i-3-2

3 000

2 700

0

300

2018.

495.

i-3-2

2 000

2 000

0

0

2016.-2018.

496.

i-3-2

10 000

10 000

0

0

497.

i-3-2

1.-4.
klašu
koru
salidojums
“Tauriņi
bitēs”
Talsu novada PII sporta
diena
Baltijas
Enduro
motokross
Talsu novada Kultūras
darbinieku diena

10 000

10 000

0

498.

i-3-2

2 000

2 000

499.

i-3-2

500 000

500.

i-3-2

501.

i-3-2

502.

i-3-2

503.

i-3-2

Pasākums

Talsu novada Lūgšanu
brokastis
Latvijas valsts simtgadei
veltīti pasākumi

Novada amatierteātru
salidojums
“Meteņu
laikā”
Talsu koru apriņķa koru
salidojums “Sadziedam
Laucienē”
Talsu deju apriņķa deju
kolektīvu “Sadancis”
Talsu II Starptautiskais
bērnu
un
jauniešu

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Nr. p.
k.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

TN
izglītības
pārvalde,
TN BJC

Reizi gadā noorganizēts skolēnu
pašpārvalžu un jauniešu organizāciju
darba prezentācijas, socializēšanās,
līderu uzņēmības prasmju attīstības
aktivitāšu kopums pasākumā Jauniešu
diena “Kopā, esam, darām, varam”

TN BJC

Reizi divos gados noorganizēts 1.-4.
klašu koru salidojums “Tauriņi bitēs”

2016.-2018.

TN izglītības
pārvalde
TN KSTC

0

2016.-2018.

TN KSTC

0

0

2016.-2018.

TN KSTC

490 000

10 000

0

2016.-2018.

TN KSTC

1 200

1 200

0

0

2016.-2018.

TN KSTC,
Spāres TN

1 960

1 960

0

0

2016.-2018.

TN KSTC,
Laucienes KN

Noorganizēta Talsu novada PII sporta
diena
Noorganizēts
Baltijas
Enduro
motokross
Piešķirti Talsu novada apbalvojumi
kultūrā un noticis svinīgs apbalvošanas
pasākums
Noticis kultūras - labdarības pasākums
ar ziedojumu vākšanu
Valsts simtgades svētku ietvaros
notiekošie kultūras pasākumi, akcijas,
projekti
Vispārējo latviešu Dziesmu un deju
svētku Ieskaņu koncerts Talsos
Vispārējie latviešu Dziesmu un deju
svētki
Tiks nodrošināts tradicionālais novada
amatierteātru nozares pasākums –
salidojums.
Tiks nodrošināts tradicionālais novada
koru nozares pasākums – salidojums.

1 750

1 750

0

0

2016.-2018.

TN KSTC

2600

2600

0

0

2016.-2018.

TN KSTC

Tiks nodrošināts tradicionālais deju
nozares pasākums – salidojums.
Tiks organizēts starptautisks vokālās
dziedāšanas nozares konkurss un
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Nr. p.
k.

Papildinošā rīcība

504.

i-3-2

505.

i-3-2

506.

i-3-2

507.

i-3-2

508.

i-3-2

509.

i-3-2

510.

i-3-2

Pasākums

akadēmiskās
dziedāšanas un vokālo
ansambļu konkurss
Dziesmu svētku ieskaņas
(modelēšanas) koncerts

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

pasākumi Talsu pilsētā.

31 000

20 000

0

11 000

2016.-2018.

TN KSTC

Mazie
opermūzikas
svētki
Kurzemes
Tūrisma
asociācijas
balvas
pasniegšana
“Lielais
Jēkabs”
Strazdes
rūķu
Ziemassvētku burziņš
Tūrisma rallijs

6 000

6 000

0

0

2016.-2018.

Laidzes BLPC

4 000

4 000

0

0

2016.-2018.

TN KSTC

2 400

2 400

0

0

2016.-2018.

Strazdes BLPC

7000

7000

0

0

2017.

TN KSTC

Piedzīvojumu
orientēšanās sacensības
“X – RACE”
Talsu novada Sporta
laureāts 2017

1800

1800

0

0

2017.

TN KSTC

12000

12000

0

0

2017.- 2018.

TN KSTC

Tiks nodrošināts Latviešu vispārējo
Dziesmu
un
deju
svētku
nepārtrauktības process, organizēts
reģiona mēroga pasākums Talsos.
Tiks
nodrošināta
profesionālās
mākslas pieejamība Laidzes pagastā.
Tiks rīkots Kurzemes reģiona tūrisma
nozares
apbalvošanas
pasākums
Talsos.
Tiks rīkots tradicionāls Ziemassvētku
pasākums Strazdē.
Noorganizēts “Tūrisma rallijs” –
izklaides pasākums Talsu novadā
Noorganizēts
piedzīvojumu
orientēšanās sacensības “X-RACE”
Sarīkots Talsu novada Sporta laureāts
2017

u-2-1-3 Vietēja mēroga pasākumu organizēšana
511.

i-2-9

512.

i-2-9

513.

i-2-9

514.

i-2-9

Pirmsskolas
izglītības
iestāžu rīkotie pasākumi
Vispārējās
izglītības
iestāžu rīkotie pasākumi
Valsts svētku un atceru
dienu pasākumi

Bibliotēku pasākumi

3 000

3 000

0

0

2016.-2018.

3 000

3 000

0

0

2016.-2018.

74 250

74 250

0

0

2016.-2018.

TN Izglītības
pārvalde
TN Izglītības
pārvalde
TN KSTC

1 800

1 800

0

0

2016.-2018.

TN bibliotēkas

Sarīkoti pirmsskolas izglītības iestāžu
plānotie pasākumi
Sarīkoti vispārējās izglītības iestāžu
plānotie pasākumi
Sarīkoti Latvijas valsts proklamēšanas
gadadienas pasākumi, 1991.gada
barikāžu aizstāvju atceres dienas,
Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienas u.c. Sarīkoti pasākumi
saskaņā ar Latvijas Republikas likumu
par svētku, atceres un svinamajām
dienām
Noorganizēti bibliotēku plānotie
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Nr. p.
k.

Papildinošā rīcība

515.

i-2-9

516.

i-2-9

517.

i-2-9

Indikatīvā
summa

Pasākums

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Pagastu
un
pilsētu
pasākumi
Gadskārtu ieražu svētki

94 750

94 750

0

0

2016.-2018.

TN KSTC

11 400

11 400

0

0

2016.-2018.

TN KSTC

Talsu novada Bērnu un
jauniešu
centra
organizētie Talsu novada
skolu
jaunatnes
un
jauniešu
organizāciju
kultūrizglītības pasākumi

105 000

96 000

9 000

2016.-2018.

TN BJC

TN KSTC Talsu TIC,
TN
pilsētu/pagastu
pārvaldes
TN KSTC,
Talsu
pilsētas
pārvalde

Darbības/iznākuma rādītāji

pasākumi:
Bibliotēkas nedēļas pasākumi
Dzejas dienu pasākumi
Ziemeļvalstu nedēļas pasākumi
Lasīšanu veicinoši pasākumi
Sarīkoti ikgadējie pasākumi - pagastu
un pilsētu svētki u.c. svētki
Gadskārtu ieražu svētku rīkošana Talsu
novada pilsētās un pagastos
Talsu novada Bērnu un jauniešu centra
organizētie Talsu novada
skolu
jaunatnes un jauniešu organizāciju
kultūrizglītības pasākumi sadarbībā ar
IZM un VISC darba plānu (vidēji 77
aktivitātes gadā)

u-2-1-4 Atbalsts jauniem radošiem (unikāliem) projektiem
 Izveidots maršruts
 Pilnveidots informatīvais materiāls
 Nodrošināta publicitāte

518.

i-2-9

Akcija “Vietas, kas jāredz
Talsu novadā” – tūrisma
rallijs

7 000

1 050

5 950

0

2017.-2018.

519.

i-2-9

Deviņu
tumsā

20 000

3 000

17 000

0

2017.-2018.

520.

i-2-9

Projektu konkursi

30 000

30 000

0

0

2016.-2018.

TN KSTC

Noorganizēti Talsu novada kultūras un
tūrisma projektu finansēšanas
konkurss, ideju konkursi

2016.-2018.

TNP sabiedrisko
attiecību nodaļa,
sadarbībā ar Talsu
Novada fondu

Sabiedrības iesaistīšana ideju forumos
sadarbībā ar Talsu novada fondu

pakalnu

stari

Izgaismoti 9 pakalni diennakts tumšajā
laikā: izstrādāts projekts,
detālplānojums, iegādāti un uzstādīti
gaismas ķermeņi

u-2-1-5 Brīvprātīgo un NVO iesaistīšana pasākumu organizēšanā un jaunu ideju īstenošanā
521.

i-3-1
i-3-2

Sabiedrības iesaistīšana
ideju forumos

5 000

1 000

4 000

0
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Nr. p.
k.

Papildinošā rīcība

Indikatīvā
summa

Pasākums

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

2016.-2018.

TN KSTC

Informācija un sadarbība ar kultūras
nozares nevalstiskajām organizācijām

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

u-2-1-6 NVO kultūras projektu īstenošana
522.

i-3-1
i-3-2

Sadarbība ar Kurzemes
NVO atbalsta centru

5 000

1 000

4 000

0

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

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

u-2-2-1 Novadpētniecība un muzeju darbība
523.

i-2-4
i-2-8

524.

i-3-2

525.

i-3-2-5

526.

i-9

527.

i-9-3

Atbalsts
iestādēs
muzeju,
istabu
un
darbībai
Eiropas
mantojuma
Talsu novadā

izglītības
ierīkoto
piemiņas
vietu

10 000

5 000

0

5000

2016.-2018.

TN Izglītības
pārvalde,
TN izglītības
iestādes

kultūras
dienas

1 200

300

0

900

2016.-2018.

Ugunsdzēsēju muzeja
pilnveidošana
Novadnieku piemiņas
vietas, pasākumi

20 000

0

20 000

0

2016.-2018.

2 000

2 000

0

0

2016.-2018.

SA nodaļa
sadarbībā ar
Pieminekļu
aizsardzības
inspekciju
Vandzenes
pagasta pārvalde
TN KSTC

Grāmata "Talsu namu
stāsti"

80 000

12 000

68 000

0

2016.-2018.

TNP Attīstības
plānošanas
nodaļa,
Sabiedrisko
attiecību nodaļa,
TN muzejs,

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

Ugunsdzēsēju muzeja pilnveidošana
Piemiņas zīmes uzstādīšana
dzejniekam Aleksandrim Pelēcim,
mācītājam un vijolniekam Kārlim
Ferdinandam Amendam, gleznotājam
Frederikam Fībigam (Selestas pilsētas
kapos Francijā)
Ielu nosaukumi, gadadienu
atzīmēšana, u.c. pasākumi
Veikta Talsu pilsētas senākās daļas
izpēte un grāmatas izdošana par godu
Talsu pilsētas 100 gadu jubilejai
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

528.

i-9-3

529.

i-9-3

530.

i-9-3

Pasākums

Fotoalbums-grāmata
“Talsu novads”
izdošana un atkārtota
pavairošana
Dokumentālās filmas
“Motors rūc cauri
gadiem” izveidošana
simtgadei, un
pirmizrāde par Talsu
novada motosporta
vēstures liecību,
aptverot laika posmu
no 1950. līdz 2016.
gadam,
Novadpētniecības
muzeja izveide Spāres
muižā

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

3 500

3 500

0

0

2017. - 2018

2 373

710

0

1 663

2016.

60 000

10 000

50 000

0

Atbildīgais

TGB,
TN būvvalde
TNP sabiedrisko
attiecību nodaļa

Darbības/iznākuma rādītāji

Izdots ilustratīvi informatīvs izdevums
par Talsu novada pilsētām un
pagastiem

SIA “Talsu
televīzija”sadarbī
bā ar
motoklubiem

 Notikusi pirmizrāde 2016.18.06
 Filma demonstrēta kultūras
centros, kinoteātrī un muzejos

2017.– 2018.

Ģibuļu pagasta
pārvalde

Atjaunotas Spāres muižas telpas,
piemērotas izveidotā
novadpētniecības muzeja vajadzībām,
atbilstošs aprīkojums

u-2-2-2 Kultūras pieminekļu un vēsturisko ēku saglabāšanas un atjaunošanas pasākumi
531.

p-3-4

532.

u-2-2

533.

u-2-2-2

534.

u-2-2-2

Kultūras
pieminekļu
īpašumtiesību
sakārtošana
Strazdes
muižas
saglabāšana
Kultūras pieminekļu un
vēsturisko ēku
saglabāšanas un
atjaunošanas pasākumi
Laidzes pagastā
Kultūras pieminekļu un
vēsturisko ēku
saglabāšanas un
atjaunošanas pasākumi
Sabiles pilsētā un

10 000

3 000

0

7 000

2016.-2018.

TN KSTC
VKPAI

Nodrošināta kultūras pieminekļu
īpašumtiesību sakārtošana

94 000

50 500

43 500

0

2016.-2018.

50 000

0

0

50 000

2016.- 2018.

Strazdes pagasta
pārvalde
Laidzes pagasta
pārvalde

 Atjaunotas muižas telpas
 Labiekārtots parks, atjaunots tilts
Atjaunota Leprozorija ev.lut.baznīca
Laidzes pagasta “Stūrīšos”

20 000

5 000

0

15 000

2016.-2018.

Sabiles pilsētas un
Abavas pagasta
pārvalde

Veikta Brinkenu kapličas atjaunošana
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Abavas pagasta
pārvaldē
Kultūras pieminekļu un
vēsturisko ēku
saglabāšanas un
atjaunošanas pasākumi
Īves pagastā

535.

8 364

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

8 364

0

0

2017.

Īves pagasta
pārvalde

Veikta Tiņģeres pils jumta noteku
atjaunošana un tualešu atjaunošana
pie kapelas

u-2-2-3 Lietišķās un tēlotājmākslas tradīciju attīstība
536.

i-9-2

537.

i-9-2

538.

i-9-2

539.

i-9-2

Lietišķās mākslas
kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšana,
attīstīšana un
popularizēšana - darbu
izstrāde, izstādes,
publicitātes materiāli
un pasākumi u.c.
Starptautiska un
valsts/novada mēroga
mākslinieku plenēru
rīkošana Talsu novadā
Mākslas objektu
izvietošana pilsētas
kultūrvidē

5 000

4 000

1 000

0

2016.-2018.

TN KSTC,
TN kultūras centri

LMK “Dzīpars” latvisko cimdu rakstu
krājuma izdošana, lietišķās mākslas
kolektīvu izstādes un pieredzes
apmaiņa, u.c.

5 000

4 000

1 000

0

2016.-2018.

TN KSTC,
TN muzejs,
TN kultūras centri

Rīkoti mākslas plenēri dažādās Talsu
novada vietās, piemēram, Talsu
pilsētā, Pedvālē, u.c.

3 000

2 000

1 000

0

2016.-2018.

TN KSTC,
TN muzejs

Kurzemes mākslas
dienas

5 000

4 000

1 000

0

2016.-2018.

TN KSTC,
TN muzejs

Talsu pilsētā dažādās vietās tiek
izvietoti mākslas objekti tūristu
piesaistei un pilsētas pievilcīguma
radīšanai
Radīts Kurzemes mēroga mākslas
pasākums, kura ietvaros iegādāti arī
mākslas
darbi
TNM
krājuma
papildināšanai

u-2-3 Nemateriālais kultūras mantojums
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

u-2-3-1 Amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšana
540.

i-2-4

541.

i-2-4
i-3-2

542.

i-2-4
i-3-2

Amatiermākslas skates
un konkursi
Amatiermākslas
kolektīvu pasākumi

93 000

93 000

0

0

2016.-2018.

TN KSTC

51 030

51 030

0

0

2016.-2018.

TN KSTC, TN
kultūras centri

Sekmēt iedzīvotāju
līdzdalību tautas
mākslas un
amatiermākslas
nodarbēs, veicināt
nemateriālā kultūras
mantojuma
saglabāšanu un
popularizēšanu

30 000

30 000

0

0

2016.-2018.

TN KSTC,
TN kultūras centri

Saskaņā ar kultūras norišu darba plānu
tiek rīkotas skates, konkursi, festivāli
Saskaņā ar kultūras norišu darba plānu
tiek rīkoti visi paredzētie pasākumi,
festivāli, saieti, draudzības pasākumi
utt.
 Atbalstītas amatiermākslas
iniciatīvas Talsu novadā, vēsturisko
tradīciju, ieražu saglabāšanā un
uzturēšanā
 Sagatavota un īstenota darbības
programma Latvijas simtgades
sagaidīšanai
 Pilnveidota kvalitātes
novērtēšanas un atbalsta sistēma
kolektīviem, vadītājiem,
speciālistiem
 Nodrošināta amatiermākslas
procesa pieejamība un
nepārtrauktība
 Papildināta un atjaunota tautas
tērpu materiāltehniskā bāze,
veikta inventāra un aprīkojuma
iegāde
 Organizēti semināri, festivāli,
konkursi gan Latvijas, gan
Starptautiska mēroga
 Rīkoti kultūras apmaiņas pasākumi
ar citiem amatiermākslas
kolektīviem Latvijā un ārvalstīs
 Veicināta un atbalstīta labāko
amatiermākslas kolektīvu
piedalīšanās ārvalstu konkursos un
festivālos
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u-2-4 Bibliotēku darbības attīstība
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

u-2-4-1 Talsu novada bibliotēku infrastruktūras un materiālās bāzes attīstība
543.
p-2-1
Novada bibliotēku
195 000
165 000
krājuma
papildināšana
544.
p-2-1
Bibliotēku
3 820
3 820
p-2-2
infrastruktūras un
materiālās bāzes
attīstība Balgales
pagastā
545.
p-2-2
Bibliotēku
2 860
2 860
infrastruktūras un
materiālās bāzes
attīstība Īves pagastā
546.
i-3-2
Bibliotēku
18 816
18 816
p-2-1
infrastruktūras un
materiālās bāzes
attīstība Ģibuļu
pagastā
547.
Bibliotēku
6 270
6 270
infrastruktūras un
materiālās bāzes
attīstība Ķūļciema
pagastā
548.
p-2-1
Bibliotēku
12 665
12 665
infrastruktūras un
materiālās bāzes
attīstība Laidzes
pagastā
549.
p-2-1
Bibliotēku
16 600
16 600
infrastruktūras un
materiālās bāzes
attīstība Laucienes
pagastā

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

0

30 000

2016.-2018.

Talsu Galvenā
bibliotēka

26 novada publisko bibliotēku krājuma
kvalitātes uzlabošanas nodrošināšana

0

0

2016.-2018.

Balgales pagasta
pārvalde

Veikta aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju, tehniskā aprīkojuma
iegāde un telpas remonts

0

0

2016.-2018.

Īves pagasta
pārvalde

Veikta aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju, tehniskā aprīkojuma
iegāde un telpu remonti

0

0

2016.-2018.

Ģibuļu pagasta
pārvalde

Veikta aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju, tehniskā aprīkojuma
iegāde un telpu remonti Spāres un
Pastendes bibliotēkās

0

0

2016.-2018.

Ķūļciema pagasta
pārvalde

Veikta aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju, tehniskā aprīkojuma
iegāde un telpu remonti

0

0

2016.-2018.

Laidzes pagasta
pārvalde

Veikta aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju, tehniskā aprīkojuma
iegāde un telpu remonti

0

0

2016.-2018.

Laucienes pagasta
pārvalde




Aprīkojuma iegāde
multifunkcionālā centra
izveide Laucienes tautas
namā, telpu izveidošana un
iekārtošana Laucienes
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

550.

p-2-1

551.

p-2-1

552.

p-2-1

553.

p-2-1

554.

p-2-1

555.

p-2-1

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

bibliotēkai
Veikts iekštelpu, ārējās fasādes
remonts Dižstendes bibliotēkai, veikta
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju,
tehniskā aprīkojuma iegāde
Dižstendes un Lībagu bibliotēkās
Aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju,
tehniskā aprīkojuma iegāde un telpu
remonti
 Atjaunota Sabiles bibliotēka
 Iegādāts bibliotēkas aprīkojums
 Atjaunotas telpas Sabiles bērnu
bibliotēkā, atjaunots jumta segums
 Atjaunotas Abavas bibliotēkas
telpas, izbūvēta kanalizācijas un
ūdens apgādes sistēmas
 Iegādāts bibliotēkas aprīkojums

Bibliotēku
infrastruktūras un
materiālās bāzes
attīstība Lībagu
pagastā
Lubes bibliotēkas
pakalpojumu
attīstība
Bibliotēku
infrastruktūras un
materiālās bāzes
attīstība Sabiles
pilsētā un Abavas
pagastā

13 804

13 804

0

0

2016.-2018.

Lībagu pagasta
pārvalde

3 925

3 925

0

0

2016.-2018.

Lubes pagasta
pārvalde

15 000

15 000

0

0

2016.-2018.

Sabiles pilsētas un
Abavas pagasta
pārvalde

Bibliotēku
infrastruktūras un
materiālās bāzes
attīstība Stendes
pilsētā
Bibliotēku
infrastruktūras un
materiālās bāzes
attīstība Strazdes
pagastā
Bibliotēku
infrastruktūras un
materiālās bāzes
attīstība
Valdemārpils pilsētā
un Ārlavas pagastā

25 000

25 000

0

0

2016.-2018.

Stendes pilsētas
pārvalde

2 794

2 794

0

0

2016.-2018.

Strazdes pagasta
pārvalde

Veikta aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju, tehniskā aprīkojuma
iegāde un telpu remonti

42 287

42 287

0

0

2016.-2018.

Valdemārpils bibliotēkas pakalpojumu
attīstība: energoefektivitātes
pasākumi un atjaunošana

6 330

6 330

0

0

2016.-2018.

Valdemārpils
pilsētas un
Ārlavas pagasta
pārvalde




Bibliotēku aprīkojuma iegāde
Remonts Stendes bibliotēkā

Bibliotēkas aprīkojuma iegāde.
Veikta bibliotēkas informācijas
tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana
Valdemārpilī un Nogales bibliotēkās
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

556.

p-2-1

557.

p-2-1

558.

Pasākums

Bibliotēku
infrastruktūras un
materiālās bāzes
attīstība Valdgales
pagastā
Bibliotēku
infrastruktūras un
materiālās bāzes
attīstība Vandzenes
pagastā

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

1 800

1 800

0

0

2016.-2018.

2 840

2 840

0

0

2016.-2018.

Valdgales pagasta
pārvalde

9 605

9 605

0

0

2016.-2018.

Vandzenes
pagasta pārvalde

7 870

7 870

0

0

2016.-2018.

0

0

2016.-2018.

Virbu pagasta
pārvalde

Veikta aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju, tehniskā aprīkojuma
iegāde un telpu remonti

0

0

2016.-2018.

TNP informācijas
tehnoloģiju
nodaļa

Pakāpeniski atjaunotas informācijas
tehnoloģijas un veikta tehniskā
aprīkojuma iegāde

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

p-2-1

Bibliotēku
4 350
4 350
infrastruktūras un
materiālās bāzes
attīstība Virbu
pagastā
u-2-4-2 Bibliotēku pakalpojuma pieejamības un kvalitātes uzlabošana
559.
p-2-1
Novada bibliotēku IT
55 000
55 000
pakalpojumu
attīstība

Nogales bibliotēkas pakalpojumu
attīstība
Veikta aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju, tehniskā aprīkojuma
iegāde un telpu remonti

Veikta aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju, tehniskā aprīkojuma
iegāde un telpu remonti Uguņu
bibliotēkā
Veikta plauktu nomaiņa, grīdas
seguma nomaiņa, jaunu datoru iegāde
Vandzenes bibliotēkā

u-2-5 Dabas mantojums
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

u-2-5-1 Dabas teritoriju popularizējoši un izglītojoši pasākumi
560. p-2-1
Abavas senlejas taku
1 500
i-9-3
izveide un faunas un
biotopu aizsardzība

0

1 500

0

Izpildes
termiņš

2016.-2018.

Abavas ielejas
attīstības centrs,
sadarbībā ar SIA

 Izveidotas un labiekārtotas takas
 Organizētas ekspedīcijas
 Veidotas un pārraidītas
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

“Talsu televīzija”

Darbības/iznākuma rādītāji

videofilmas
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4. STIPRA UN ENERĢISKA PĀRVALDĪBA
p-1 Iedzīvotājiem tuva pašvaldība

Stratēģiskais mērķis:
Iedzīvotājiem tuva
pašvaldība, stipra un efektīva
pārvaldība

Rīcību virzieni
p-1-1 Iedzīvotāju līdzdalība lēmumu
pieņemšanā
p-1-2 Sadarbība ar nevalstisko un
privāto sektoru
p-1-3 Pakalpojumu teritoriālā
pieejamība
p-1-4 Sabiedrības informētība

p-1-5 Civilā aizsardzība un iedzīvotāju
drošība

Rīcības
p-1-1-1 Iedzīvotāju līdzdalība pašvaldības darbā, komisiju darba uzlabošana
p-1-1-2 Mūsdienīgu komunikācijas veidu attīstīšana saziņā ar iedzīvotājiem
p-1-1-3 Interneta pieejamības uzlabošana
p-1-2-1 Nevalstiskā sektora administratīvās kapacitātes paaugstināšana
p-1-2-2 Sadarbība ar NVO un privāto sektoru uzdevumu izpildē
p-1-2-3 NVO projektu atbalsta sistēma
p-1-3-1 Pašvaldības sniegto pakalpojumu attīstība
p-1-3-2 Klientu apkalpošanas centru izveide un attīstība
p-1-3-3 Pašvaldības darbinieku apmācības
p-1-4-1 Pašvaldības informatīvais izdevums
p-1-4-2 SIA “Talsu televīzija” darbības nodrošināšana un pakalpojumi
p-1-4-3 Informācijas izplatīšanas veidu dažādošana
p-1-4-4 Informatīvo un izglītojošo pasākumu organizēšana
p-1-5-1 Civilās aizsardzības plāna aktualizēšana un sistēmas ārkārtas reaģēšanas apstākļos izstrāde
p-1-5-2 Iedzīvotāju informēšana
p-1-5-3 Pašvaldības policijas darbības attīstība
p-1-5-4 Drošības sistēmu attīstība

p-1-1 Iedzīvotāju līdzdalība lēmumu pieņemšanā
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

p-1-1-1 Iedzīvotāju līdzdalība pašvaldības darbā, komisiju darba uzlabošana
561.

u-1-3

Pastāvīgo komisiju
darbības
nodrošināšana

121 050

121 050

0

0

2016.-2018.

TNP

Nodrošināta regulāra pastāvīgo
komisiju darbība

0

2016.-2018.

TNP
sabiedrisko

 Attīstīta Talsu novada mājas lapa
www.talsi.lv atbilstoši mūsdienu

p-1-1-2 Mūsdienīgu komunikācijas veidu attīstīšana saziņā ar iedzīvotājiem
562.

p-2-2

Pašvaldības mājas
lapas uzlabošanas

15 000

15 000

0

150
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

pasākumi

563.

u-2-1

Pilsētu un pagastu
mājas lapu
attīstīšana

564.

u-2-1

565.

566.

Atbildīgais

attiecību nodaļa

3 000

3 000

0

0

2016.-2018.

TNP sabiedrisko
attiecību nodaļa

Informācijas
tehnoloģiju attīstība

120 000

120 000

0

0

2016.-2018.

TNP sabiedrisko
attiecību nodaļa

u-2-1

Pašvaldību iestāžu un
kapitālsabiedrību
mājas lapu
attīstīšana

6 000

6 000

0

0

2016.-2018.

TNP iestādes,
pašvaldības
kapitālsabiedrības
, iedzīvotāji, TNP
sabiedrisko
attiecību nodaļa

u-2-1

E-pakalpojumu
iedzīvotājiem
attīstīšana

4 000

4 000

0

0

2016.-2018.

TNP informācijas
tehnoloģiju
nodaļa, TNP
iestādes,
kapitālsabiedrības
TNP sabiedrisko
attiecību nodaļa

0

2016.-2018.

Darbības/iznākuma rādītāji

prasībām
 Ieviesti jauni rīki
 Paplašināta e-pakalpojumu iespēja
 Attīstītas pilsētu un pagastu mājas
lapas kā vietējās sabiedrības
saliedēšanas un vietas identitātes
instruments
 Izstrādāta mājas lapa, kā vienots
tēls novadā
 Veikta informācijas tehnoloģiju
iegāde un uzstādīta pašvaldības
iestādēs, struktūrvienībās
nodrošinot mūsdienu prasībām
atbilstošus pakalpojumus
 Uzstādīti interaktīvi ekrāni, baneri,
kameras
 Sadarbībā ar Talsu novada
pašvaldību attīstīta profesionālas
informācijas, e-pārvaldes
pieejamība
 Izstrādāta mājas lapa, kā vienots
tēls novadā
 Ieviesta viena e-pakalpojuma
attīstība ik gadu
 E-pakalpojumu integrācija Talsu
novada pašvaldībā, izmantojot
www.latvija.lv

p-1-1-3 Interneta pieejamības uzlabošana
567.

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

Informācijas
tehnoloģiju attīstība

285 000

285 000

0

Veikta informācijas tehnoloģiju iegāde
un uzstādīšana pašvaldības iestādēs,
struktūrvienībās nodrošinot mūsdienu
prasībām atbilstošus pakalpojumus
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p-1-2 Sadarbība ar nevalstisko un privāto sektoru
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

p-1-2-2 Sadarbība ar NVO un privāto sektoru uzdevumu izpildē
568.

i-5-1

Sadarbība sociālās
jomas pakalpojumu
sniegšanā

147 245

147 245

180 000

180 000

0

0

2016.-2018.

TN sociālais
dienests

 Nodrošināts sociālais pakalpojums
„Aprūpe mājās”
 Nodrošināts sociālais pakalpojums
„Bērnu invalīdu sociālā
rehabilitācija”
 Nodrošināta sociālā aprūpe
veselības aprūpes iestādē
 Nodrošināti citi pakalpojumi, kas
risina sociālā dienesta klientu
sociālās problēmas

TNP attīstības
plānošanas
nodaļa

Piešķirts pašvaldības līdzfinansējums
nevalstiskajām organizācijām
attīstības programmā iekļauto
pasākumu īstenošanai

p-1-2-3 NVO projektu atbalsta sistēma
569.

p-1-1
i-5-1
i-2-8

Atbalsts nevalstisko
organizāciju
projektiem

0

0

2016.-2018.

p-1-3 Pakalpojumu teritoriālā pieejamība
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

p-1-3-2 Klientu apkalpošanas centru izveide un attīstība
570. p-2-1

Klientu apkalpošanas
centru attīstība

571. i-1
i-5

Speciālistu pieejamība
pārvaldēs

70 000

15 000

70 000

15 000

0

0

0

0

2016.-2018.

TN
pilsētu/pagastu
pārvaldes

2016.-2018.

TN
pilsētu/pagastu
pārvaldes

 Labiekārtotas pārvalžu telpas un
teritorijas, iegādāts aprīkojums,
inventārs, IT nodrošinājums,
transporta nodrošinājums
 Aprīkota speciālistu pieņemšanas
telpa
 Pieejams transports
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Indikatīvā
summa

Pasākums

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

p-1-3-3 Pašvaldības darbinieku apmācības
572. p-2-5
i-2-7
p-2-4

Pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību
darbinieku
kvalifikācijas
paaugstināšanas
pasākumi

111 000

111 000

0

0

2016.-2018.

TNP iestādes un
struktūrvienības,
Talsu PIC

Nodrošinātas apmācības, pieredzes
apmaiņa pārvalžu darbiniekiem

p-1-4 Sabiedrības informētība
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

p-1-4-1 Pašvaldības informatīvais izdevums
573. p-2-1
i-3-2
u-2-1
574. p-2-1
i-3-2
u-2-1

Pašvaldības
informatīvā izdevuma
izdošana
Videoprezentācijas par
Talsu novadu
Vizuālās prezentācijas
par Talsu novadu

135 000

135 000

0

0

2016.-2018.

TNP sabiedrisko
attiecību nodaļa

10 000

10 000

0

0

2016.-2018.

TNP sabiedrisko
attiecību nodaļa

Veikta regulāra Talsu novada
informatīvā izdevuma "Talsu Novada
Ziņas" izdošana 2 reizes mēnesī
 Sagatavotas īsfilmas par Talsu
novadu
 Sagatavotas īsfilmas par dažādām
nozarēm
 Sagatavotas prezentācijas par
Talsu novadu
 Sagatavotas prezentācijas par
dažādām nozarēm

p-1-4-2 SIA “Talsu televīzija” darbības nodrošināšana un pakalpojumi
575.

i-3-2
u-2-1

Sporta, kultūras un
tūrisma pasākumu
popularizēšana

576.

i-3-2
u-2-1

Informatīvo un
tematisko raidījumu
veidošana un apraide

3 000

3 000

0

0

2016.-2018.

TN KSTC

260 000

160 000

0

100 000

2016.-2018.

SIA “Talsu
televīzija”
TNP sabiedrisko

 Sagatavotas video montāžas par
pasākumiem
 Nodrošināti uzaicinājumi uz
dažādām sporta, kultūras un
tūrisma aktivitātēm novadā
 Veidoti tematiski raidījumi par
cilvēkiem –personībām “Latvijas
stāsti”
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

attiecību nodaļa
577.

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

Gada notikumu un
dažādu pasākumu
videofilmu veidošana

15 000

10 000

0

5 000

2016.-2018.

578.

i-3-2
u-2-1

Tiešraižu
nodrošināšana
nozīmīgos pasākumos
un notikumos

10 000

7 000

0

3 000

2016.-2018.

SIA “Talsu
televīzija”
TNP sabiedrisko
attiecību nodaļa
SIA “Talsu
televīzija”
TNP sabiedrisko
attiecību nodaļa

Darbības/iznākuma rādītāji

 Veidoti jauniešu raidījumi un citi
tematiski raidījumi
 Veidotas videofilmas par Gada
notikumiem, dažādiem
pasākumiem
Nodrošinātas tiešraides:
 Aerobikas festivālam
 Koncertam “Ārpasaules
mūzika Tiguļkalnā”
 Pilsētas svētkiem
 Talsu rallijam
 Valsts svētkiem
 Dižmāras gadatirgum u.c.

p-1-4-3 Informācijas izplatīšanas veidu dažādošana
579.

580.

581.

582.

583.

584.

585.

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

Drukātie informatīvie
izdevumi

6 000

6 000

0

0

2016.-2018.

TNP sabiedrisko
attiecību nodaļa

 Izveidoti un izplatīti drukātie
informatīvie izdevumi

Vizuālā un interaktīvā
informācija

2 000

2 000

0

0

2016.-2018.

TNP sabiedrisko
attiecību nodaļa

Izveidota un izplatīta
interaktīvā informācija

Video filmas

6 000

6 000

0

0

2016.-2018.

TNP sabiedrisko
attiecību nodaļa

Izveidotas un izplatītas video filmas

Preses konferences un
iedzīvotāju sapulces

300

300

0

0

2016.-2018.

TNP sabiedrisko
attiecību nodaļa

Iedzīvotājiem
pieejamas
preses
konferences un iedzīvotāju sapulces

Interneta portāli,
mājaslapas, nacionālie
mediji
Radio, televīzija

10 000

10 000

0

0

2016.-2018.

TNP sabiedrisko
attiecību nodaļa

Pieejami interneta portāli, mājaslapas,
nacionālie mediji

10 000

10 000

0

0

2016.-2018.

TNP sabiedrisko
attiecību nodaļa

Pieejama radio, televīzijas apraide

200

200

0

0

2016.-2018.

TNP sabiedrisko
attiecību nodaļa

Pieejama informācija sociālajos tīklos
(Facebook, twitter, draugiem.lv )

Sociālie tīkli
(Facebook, twitter,

vizuālā
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Nr. p.
k.

586.

Papildinošā
rīcība

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

Pasākums

draugiem.lv )
Korporatīvie pasākumi

Indikatīvā
summa

8 000

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

8 000

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

Informācija pieejama korporatīvajos
pasākumos

0

0

2016.-2018.

TNP sabiedrisko
attiecību nodaļa

TNP sabiedrisko
attiecību nodaļa,
attīstības
plānošanas nodaļa
TNP sabiedrisko
attiecību nodaļa

p-1-4-4 Informatīvo un izglītojošo pasākumu organizēšana
587.

i-9-2

588.

i-9-2

Tematisko semināru
organizēšana par
iedzīvotājiem
aktuālām tēmām
Akcijas, konkursi,
forumi, sapulces,
konferences,
labdarības akcijas

7 000

7 000

0

0

2016.-2018.

10 000

10 000

0

0

2016.-2018.

Organizēti tematiskie semināri par
iedzīvotājiem aktuālām tēmām

Aktuālās informācijas nodošana.
Palīdzības sniešana un atbalsts.

p-1-5 Civilā aizsardzība un iedzīvotāju drošība
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

p-1-5-2 Iedzīvotāju informēšana
589.

i-9-2

590.

p-1-1

Televīzija, radio,
drukātie mediji,
interneta portāli un
vortāli, mājaslapas,
sapulces,
informatīvie
izdevumi, akcijas,
konkursi, semināri,
konferences,
pasākumi
Caur trešajām
personām (NVO,
iestādes, uzņēmumi)

10 000

0

0

10 000

2016.-2018.

TNP sabiedrisko
attiecību nodaļa
sadarbībā ar
iestādēm un NVO

Televīzija, radio, drukātie mediji,
interneta portāli un vortāli, mājas
lapas, sapulces, informatīvie izdevumi,
akcijas, konkursi, semināri,
konferences, pasākumi

5000

0

0

5000

2016.-2018.

TNP sabiedrisko
attiecību nodaļa
sadarbībā ar NVO

Caur trešajām personām (NVO,
iestādes, uzņēmumi)
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

p-1-5-3 Pašvaldības policijas darbības attīstība
591.

p-2-1

Pašvaldības policijas
darbības attīstība
Talsu novadā

48 000

48 000

0

0

2016.-2018.

TN pašvaldības
policija

Jaunu automašīnu iegāde pašvaldības
policijas vajadzībām

10 000

10 000

0

0

2016.-2018.

TNP policijas ekipējuma pilnveidošana

3 000

3 000

0

0

2016.-2018.

Lai nodrošinātu atbilstošu TNP
policijas darbinieku kvalifikāciju,
nodrošināta iespēja kursu vai mācību
apmeklējumam

p-1-5-4 Drošības sistēmu attīstība
592.

p-2-1

Videonovērošanas
sistēmas izveide
novadā

100 000

100 000

0

0

2017.-2018.

593.

p-2-1

90 000

90 000

0

0

2016.-2018.

594.

p-2-1

Ugunsdrošības
infrastruktūra
Laucienes ciemā
Ugunsdrošības
sistēmas
inventarizācija Talsu
novadā

Tiks
precizēts

Tiks
precizēts

Tiks
precizēts

Tiks
precizēts

2017.-2018.

TNP informācijas
tehnoloģiju
nodaļa,
Talsu novada
pašvaldības
policija
Laucienes pagasta
pārvalde

Izveidota vienota videonovērošanas
sistēma novada apdzīvotajās vietās

TNP
darba
aizsardzības
nodaļa

Veikta
ugunsdrošības
inventarizācija

Ugunsdrošības infrastruktūras
sakārtošana Laucienes ciemā
sistēmas

p-2 Moderna pašvaldība
Stratēģiskais mērķis:
Iedzīvotājiem
tuva
pašvaldība, stipra un efektīva

Rīcību virzieni
p-2-1 Pašvaldības iestāžu darbība,
infrastruktūra un materiāli tehniskā
bāze

Rīcības
p-2-1-1 Pašvaldības administrācijas, klientu apkalpošanas centru un pašvaldības iestāžu ēku un teritoriju
atjaunošana
p-2-1-2 Iekārtu, inventāra un aparatūras iegāde un darbības nodrošināšana
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pārvaldība

p-2-2 Pašvaldības nekustamo īpašumu
attīstība
p-2-3 E-pārvaldes ieviešana

p-2-4 Pašvaldības attīstības plānošana

p-2-5 Vienota metodiskā vadība novadā

p-2-1-3 Pašvaldības transporta nodrošinājums un ikdienas uzturēšana
p-2-1-4 Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība, t.sk. iestāžu drošības uzlabošanai
p-2-1-5 Iestāžu un struktūrvienību darbības nodrošināšana
p-2-2-1 Nekustamo īpašumu reģistrēšana zemesgrāmatā
p-2-2-2 Nekustamo īpašumu rezervēšana pašvaldības funkciju nodrošināšanai
p-2-3-1 Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība
p-2-3-2 Darbinieku apmācības un IT tehniskais un konsultatīvais atbalsts
p-2-3-3 Novada nozaru informācijas sistēmas un datu bāzes
p-2-4-1 Novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde
p-2-4-2 Nozaru un tematisko plānošanas dokumentu izstrāde
p-2-4-3 Vienota atbalsta sistēma projektu sagatavošanai un ieviešanai
p-2-5-1 Pašvaldības kvalitātes sistēmas izstrāde un ieviešana
p-2-5-2 Pašvaldības darbinieku apmācības un pieredzes apmaiņa
p-2-5-3 Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku profesionalitātes un kapacitātes
paaugstināšana
p-2-5-4 Ikdienas darbības nodrošināšana

p-2-1 Pašvaldības iestāžu darbība, infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

p-2-1-1 Pašvaldības administrācijas, klientu apkalpošanas centru un pašvaldības iestāžu ēku un teritoriju atjaunošana
595.
i-9-2
Administratīvās ēkas 700 000
105 000
595 000
0
2016.-2018.
i-8-1
energoefektivitātes
pasākumi

596.

i-9-2
i-8-1

Balgales
pagasta
pārvaldes
ēkas
atjaunošana

100 000

100 000

0

0

2016.-2018.

597.

i-8-1

Lubes
pagasta
pārvaldes ēkas telpu
infrastruktūras
atjaunošana

44 000

44 000

0

0

2016.-2018.

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

TNP
komunālā
nodaļa,
Talsu
pilsētas
pārvalde,
TNP
attīstības
plānošanas
nodaļa
Balgales pagasta
pārvalde

 Atjaunots jumta segums
 Uzlabota ēkas energoefektivitāte
 Atjaunota
ēkas
pamatu
hidroizolācija

Lubes
pagasta
pārvalde

 Atjaunota
pārvaldes
administratīvā ēka
 Uzlabota ēkas energoefektivitāte
 Atjaunotas iekštelpas, jumts,
fasāde, ventilācija
 Veikta
elektroinstalācijas
atjaunošana un gaismas ķermeņu
nomaiņa pārvaldes telpās
 Nomainīts apkures katls
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

598.

i-9-2
i-8-1

599.

i-9-2
i-9-2

600.

Pasākums

Ģibuļu
pagasta
pārvaldes
ēkas
infrastruktūras
atjaunošana
Valdemārpils pilsētas
un Ārlavas pagasta
pārvaldes ēkas telpu
infrastruktūras
atjaunošana

Indikatīvā
summa

50 000

50 000

158 632

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

50 000

10 000

21 000

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

 Veikts
pagrabstāva
telpu
kosmētiskais remonts
 Uzlabota ēkas energoefektivitāte,
atjaunots jumts, iekštelpas

0

0

2016.-2018.

Ģibuļu
pagasta
pārvalde

40 000

0

2016.-2018.

134 837

0

2016.-2018.

Valdemārpils
pilsētas
un
Ārlavas pagasta
pārvalde

0

2016.-2018.

Stendes pilsētas
pārvalde

0

2016.-2018.

Sabiles pilsētas un
Abavas pagasta
pārvalde

0

2017.-2018.

Ģibuļu
pagasta
pārvalde

Veikta
ugunsdzēšanas
ūdens
rezervuāru pārbūve Pastendē Ozolu
ielā 5

0

2016.-2018.

TNP komunālā
nodaļa

Veikta
autotransporta
iegāde
pašvaldības funkciju nodrošināšanai
un nodrošināta ikdienas uzturēšana

0

2016.-2017.

0

2016.-2018.

i-9-2
i-8-1

Pašvaldības iestāžu 3 500.00
3 500.00
0
ēku un teritoriju
atjaunošana Stendē
601.
i-9-2
Sabiles pilsētas un
35 000
35 000
0
Abavas
pagasta
pārvaldes ēkas telpu
infrastruktūras
atjaunošana
p-2-1-2 Iekārtu, inventāra un aparatūras iegāde un darbības nodrošināšana
602.
i-7-2
Ugunsdzēšanas
50 000
50 000
0
i-9-2
ūdens
rezervuāru
pārbūve
Pastendē
Ozolu ielā 5
p-2-1-3 Pašvaldības transporta nodrošinājums un ikdienas uzturēšana
603.
i-9-2
Pašvaldības
168 578
168 578
0
i-1-3
transporta
nodrošinājums
p-2-1-4 Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība, t.sk. iestāžu drošības uzlabošanai
604.
p-2-3
Intraneta ierīkošana
4 000
4 000
0
p-2-1-5 Iestāžu un struktūrvienību darbības nodrošināšana
605.
p-2-3
Iestāžu un
21 197
21 197 646

Izpildes
termiņš

0

TNP sabiedrisko
attiecību nodaļa
TNP iestādes,

 Atjaunota
pārvaldes
administratīvā ēka
 Uzlabota ēkas energoefektivitāte
Nomainīti logi,
uzlabota vides
pieejamība pārvaldes ēkā un ārsta
prakses telpās
 Nomainīti logi
 Uzstādītas betona lietusūdeņu
teknes
 Atjaunota
pārvaldes
administratīvā ēka
 Uzlabota ēkas energoefektivitāte

Izveidots iekšējās saziņas informatīvais
kanāls
Nodrošināta

iestāžu

un
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

struktūrvienību
darbības
nodrošināšana

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

646

Atbildīgais

struktūrvienības

Darbības/iznākuma rādītāji

struktūrvienību ikdienas darbība

p-2-2 Pašvaldības nekustamo īpašumu attīstība
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

p-2-2-1 Nekustamo īpašumu reģistrēšana zemesgrāmatā
606.
p-2-3
Pašvaldībai piederošā
66 000
vai piekrītošā
nekustamā īpašuma
racionāla un
lietderīga
izmantošana

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

66 000

0

0

Izpildes
termiņš

2016.-2018.

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

TNP Juridiskā
nodaļa,
Zemes un
nekustamo
īpašumu nodaļa,
attīstības
plānošanas nodaļa

Nodrošināta organizēta pašvaldības
īpašuma privatizācija vai atsavināšana
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
nodrošināta iedzīvotāju apkalpošana
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
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p-2-3 E-pārvaldes ieviešana
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

p-2-3-1 Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība
607.
p-1-3
Publiskās pārvaldes 150 000
150 000
0
p-2-5
elektronisko
pakalpojumu
un
informācijas sistēmu
attīstība

0

Izpildes
termiņš

2016.-2018.

Atbildīgais

TNP
Informācijas
tehnoloģiju
nodaļa

Darbības/iznākuma rādītāji















p-2-3-2 Darbinieku apmācības un IT tehniskais un konsultatīvais atbalsts
608.
p-2-5
Komunikācijas
un
4 000
4 000
lietišķās
etiķetes
semināri

0

0

2016.-2018.

TNP Sabiedrisko
attiecību nodaļa

Ieviesta kopēja informācijas
sistēma novadā
Izveidota un uzturēta datu
bāzu
Nodrošināta
nozaru
informācijas
sistēmas
sasaiste
ar
lietvedības
sistēmu
Īstenots platjoslas interneta
infrastruktūras projekts līdz
lietotājiem
Nodrošinātas
programmatūras
Nodrošināta
budžeta
plānošanas programmatūra
Ieviests
elektroniskais
paraksts
pašvaldībā
un
pašvaldības iestādēs
Pārvaldes,
iestādes,
struktūrvienības nodrošinātas
ar telefona sakariem
Veikta
informācijas
tehnoloģiju
iegāde
un
uzstādīšana
pašvaldības
iestādēs,
struktūrvienībās
nodrošinot
mūsdienu
prasībām
atbilstošus
pakalpojumus

Organizēti un nodrošināta dalība
mediju treniņu u.c. komunikācijas un
lietišķās etiķetes semināri
160

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

p-2-4 Pašvaldības attīstības plānošana
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

p-2-4-1 Novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde
609.
p-2-3
Talsu
novada
5 000
5 000
i-7-3
teritorijas plānojuma
p-2-2
grozījumi
610.

p-1-2

611.

p-1-3

612.

p-1-3

613.

p-1-3

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

0

0

2016.-2018.

TNP
attīstības
plānošanas nodaļa

Nodrošināti pēc nepieciešamības Talsu
novada
teritorijas
plānojuma
grozījumi, lokālplānojumu izstrāde
Iesaistīta
sabiedrība
viedokļu
iekļaušanai ziņojumā par Attīstības
programmas ieviešanu (NVO, Talsu
komersantu
klubs,
pašvaldības
iestādes, mēdiji, iedzīvotāji)
Sagatavoti Attīstības programmas
uzraudzības ziņojumi

Sabiedrības iesaiste
plānošanas
dokumentu
ieviešanas
novērtēšanā
Attīstības
programmas
uzraudzība
Rīcību un investīciju
plāna aktualizēšana

1 000

1 000

0

0

2016.-2018.

TNP
attīstības
plānošanas nodaļa

100

100

0

0

TNP
attīstības
plānošanas nodaļa

200

200

0

0

Saskaņā ar
uzraudzības
grafiku
Ne retāk kā
reizi gadā

Ielu un ceļu reģistra
izveide
un
aktualizēšana
p-2-4-2 Nozaru rīcības plānu izstrāde
614.
i-3-4
Talsu novada kultūras
i-3-5
nozares
plāna
izstrāde

30 000

30 000

0

0

2016.-2018.

TN
nodaļa

4 000

4 000

0

2016.-2018.

TN KSTC

0

TNP
attīstības
plānošanas nodaļa

komunālā

Nodrošināta Rīcību un investīciju plāna
aktualizēšana sadarbībā ar pārvaldēm
un citām iestādēm saskaņā ar
pašvaldības budžetu
Izveidots un aktualizēts novada ielu un
ceļu reģistrs

 Izstrādāts Talsu novada kultūras
nozares attīstības plāns
 Iekļauti principi un prioritātes
kultūras budžeta sadalīšanai
 Definēta pašvaldības kultūrpolitika
(kultūras
jomas
prioritātes,
intereses), nodrošinās kultūras
darba pēctecību, parādīs kultūras
organizatoru
lomu
novada
pārvaldības modelī un citu
partneru lomu (tautas kultūra,
NVO, pieaugušo izglītība, darbs ar
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

615.

u-1-3

616.

u-1-3

Pasākums

Mārketinga
programmas izstrāde
Talsu
novada
Sabiedrisko attiecību
un
starptautiskās
sadarbības plāns

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

1 000

1 000

0

0

2016.-2018.

1 000

1 000

0

0

2016.-2018.

Atbildīgais

TNP
sabiedrisko
attiecību nodaļa
TNP
sabiedrisko
attiecību nodaļa

Darbības/iznākuma rādītāji

jaunatni, utt.)
 Noformulēta nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas politika (skolas
muižās, kultūras pieminekļi, kuri
paliek bez funkcijas, privātīpašumā
esošās kultūrvēsturiskās vērtības)
u.c.
 Izstrādāta Talsu pilsētas un Talsu
novada mārketinga programma
 Izstrādāts
Talsu
novada
Sabiedrisko
attiecību
un
starptautiskās sadarbības plāns

p-2-5 Vienota metodiskā vadība novadā
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

p-2-5-2 Pašvaldības darbinieku apmācība un pieredzes apmaiņa
617.
u-1-2
Pašvaldības
60 000
9 000
51 000
0
2016.-2018.
speciālistu apmācības
un
pieredzes
apmaiņa
p-2-5-3 Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku profesionalitātes un kapacitātes paaugstināšana
618.
u-1-2
Pašvaldības iestāžu
60 000
9 000
51 000
0
2016.-2018.
un
struktūrvienību
darbinieku
profesionalitātes un
kapacitātes
paaugstināšana
p-2-5-4 Ikdienas darbības nodrošināšana
619.
u-1-2
TNP
iestāžu
un
16 953
16 953 567
0
0
2016.-2018.
struktūrvienību
567
ikdienas
darbības

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

TN iestādes un
struktūrvienības

Organizēta pašvaldības speciālistu
apmācības un pieredzes apmaiņa
darbinieku
kvalifikācijas
paaugstināšanai

TN iestādes un
struktūrvienības

Organizēta pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību darbinieku apmācības
un pieredzes apmaiņa kvalifikācijas
paaugstināšanai

TN iestādes un
struktūrvienības

Nodrošināta
TNP
iestāžu
un
struktūrvienību ikdienas darbība –
materiālā bāze, infrastruktūra, IT
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

nodrošināšana

Darbības/iznākuma rādītāji

aprīkojums

p-3 Sadarbības partneri
Rīcību virzieni
p-3-1 Talsu novada stratēģiskās
intereses

Stratēģiskais mērķis:
Iedzīvotājiem
tuva
pašvaldība, stipra un efektīva
pārvaldība

p-3-2 Pašvaldību sadarbība
pakalpojumu sniegšanā (savstarpējie
norēķini)
p-3-3 Starptautiskā sadarbība

p-3-4 Sadarbība starp sektoriem
nekustamo īpašumu apsaimniekošanā

Rīcības
p-3-1-1 Līdzdalība nacionālā līmeņa politikas un attīstības plānošanas dokumentu un normatīvo aktu
izstrādē.
p-3-1-2 Pašvaldības politiskais atbalsts Talsu novadam svarīgo infrastruktūras objektu sakārtošanā (valsts
autoceļi, dzelzceļš, energoapgāde, platjoslas datu pārraides tīkla infrastruktūra)
p-3-1-3 Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana
p-3-1-4 PIKC RVT Laidzes teritoriālās struktūrvienības sadarbība ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti
p-3-1-5 Atbalsts augstākās izglītības iestāžu filiāļu darbībai
p-3-2-1 Reģionāla līmeņa pakalpojumu pieejamība citu novadu iedzīvotājiem Talsos

p-3-3-1 Starptautiskie projekti
p-3-3-2 Lēmējvaras un izpildvaras – pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sadarbības projekti un
pieredzes apmaiņa
p-3-4-1 Pašvaldības īpašumu izvērtēšana, atsavināšanas iespējas pašvaldības ēkām, būvēm un
zemesgabaliem, kuru izmantošana var tikt nodota NVO, uzņēmumiem, iestādēm, iedzīvotājiem
p-3-4-2 Sadarbība pašvaldības un valsts nekustamo īpašumu apsaimniekošanā.

p-3-1 Talsu novada stratēģiskās intereses
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

p-3-1-1 Līdzdalība nacionālā līmeņa politikas un attīstības plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē
620.
i-2
Talsu
novada
107 844
107 844
0
0
2016.-2018.
i-3
pašvaldības
1-4
pārstāvniecības
i-5
nodrošināšana
stratēģiski
svarīgu
jautājumu risināšanai

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

TN domes un
pašvaldības
administrācijas
atbildīgās personas

Nodrošināta Talsu novada pašvaldības
pārstāvniecība LPS, RACA, KPR
stratēģiski
svarīgu
jautājumu
risināšanai
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

p-3-1-2 Pašvaldības politiskais atbalsts Talsu novadam svarīgo infrastruktūras objektu sakārtošanā
621.
i-2
Talsu
novada
15 000
15 000
0
0
i-3
pašvaldības
1-4
pārstāvniecības
i-5
nodrošināšana
stratēģiski
svarīgu
jautājumu risināšanai

p-3-1-3 Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana
622.
i-3-1
Ziemeļkurzemes
10 000
0
0
10 000
reģionālās slimnīcas
pakalpojumu
pieejamības un
kvalitātes uzlabošana

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

2016.-2018.

TN domes un
pašvaldības
administrācijas
atbildīgās personas

 Iekļauti Talsu novada teritorijā
esošie valsts autoceļi reģionālo
ceļu attīstības programmā
 Sakārtota dzelzceļa infrastruktūra
(stacijas,
tām
pieguļošās
teritorijas, dzelzceļa šķērsojumi)
 Attīstīts vidēja un zemsprieguma
elektropārvaldes
tīkls
Talsu
novadā sadarbībā ar AS „Latvijas
elektriskie tīkli”
 Nodrošināta
platjoslas
datu
pārraides tīkla
infrastruktūra
sadarbībā ar Satiksmes ministriju
 Attīstīti publiskā interneta punkti
sadarbībā ar Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju
 Attīstīti mobilo sakaru pārraides
tīkli sadarbībā ar mobilo sakaru
operatoriem

2016.-2018.

SIA
“Ziemeļkurzemes
reģionālā slimnīca”

Uzlabota SIA “Ziemeļkurzemes
reģionālā slimnīca” pakalpojumu
pieejamība un kvalitāte
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p-3-2 Pašvaldību sadarbība pakalpojumu sniegšanā
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

p-3-2-1 Reģionāla līmeņa pakalpojumu pieejamība citu novadu iedzīvotājiem Talsos
623.
i-3
Informatīvie
4 000
2 000
0
pasākumi
par
pieejamiem
pakalpojumiem Talsu
novadā

2 000

Izpildes
termiņš

2016.-2018.

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

TNP
sabiedrisko
attiecību nodaļa

 Pieejami
reģionāla
līmeņa
pakalpojumi Talsu, Dundagas,
Mērsraga, Rojas un Engures
novada iedzīvotājiem
 Izstrādāti mārketinga pasākumi
kaimiņu pašvaldību iedzīvotājiem,
informēšanai par Talsu novadā
pieejamiem pakalpojumiem –
veselības aprūpi, kultūras un
sporta
piedāvājumu,
sociālo
rehabilitāciju un aprūpi, u.c.

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

TNP
sabiedrisko
attiecību nodaļa

Nodrošināta
dažādu
pašvaldības
institūciju un darbības jomu pārstāvju
līdzdalība starptautiskos projektos

TNP
sabiedrisko
attiecību nodaļa

Īstenota Talsu novada pašvaldības
sadarbība ar ārvalstu sadarbības
partneriem Dānijā, Lietuvā, Krievijā,
Turcijā, Moldovā, Gruzijā, Zviedrijā u.c.

p-3-3 Starptautiskā sadarbība
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

p-3-3-1 Starptautiskie projekti
624.
u-1
Dažādu pašvaldības
40 000
6 000
34 000
0
2016.-2018.
u-2
institūciju
un
darbības
jomu
pārstāvju līdzdalība
starptautiskos
projektos
p-3-3-2 Lēmējvaras un izpildvaras – pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sadarbības projekti un pieredzes apmaiņa
625.
p-1-2
Talsu
novada 183 000
183 000
0
0
2016.-2018.
e-1
pašvaldības
sadarbība
ar
ārvalstu sadarbības
partneriem
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5.PLĀNOTĀS INVESTĪCIJAS SPECIFISKO ATBALSTA MĒRĶU IETVAROS
Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

SAM 3.1.1.6. "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators"
e-1-3
Talsu
reģionālā Tiks precizēta
94 000
Tiks precizēts
e-1-4
biznesa inkubatora
darbība

0

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

2017.-2018.

LIAA
Tiks precizēti
TNP
attīstības
plānošanas
nodaļa
Talsu
reģionālā
biznesa
inkubatora
Konsultatīv
ā komisija
SAM 3.3.1. "Plānotās investīcijas specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. ietvaros - Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši
pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”
Prioritārā projekta ideja: Transporta infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā
Saskaņā ar Talsu novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam sadaļā Ekonomika noteikto rīcības virzienu e-1-1 “Ražošanas teritoriju attīstība”, rīcību “Esošo un potenciālo
uzņēmumu nodrošinājums ar pieejamo publisko infrastruktūru”; noteikto prioritāti i-1 “Mobilitāte”, rīcību virzienu i-1-1 “Pašvaldības ceļu un ielu programma”, rīcību i-1-1-1
“Pašvaldību ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras atjaunošana un pārbūve”
Projekta idejas pamatojums: Plānotā transporta infrastruktūras pārbūve veidos savienojumu no Talsu pilsētas centra līdz pilsētas teritorijai, kurā izvietoti daudzi ražošanas un
pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi. Pārbūvei paredzētajos ielu posmos ir intensīva transporta kustība. Ielu piegulošajās teritorijās atrodas viens no lielākajiem uzņēmumiem Talsu
novadā - SIA "Krauzers", gaļas pārstādes uzņēmums SIA "Talsu gaļa plus", uzņēmumi SIA "LMK", SIA "Zemes tehnika", SIA "Talsu tehnika", SIA "LAC serviss", SIA "Eco Burner" u.c. Ir
prognozes jaunu uzņēmumu attīstībai. Transporta infrastruktūras pārbūve nodrošinātu uzņēmējiem ērtāku nokļūšanu savos uzņēmumos, uzņēmumu klientiem - ērtu piekļuvi tiem, kā
arī tiktu sakārtota pilsētas publiskā transporta infrastruktūra, radot lielāku drošību gājējiem un velosipēdistiem. Uzņēmums SIA "Krauzers" nodarbojas ar mežu atjaunošanu, cirsmu
izstrādi, ir izveidota kokapstrādes ražotne, uzņēmums sniedz transporta pakalpojumus un automazgātavas pakalpojumus. Uzņēmums jau ir veicis ieguldījumus kokapastrādes
ražošanas attīstībā 120 000 EUR apmērā un tuvākajos gados plānotas investīcijas 420 000 EUR apmērā. SIA "Talsu tehnika", kuras galvenie darbības virzieni ir metālapstrāde,
darbagaldu ražošana galdniecībām, kokzāģētavām un celtniecībai, kokmateriālu ražošana. Firmas produkcija tiek eksportēta uz Krieviju, Baltkrieviju, Igauniju, Lietuvu, Zviedriju,
Vāciju. SIA plāno veikt līdz 40 000 eiro lielus ieguldījumus ražotnē un radīt 2-4 jaunas darba vietas. SIA "LAC serviss" darbības profils ir nestandarta metālkonstrukciju un dažādu
metāla izstrādājumu ražošana pēc klienta pasūtījuma un vēlmēm, ar mērķi nodrošināt augstu produkcijas kvalitāti, atbilstību klienta izvirzītajām prasībām un starptautiskiem
standartiem Izlaisto produkciju sortiments pastāvīgi paplašinās un dotajā brīdī iekļauj: daudzveidīgas iekārtas ražošanas uzņēmumiem, veikaliem un noliktavām; metāla
būvkonstrukcijas; žogi, vārti, trepes, margas; nerūsējoša tērauda izstrādājumi; dekoratīvi dizaina elementi; elektronisko ierīču sastāvdaļas, korpusi; jahtu, kajaku aprīkojums u.c. SIA
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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 gaļa plus" nodarbojas ar gaļas pārstrādi un konservēšanu, dažādu gaļas izstrādājumu ražošanu. Tuvākajā nākotnē uzņēmums plāno veikt investīcijas ražošanas attīstībai.
Projekta darbību pamatojums:
1.1. Tehniskās dokumentācijas izstrāde - lai veiktu kvalitatīvu ielu infrastruktūras pārbūvi, nepieciešams izstrādāt pamatotu tehnisko dokumentāciju.
1.2. Ielu infrastruktūras pārbūve - ceļu daļas darbi - esošā ielu infrastruktūra ir fiziski un morāli novecojusi, tā ir neatbilstoša esošajai satiksmes intensitātei. Ielu infrastruktūru
izmanto plašs spektrs transporta līdzekļu - no vieglajiem līdz dažādas kravnesības kravas transportam. Pārbūvei plānotais Raiņa ielas posms ir daļa no ielas/ceļa, kas savieno Talsu
pilsētu ar valsts nozīmes autoceļu A10 Rīga - Ventspils. Ielu izmanto ne tikai pilsētas uzņēmumi, bet tā ir galvenā transporta plūsmas nodrošinātāja piepilsētas uzņēmumu
transportiem. Ir nepieciešams veikt kvalitatīvu ielas seguma un pārējās infrastruktūras pārbūvi.
1.3. Specializētie darbi-ārējie tīkli, sistēmas un aprīkojums - morāli un fiziski ir nolietojies ne tikai ielas segums, bet arī pārējā infrastruktūra, kas nodrošina drošu satiksmi. Lai
nodrošinātu pilnvērtīgu ielas infrastruktūras darbību, papildus ielas segumam jāveic pārējās infrastruktūras (virsūdens kanalizācijas, caurteku u.c.) pārbūve un aprīkojuma
atjaunošana.
1.4.Labiekārtošanas darbi - Pēc visu būvniecības darbu veikšanas nepieciešams veikt labiekārtošanas darbus (apzaļumošanu un tml.), lai nodrošinātu pievilcīgu un sakārtotu vidi
satiksmes dalībniekiem.
i-1-1
TNP
Veikta Transporta infrastruktūras
attīstības
pārbūve aptuveni 2,6 km garumā
1.Transporta
plānošanas Talsos. Uzņēmumu, kuriem ir svarīga šī
infrastruktūras
1 54 31 36.00
1 11 38 15.00
41 70 55.00
1 22 66.00
2016.-2018.
nodaļa,
ielas posma pārbūve, plānotās
attīstība Talsu pilsētā
Talsu
investīcijas ir 460 000 EUR apmērā.
pilsētas
Plānots radīt 7 jaunas darba vietas.
pārvalde
Atbalstīto komersantu skaits -7
1.1.Tehniskās
2016.-2017.
dokumentācijas
Izstrādāts viens būvprojekts
izstrāde
1.2.Ielas
2017.-2018.
infrastruktūras
Veikta
transporta
infrastruktūras
pārbūve - ceļu daļas
pārbūve 2,6 km garumā
darbi
1.3.Specializētie
2017.-2018.
Izbūvēti ārējie tīkli un sistēmas
darbi - ārējie tīkli un
pārbūves posmā
sistēmas
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Projektējamā
teritorija

Alternatīvā projekta ideja: Draudzības ielas pārbūve Talsos
Projekta idejas pamatojums: Talsu pilsētas Draudzības iela ir 1,79 km gara, tā ir pašvaldības īpašums. Visas ielas garumā tās abās pusēs atrodas četras dažādas apbūves teritorijas savrupmāju, centru apbūves, jauktas darījumu objektu un jauktas ražošanas teritorijas. Iela pilsētas teritorijā robežojas ar Dundagas ielu un K.Valdemāra ielu. Šajā posmā
koncentrējušies vairāki uzņēmēji (6) , kuri atrodas teritorijas plānojuma iezīmētajā jauktas ražošanas teritorijā. Zināmie uzņēmēji nodarbojas ar automobiļu apkopi un remontu,
automobiļu un motociklu pārdošana, nekustamā īpašuma pārvaldīšana. Krustojumā ar K.Valdemāra ielu arī atrodas vismaz 10 uzņēmēji, kuru nodarbošanās ir atkritumu un lūžņu
vairumtirdzniecība, celtniecība un remontdarbi, automobiļu apkope un remonts. Minētā nodarbošanās kvalificējama kā pakalpojumi. Draudzības iela ir savienota ar Talsu pilsētas
apvedceļu, pa kuru pilsētā uz rūpniecisko zonu iebrauc smagās automašīnas. Tās piegādā pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamās detaļas, izejvielas, dažāda veida tehniku u.c.
Sējas un ražas novākšanas laikā pa ielu pārvietojas smagā lauksaimniecības tehnika. Ielas noslogojums ir būtisks, par ko liecina pašreizējā ielas sliktā kvalitāte - ielas pamatne un
grunts ir purvaina, nestabila, nepieciešams mainīt drenāžas slāni, virskārtu un asfaltbetonu. Tiek plānots, ka rezultātā uzlabosies pilsētas ielu infrastruktūra kopumā, palielināsies
kravu plūsma, nodrošinās citu blakus esošo uzņēmēju attīstības iespējas. sadarbības līgumi ar uzņēmējiem tiks noslēgti pirms projekta pieteikuma iesniegšanas. Notiek sarunas ar
potenciālajiem partneriem.
Projekta darbību pamatojums: tiks izstrādāts būvprojekts, projekta ietvaros pārbūvēs Draudzības ielu, lai uzlabotu ielas infrastruktūru, kas laika gaitā ir nolietojusies un ir apgrūtinoša
braukšana pa esošo brauktuvi. Tiks atjaunots segums, izbūvēts apgaismojums un ierīkota lietusūdeņu kanalizācija.
Saskaņā ar Talsu novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam sadaļā Ekonomika noteikto rīcības virzienu e-1-1 “Ražošanas teritoriju attīstība”, rīcību “Esošo un potenciālo
uzņēmumu nodrošinājums ar pieejamo publisko infrastruktūru”; noteikto prioritāti i-1 “Mobilitāte”, rīcību virzienu i-1-1 “Pašvaldības ceļu un ielu programma”, rīcību i-1-1-1
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

“Pašvaldību ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras atjaunošana un pārbūve”
1. Draudzības ielas
infrastruktūras
3 61 85 57.00
43 42 27.00
pārbūve
1.1.Tehniskās
dokumentācijas
izstrāde
1.2.Ceļu daļas darbi
un aprīkojums
1.3.Specializētie
darbi - ārējie tīkli
sistēmas

3 07 57 73.00

10 85 57.00

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

2016.-2020.

2015.-2016.
2016.-2020.
2016.-2020.

TNP
attīstības
plānošanas
nodaļa,
Talsu
pilsētas
pārvalde

Darbības/iznākuma rādītāji

Pārbūvēta Draudzības iela 1,79 km
garā posmā
Izstrādāts un akceptēts būvprojekts
Veikta Draudzības ielas posma 1,79 km
pārbūve
Izbūvēti ārējie
pārbūves posmā

tīkli

un

sistēmas

Alternatīvā projekta ideja: Ielas infrastruktūras uzlabošana Darba ielā Pastendē
Saskaņā ar Talsu novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam sadaļā Ekonomika noteikto rīcības virzienu e-1-1 “Ražošanas teritoriju attīstība”, rīcību “Esošo un potenciālo
uzņēmumu nodrošinājums ar pieejamo publisko infrastruktūru”; noteikto prioritāti i-1 “Mobilitāte”, rīcību virzienu i-1-1 “Pašvaldības ceļu un ielu programma”, rīcību i-1-1-1
“Pašvaldību ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras atjaunošana un pārbūve”
Projekta idejas pamatojums:Darba iela ir šobrīd ir valsts ceļa V1385 Pastende – Iliņi - Spāre pirmie 990 metri, kas ir Pastendes ciema robežās, taču plānots šo ielu pārņemt
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finansējums

Izpildes
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Darbības/iznākuma rādītāji

pašvaldības īpašumā, jo tās uzturēšanai, īpaši ziemā, noslodzes dēļ nepieciešams pievērst lielāku uzmanību, nekā VAS Latvijas valsts ceļi to dara šādas kategorijas ceļiem. Līdz
pārņemšanai ir iespēja noslēgt ilgtermiņa nomas līgumu. Darba ielā šobrīd darbojas 5 uzņēmumi: SIA "Brabantia Latvia", SIA "Kalnnieki, ZS "Madaras", KKS "Pastende", SIA "X
Express", bet sesto uzņēmējdarbībai paredzēto teritoriju ir iegādājušies SIA "GeoSof". Esošie un plānotie ieguldījumi uzņēmumos ap 2,7 miljoniem eiro.
Projekta darbību pamatojums: 1) asfalta seguma atjaunošana - ņemot vērā ielas noslogojumu, nepieciešams atjaunot braucamās daļas asfalta segumu. 2) apgaismojuma ierīkošana vairāk kā 100 SIA "Brabantia" darbinieku strādā maiņās, tātad ierašanās un došanās prom no darba notiek diennakts tumšajā laikā; 3) gājēju ietves un veloceļa ierīkošana gājēju un
velosipēdistu drošībai - Darba iela ir intensīvi noslogota - pa to pārvietojas gan vieglais, gan smagais transports, jo ceļš savieno Talsu pilsētu un valsts autoceļu A10. 4) Ūdensvada
izbūve - uzņēmumu nodrošināšanai ar ūdensapgādi.
1.
Ielas
infrastruktūras
1 45 00 00.00
17 40 00.00
1 23 25 00.00
4 35 00.00
2015.-2020.
uzlabošana
Darba
Veikta ielas infrastruktūras uzlabošana
TNP
ielā Pastendē
Darba ielā Pastendē
attīstības
1.1.Tehniskās
plānošanas
dokumentācijas
2015.-2018.
Izstrādāta tehniskās dokumentācija
nodaļa.
izstrāde
Ģibuļu
1.2.Ceļu daļas darbi
Veikti ceļu daļas darbi un uzsrtādīts
2018.-2020. pagasta
un aprīkojums
aprīkojums
pārvalde.
1.3.Specializētie
Veikti specializētie darbi - izbūvēti
darbi - ārējie tīkli
2018.-2020.
ārējie tīkli sistēmas
sistēmas
Alternatīvā projekta ideja: Ceļa Strazde - Mazinieki - Līdumnieki pārbūve
Saskaņā ar Talsu novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam sadaļā Ekonomika noteikto rīcības virzienu e-1-1 “Ražošanas teritoriju attīstība”, rīcību “Esošo un potenciālo
uzņēmumu nodrošinājums ar pieejamo publisko infrastruktūru”; noteikto prioritāti i-1 “Mobilitāte”, rīcību virzienu i-1-1 “Pašvaldības ceļu un ielu programma”, rīcību i-1-1-1
“Pašvaldību ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras atjaunošana un pārbūve”
Projekta idejas pamatojums: ceļš Strazde - Mazinieki - Līdumnieki savieno valsts ceļu A10 ar Strazdes pagasta zemnieku saimniecībām ""Mežvidi"" un ""Mazstrazdi"". Plānots
pārbūvēt 1,2 km posmu. Zemnieku saimniecību galvenie darbības virzieni: augkopība un tehniskās kultūras. Saimniecībās tiek īstenoti un sagatavoti projekti, kas saistīti ar
lauksaimniecības tehnikas servisa pakalpojuma centra ""Mazstrazdi"" izveidi un graudu pirmapstrādes kompleksa ""Mazstrazdi"" attīstību. Plānotie ieguldījumi: aptuveni 800 000,00
EUR apmērā. Attīstoties servisa centram plānots izveidot 6 darba vietas. Esošais ceļš ir ar grants segumu ir vienīgais piepbraucamais ceļš saimniecībai un servisa centram, pa kuru
pārvietojas arī smagā tehnika.
Projekta darbību pamatojums: Grants seguma ceļs ir noslogots ar lauksaimniecības tehnikas kustību, bet ceļa segums ir nolietojies un neatbilst kustības intensitātes un slodzes
prasībām.
1.Ceļa
Strazde
2015.-2017.
TNP
8 00 00.00
96 00.00
6 80 00.00
24 00.00
Veikta ceļa Strazde - Mazinieki Līdumnieki pārbūve
attīstības
Līdumnieki pārbūve 600 m posmā,
plānošanas
1.1.Būvprojekta
radītas 6 jaunas darba vietas
nodaļa,
izstrāde
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1.2.Ceļa Strazde Strazdes
Mazinieki
pagasta
Līdumnieki
pārvalde
būvniecība
SAM 5.3.1. “Stendes pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekts II kārta.
Prioritārā projekta ideja: Kanalizācijas tīklu paplašināšana, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un ūdensapgādes tīklu izbūve
Saskaņā ar Talsu novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam noteikto prioritāti i-7 “Ūdenssaimniecība”, rīcību virzienu i-7-1 “Ūdenssaimniecības projektu ieviešana”, rīcību i-71-1 “ Ūdenssaimniecības projektu īstenošana apdzīvotās vietās”
i-6-1
Kanalizācijas
tīklu 1 992 563,00
470 000
1 522 563
0
2016.-2018.
Stendes
Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
e-1-2
paplašināšana,
pilsētas
(NAI) būvniecība Stendes pilsētas
notekūdeņu
pārvalde,
ziemeļu rajonā
attīrīšanas iekārtu un
SIA “Talsu
Projekta
II
kārtas
ietvaros
ūdensapgādes tīklu
ūdens”
pieslēdzamais
kanalizācijas
tīklu
izbūve
pārklājums pēc projekta II kārtas
plānots 89,8% no Stendes pilsētas
aglomerācijas
Jauni ūdensapgādes tīkli (tiks precizēts
atkarībā no pieejamā finansējuma)
SAM 5.4.1.”Plānotās investīcijas specifiskā atbalsta mērķa 5.4.1. ietvaros - mazināt antropogēnās slodzes, tai skaitā tūrisma, eitrofikācijas, erozijas un vides piesārņojuma
iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām, veidojot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu”
Prioritārā projekta ideja: Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas parkā "Abavas senleja"
Saskaņā ar Talsu novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam noteikto prioritāti i-9 “Vide un publiskā ārtelpa”, rīcību virzienu i-9-3 “Dabas daudzveidības saglabāšana”, rīcību i9-3-1 “Dabas parku un liegumu dabas aizsardzības plānu izstrāde un ieviešana”.
Projekta idejas pamatojums: Dabas parks “Abavas senleja” izveidots 1957.gadā. Kopš 1999.gada noteiktas pašreizējās dabas parka robežas, bet 2005.gadā tas iekļauts Eiropas
nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000. 2016.gadā īpaši aizsargājamai dabas teritorijai dabas parkam “Abavas senleja” ir izstrādāts Dabas aizsardzības plāns 2016.2028.gadam. Dabas parka Talsu novada teritorijā ir 1118 īpašumi, no kuriem 217 ir pašvaldībai. Sabiles pilsētā ir 693 īpašumi. Apstiprinātajā plānā ir paredzēti pasākumi dabas parka
teritorijas attīstībai, un tā ir apsaimniekota atbilstoši ieteikumiem. Dabas parka un tā vērtību galvenie apdraudošie faktori ir mežsaimnieciskā darbība, aizvien pieaugoša tūrisma
slodze, zālāju neapsaimniekošana vai pārāk intensīva to apsaimniekošana, kas var bojāt vai iznīcināt aizsargājamos biotopus un sugu atradnes, kā arī citi negatīvi ietekmējošie faktori.
Dabas parka teritorijas apsaimniekošanas ilgtermiņa mērķis - saglabāt dabas parka ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību, bioloģisko daudzveidību, veicinot daudzveidīgo augu, putnu,
bezmugurkaulnieku, sikspārņu u.c. sugu un to dzīvotņu saglabāšanas ilglaicību, vienlaikus nodrošinot iedzīvotāju izglītošanas, audzināšanas funkciju izpildi, nodrošināt teritorijas
attīstību un iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanos. Ņemot vērā teritorijas dubulto dabas aizsardzības statusu (dabas un kultūrvēsturiskā teritorija – īpaši aizsargājamā dabas teritorija
(ĪADT) dabas parks “Abavas senleja” un īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorija (ĪAKT) “Abavas ieleja”) un dabas parka teritorijas lineāro konfigurāciju, ir noteikti konkrēti
uzdevumi, pasākumi, lai novērstu pastāvošos draudus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Visā dabas parka teritorijā ir attīstīta tūrisma un rekreācijas infrastruktūra (dabas takas,
skatu vietas, viesu mājas, atpūtas kompleksi, u.c.), kas ir piemērota dabas tūrisma aktivitāšu veikšanai. Lai turpmāk varētu kontrolēt aizvien pieaugošo tūrisma plūsmu, ir
nepieciešams turpināt infrastruktūras uzturēšanu esošajos dabas tūrisma objektos, kā arī veikt tās izvietojuma korekcijas atsevišķās teritorijas daļās. Šobrīd Sabilē nav attīstīta
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Nr. p.
k.

Papildinošā
rīcība

Pasākums

Indikatīvā
summa

Finanšu instruments EUR
Pašvaldības
ES fondu
Cits
budžets
finansējums
finansējums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Darbības/iznākuma rādītāji

mūsdienīga infrastruktūra, kura veicinātu dabas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un tūrisma plūsmas virzību uz dabas un kultūrvēsturiskajiem objektiem. Ar katru gadu
palielinās tūristu plūsma no maija, kad tiek tematiski atklāta tūrisma sezona Sabilē, līdz pat gada nogalei, kad pilsētā svin Karstvīna svētkus. Vasaras periodā strauji pieaug laivotāju
skaits. Dabas aizsardzības plāna 3.3.sadaļā “Apsaimniekošanas pasākumi” ir plānota esošās tūrisma infrastruktūras uzturēšana, atjaunošana un uzlabošana, kā arī jaunu tūrisma
infrastruktūras objektu ierīkošana. Projektējamā teritorija ir 50 000 m2. Projekts tiks īstenots pašvaldības īpašumos ar kad.nr. 8813 0020 155, 8813 0050 073, 8813 0030 075, 8813
0050 142, 8813 0040 051, 8813 0040 050, 8813 050 150, 8813 0050 149, 8813 0050 117, 8813 0050 071, 8813 0050 154, 813 0050 072. Teritorijā plānots izbūvēt laipas un celiņus ~ 3
km garumā, vairākas (5) velonovietnes, uzstādīt soliņus, galdus, atkritumu urnas, izbūvēt ugunskura vietas, telšu laukumus, āra tualetes, labiekārtot peldvietu, uzbūvēt skatu torni, 2
auto stāvlaukumus, gājēju koka tiltiņu, kas savieno Vīna kalnu ar Pilskalnu un uzstādīt 2 automātiskos apmeklētāju skaitītājus. Plānotā infrastruktūra nodrošinās Natura 2000
teritoriju saglabāšanu, samazinās antropogēno slodzi, tūrisma plūsmas novirzīšanu uz dabas un kultūrvēsturiskajiem objektiem.
Ministru kabineta noteikumu Darbības programmas ""Izaugsme un nodarbinātība"" SAM 5.4.1. ""Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas"" 5.4.1.1.
pasākuma ""Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās"", prioritārā virziena ""Vides aizsardzības un resursu izmantošanas
efektivitāte"", SAM 5.5.1. ""Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus"" un SAM 9.2.4. ""Uzlabot pieejamību
veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem"", 9.2.4.2. pasākuma ""Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei"" ietvaros izvirzītie mērķi viens otru papildina, līdz ar to ĪAKT “Abavas ieleja” un ĪADT “Abavas senleja” plānotās savstarpēji
saistītās darbības nodrošinās visas minētās teritorijas attīstību, veicinās ekonomisko un saistīto pakalpojumu attīstību.
Saistītās darbības:
1) antropogēnās slodzes samazināšana, Natura 2000 teritoriju pieejamība,
2) izveidotās takas izmantojamas tūrisma maršrutu veidošanai, veselības veicināšanai un slimību profilaksei, piemērotas velobraucējiem,
3) izveidotās takas savienojas ar kultūrvēsturisko objektu (teritoriju) robežām,
4) kultūrvēsturiskās teritorijas un objektu pieejamība (skatu tornis).
Projekta darbību pamatojums: tiks izstrādāts būvprojekts, projekta ietvaros tiks izveidota jauna tūrisma un antropogēnās slodzes samazinoša infrastruktūra Sabilē, lai uzlabotu dabas
teritoriju pieejamību, t.sk. samazinot tūrisma plūsmas ietekmi uz dabas teritorijām, samazinot piesārņojumu, vienlaicīgi veidojot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras
tīklu.
i-9-2
Izbūvēta antropogēnās slodzes

1.
Antropogēno
slodzi mazinošas
infrastruktūras
izbūve dabas parkā
"Abavas senleja"
1.1.Tehniskās
dokumentācijas
izstrāde
1.2.Infrastruktūras
izbūve

658057.00

158 057.00

500 000.00

0

2018

2016
2019

TNP
attīstības
plānošana
s nodaļa.
Sabiles
pilsētas
pārvalde

samazinoša infrastruktūra Natura
2000 teritorijā, t.sk. takas 3000m
garumā, skatu tornis, gājēju tiltiņš,
labiekārtota peldvieta, izbūvētas 2
laivu piestātnes u.c. Infrastruktūra
Izstrādāts viens būvprojekts
Izbūvēta antropogēnās
mazinoša infrastruktūra

slodzes
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Antropogēnās slodzes mazinošās teritorijas shēma

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
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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 Ojāra 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”, Mūsdienu mākslas un kultūras mantojuma
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.
Starptautiska mākslinieku rezidence “Pedvāle” tiek plānota 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
novadā, kurā būs Mūsdienu mākslas un kultūras mantojuma centrs un 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 Mūsdienu mākslas un kultūras mantojuma
centru un Sabiles tūrisma informācijas centru, tiks izstrādāts būvprojekts pilsētas laukuma pārbūvei.
Izveidota starptautiska mākslinieku
TNP,
Kultūras mantojuma
rezidence
"Pedvāle",
Mūsdienu
Biedrība
saglabāšana
"Pedvāle" mākslas un kultūras mantojuma centrs
1 52 94 11.76
22 94 11.76
1 30 00 00.00
0.00
2017.-2020.
kultūrvēsturiskajā
Pašvaldība un Sabiles tūrisma informācijas centrs,
teritorijā
s attīstības atjaunots pilsētas laukums Sabilē,
plānošanas pilsētas vēsturiskajā centrā
nodaļa.
1.1.Tehniskās
6 61 84.58
99 27.69
5 62 56.89
0.00
2016.-2017.
Izstrādāti 2 būvprojekti, aktualizēts 1
174

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

dokumentācijas
izstrāde
1.2.Pārbūvēta FirksuPedvāles muižas ēka,
kūts ēka
1.3.Atjaunota
ēka
Strautu ielā 4, uzcelts
Sabiles
tūrisma
informācijas centrs
1.4.
Atjaunots
pilsētas
laukums
Sabilē, Strautu ielā

89 99 68.22

13 49 95.23

76 49 72.99

0.00

2017.-2020.

38 33 13.66

5 74 97.05

32 58 16.61

0.00

2017.-2018.

179945.3

26991.79

152953.51

0

Talsu
pilsētas
pārvalde.
Notiek
pārrunas
par
sadarbības
līgumu
slēgšanu ar
uzņēmumi
em

būvprojekts
Pārbūvētas un atjaunotas telpas
starptautiskai mākslinieku rezidencei
"Pedvāle"
Atjaunota ēka mūsdienu mākslas un un
kultūras mantojuma centram, Sabiles
tūrisma informācijas centram
Atjaunots pilsētas laukums Sabiles
vecpilsētas centrā

2017.-2018.
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SAM 5.6.2. Plānotās investīcijas specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. ietvaros – teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām
Prioritārā projekta ideja: Talsu pilsētas tirgus pārbūve
Saskaņā ar Talsu novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam noteikto rīcību virzienu e-1-1 “Ražošanas teritoriju attīstība” rīcību “Jaunu teritoriju un telpu sagatavošana
ražošanas vajadzībām un aktīva piedāvāšana tirgū”, prioritāti i-9 “Vide un publiskā ārtelpa”, rīcību virzienu i-9-2 “Publiskā ārtelpa”, rīcību i-9-2-3 “Tirgi un āra tirdzniecības vietas”
Projekta idejas pamatojums: Talsos, Ezera ielā 7 atrodas Talsu tirgus. Teritorijas kopējā platība 16 429 m2, kas kopumā uzskatāma par degradētu teritoriju. Tajā atrodas vienstāvu
mūra ēkas (tirgus halles) ar kopējo platību 505 m2 un divas palīgēkas. Tirgus ēkas ekspluatācija ir uzsākta 1967.gadā. Kopš nodošanas ekspluatācijā būtiski remontdarbi ēkā un
teritorijā nav veikti. Šobrīd Talsu novada pašvaldības īpašumā esošā tirgus halle ir fiziski un morāli novecojusi. Talsu pilsētā nav atbilstošu ražošanai brīvu un piemērotu ēku, kā arī
esošo uzņēmēju ražotņu teritorijas lielākoties ir nelielas un grūti sasniedzamas. Potenciālie uzņēmēji nav ieinteresēti veidot tirdzniecības vietas morāli novecojušajā tirgus hallē. Ēkas
un zemes platība ļauj teritoriju attīstīt ne tikai tirdzniecībai, bet arī ražotnes izveidei. Ir plānots atjaunot tirgus halli, labiekārtot tirgus teritoriju, kā arī izbūvēt papildus telpas (ēkas)
ražotnes izveidei. Attīstot Talsu tirgus teritoriju, tā kalpotu kā veiksmīgs risinājums vietējo mājražotāju, ražotāju un tirgotāju vajadzībām, kā arī vietējo un sadarbības partneru
piesaistei un novada uzņēmumu atpazīstamības veicināšanai. Talsu novada pašvaldība ir organizējusi metu konkursu, kurā piedalījās pieci pretendenti. Ideju risinājumi bija dažādi,
taču tiks izvēlēts saimnieciski, finansiāli un funkcionāli atbilstošākais risinājums, lai turpinātu darbu pie veiksmīgākās projekta idejas attīstības.
Šobrīd situācija tirgus hallē - vienstāva ķieģeļu mūra ēka ir morāli un fiziski novecojusi, iekštelpās redzami griestu un sienu apdares bojājumi, ko izraisījuši lietus ūdens notecējumi un
plaisas.
Ēkai ir jumta seguma un lietus ūdens noteku bojājumi. Nojumēm vizuāli redzamas konstrukcijas izlieces, bojātas ūdensnotekas un jumta segums.
Vienstāva ķieģeļu mūra ēkas (noliktava) durvis deformējušās, logs aizsists ar skārda plāksni. Ēka atrodas vidi degradējošā stāvoklī, tāpat vidi degradējošā stāvoklī atrodas arī āra
tualetes.
Teritorijas norobežojošais žogs deformēts, sarūsējis, vietām izliecies, žoga stabiņi bojāti. Auto stāvvieta – tirdzniecības laukums pie tirgus galvenās ieejas ar bojātu segumu, kas var
radīt tehniskus bojājumus autotransportam, un padara nedrošu vidi gājējiem.
Šobrīd tirgus halles tehniskais stāvoklis, kā arī tirgus teritorija kopumā bojā pilsētas ainavu un, neveicot pārbūvi - teritorijas revitalizāciju, vides degradācija turpināsies. taču šo vietu
sakārtojot tā var attīstīties par ekonomiski aktīvu pilsētas daļu.
Projekta darbību pamatojums:
Mērķtiecīgi gatavojoties piedalīties SAM 5.6.2. aktivitātēs, tika attīstīta ideja par Talsu tirgus teritorijas revitalizāciju. Tika izsludināts metu konkurss “Meta izstrāde Talsu tirgus
pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai”, kura mērķis - iegūt iespējami labāko, kvalitatīvāko arhitektonisko, inženiertehnisko projekta metu priekšlikumu, kurā ietverti ilgtspējīgas
būvniecības, tirgus funkciju, ražošanas ēkas funkciju vajadzībām un vides pieejamības risinājumi Talsu tirgus teritorijai. Risinājumam ir jābūt veiksmīgam gan no arhitektoniskā,
funkcionālā, gan no energoefektivitātes viedokļa, kā arī jāveicina jaunu darba vietu izveide Talsu pilsētā.
Plānotās aktivitātes :
1.1. Metu konkurss un būvprojekta izstrāde. Metu konkursā tika izvērtēti piedāvājumi, piešķirtas trīs godalgotas vietas. Uz sarunu procedūru aicināts pretendents, kurš ieguvis
augstāko vērtējumu. Pasūtītājs sarunās ar potenciālo būvprojekta izstrādātāju vienojās par vēlmēm un iespējām projekta ideju īstenošanai.
1.2. Inženiertīklu izbūve. Tirgus teritorijā ir plānota elektrības padeves, ūdens un kanalizācijas pārbūve, kas atbilst virszemes un pazemes komunikāciju būvniecībai. Inženiertīklu
izbūve nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstošu ūdens padeves, notekūdeņu novadīšanas nodrošinājumu ražojošiem un tirdzniecības objektiem, atbilstoši būvnormatīviem un vides
prasībām. Atbalsta intensitāte ne vairāk kā 85% saskaņā ar MK noteikumu Nr. 645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. SAM “Teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” 48.5. punktu un 19.2.2.punktu. Inženierkomunikāciju (ūdens un
kanalizācijas) apsaimniekošanu veiks SIA “Talsu ūdens”, kas ir pašvaldības kapitālsabiedrība.
1.3. Tirgus paviljona un ražošanas ēku būvniecība
Tirgus paviljonā plānoti iekštelpu un ārtelpu zonējumi, lai nodrošinātu dažādu produktu tirdzniecību, plānots izveidot tirgus teritorijā darbojošā uzņēmuma veikala telpas, kā arī
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pārtikas ražotāja kafejnīcas telpas konditorejas izstrādājumu tirgošanai. Infrastruktūru plānots iznomāt komersantiem saimnieciskās darbības veikšanai.
Telpas uzņēmējdarbības (ražošanas) nodrošināšanai - plānots attīstīt telpas divu ražošanas procesu nodrošināšanai ar kopējo platību 1000 m2, kurā tiks attīstīta vieglās rūpniecības
un pārtikas ražošana. Plānots, ka kopējais jaunradīto darba vietu skaits būs ap 26 (šūšanas cehā un veikalā, konditorejas cehā un kafejnīcā). Atbalsta intensitāte ne vairāk kā 85%,
saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. SAM “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” 19.2.1. punktu un 48.3.2.punktu (kas attiecas uz telpām komersantam saimnieciskās darbības veikšanai).
1.4. Talsu tirgus teritorijas labiekārtošana
Plānota zaļās zonas, galvenās ieejas vai reprezentatīvās zonas izveide. Labiekārtojuma teritorijā izbūvēs stāvlaukumu, kas kalpos kā funkcionāls savienojums starp ielu un
revitalizējamo teritoriju. Laukums būs pieejams visiem tirgus apmeklētājiem, tāpēc nav nodalāms komercdarbībai. Atbalsta intensitāte ne vairāk kā 85% saskaņā ar MK noteikumu Nr.
645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. SAM “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām” īstenošanas noteikumi” 48.3.1. punktu un 19.1.1.punktu.
i-9-2
Veikta Talsu tirgus ēku pārbūve un
teritorijas labiekārtošana 1,6429 ha
2016.-2018.
platībā, radītas 26 jaunas darba vietas
1.Talsu pilsētas tirgus
un uzņēmuma piesaistītās privātās
pārbūve
1 900 000,00
237 500,00
1 615 000,00
47 500,00
investīcijas 1 615 000.00 EUR apjomā.
1.1. Meta konkurss
Veikta meta konkursa procedūra un
TNP
un
būvprojekta
2015.-2016.
izstrādāts būvprojekts.
attīstības
izstrāde
plānošanas
Inženiertīkli - atbilstošu elektrības
nodaļa.
1.2.
Inženiertīklu
2017.-2019.
jaudu pievade, ūdens un kanalizācijas
Talsu
izbūve
pievadu pārbūve.
pilsētas
1.3.Tirgus paviljona
Veikta ēku būvniecība aptuveni 4995
pārvalde
un ražošanas ēku
2017.-2019.
m², lai to pielāgotu tirgus un ražošanas
būvniecība
uzņēmumu vajadzībām.
Veikta 16 429 m2 teritorijas
1.4.Talsu
tirgus
labiekārtošana, 4258 m2 stāvlaukuma
teritorijas
izbūve, nobrauktuve, savienojumu
labiekārtošana
2017.-2019.
izbūve, apzaļumošana
Prioritārā projekta ideja: Stendes pilsētas industriālās teritorijas revitalizācija
Saskaņā ar Talsu novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam noteikto rīcību virzienu e-1-1 “Ražošanas teritoriju attīstība” rīcību “Jaunu teritoriju un telpu sagatavošana
ražošanas vajadzībām un aktīva piedāvāšana tirgū”
Projekta idejas pamatojums: Vēsturiski Stende veidojusies, būvējot Ventspils - Ribinskas dzelzceļu. Talsu novada teritoriju šķērso dzelzceļš Tukums 2 – Ventspils, pa kuru notiek kravu
pārvadājumi. Novada teritorijā atrodas Sabiles, 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. Stendes pilsēta ir izteikti industriāla pilsēta un uzņēmumiem tuvākās lielās ostas ar attīstītu ostu infrastruktūru ir Rīgā,
Ventspilī. Attīstās Baltijas jūras Rīgas līča Kurzemes piekrastes mazās ostas Mērsragā un Rojā. Lai veicinātu kravu pārvadājumus, un palielinātu ražojošo un eksportspējīgo uzņēmumu
skaitu, ir nepieciešams Stendes pilsētā attīstīt industriālu teritoriju, kā arī uzlabot infrastruktūru ceļa posmā Stende - Mērsraga osta. Teritorija ir Talsu novada pašvaldības īpašumā, un
tās kopējā platība ir 53,6 ha. No tās degradēta teritorija ir aptuveni 16 ha. Pašvaldība plāno veikt teritorijas revitalizāciju attīstot industriālo parku. Projektu plānots ieviest divās
kārtās: 1.kārtā: izstrādāt būvprojektu degradētajai teritorijai (8 ha platībā), veikt teritorijas 8 ha platībā atmežošanu un revitalizāciju, 8 ha platībā izbūvēt pievadceļus un iekšējos
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ceļus, kā arī dzelzceļa atzarus pie izkraušanas vietām (to izbūve netiek iekļauta projekta attiecināmajās izmaksās, paredzams, ka atzaru izbūvi veiks piesaistītie investori ar pašvaldības
atbalstu), izbūvēt laukumu kravu īslaicīgai uzglabāšanai, izkraušanai paredzēto infrastruktūru, izbūvēt lietus ūdens kanalizācijas sistēmu, saimnieciskās ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas un energoapgādes pieslēgumu ar pieslēguma jaudu līdz 1,5 MW. Visas 1.kārtā plānotās aktivitātes ir savstarpēji saistītas un to kompleksa izbūve nepieciešama, lai izveidotu
pilnvērtīgi funkcionējošu rūpnieciskās apbūves teritoriju, kas nodrošinātu iespēju piedāvāt pilnu pakalpojuma spektru vairākiem interesentiem. Eiropas finansējums SAM 5.6.2.
ietvaros tiks izmantots projekta pirmās kārtas īstenošanai. Talsu novada pašvaldībā pašlaik tiek veikta minētās teritorijas tirgus izpēte un pieejamie rezultāti liecina par to, ka tikai
kompleksa teritorijas izbūve rada interesi potenciālajiem investoriem. Īpaši nozīmīgi ir dzelzceļa atzari un kravas laukumi, par kuriem interesējas uzņēmēji, kuri kravas saņem vai
nosūta caur Mērsraga ostu, jo Mērsraga ostas teritorija nespēj nodrošināt liela apjoma kravu uzglabāšanu. Projekta 2.kārtu plānots realizēt pēc 1.kārtas pabeigšanas un to finansēt no
uzņēmēju līdzekļiem ar pašvaldības atbalstu. 2.kārtā plānots attīstīt atlikušo teritoriju, kurā tiktu izbūvētas angāra tipa noliktavas un pārstrādes ēkas, izvietotas administrācijas telpas.
2.kārtas attīstībai paredzēts papildus piesaistīt privātos investorus. Piekļuvi zemes gabalam šobrīd nodrošina Liesmas iela, taču iespējami arī papildus risinājumi. Degradētā teritorija
konkrētajā apgabalā veidojusies daudzu gadu garumā: šajā teritorijā savulaik savu darbību attīstījuši tādi uzņēmumi kā SIA "Agroķīmija" (augu aizsardzības līdzekļi, kurināmais,
minerālmēsli, ķimikālijas, herbicīdi, fungicīdi), valsts naftas produktu apgādes uzņēmuma "Latvijas nafta" filiāle "Stendes naftas bāze" (naftas produkti). Teritorijā darbojas SIA "Talce"
ražošanas atbērtne - tiek uzkrāti nolietotā asfaltbetona krājumi no ceļu būves objektiem, piesārņojumu vairo arī dzelzceļa teritorija- pa dzelzceļa sliedēm pārvietojas beramo kravu
vagoni, Stendē notiek šo vagonu novirzīšana uz papildus sliedēm, līdz ar to noteiktu laika posmu minētie vagoni atrodas Stendes stacijā. Teritorijā ir konstatēts naftas produktu
piesārņojums, taču nav veikts pētījums par to, cik liels ir piesārņojums, ir nepieciešams teritoriju atmežot un revitalizēt. Degradētā teritorija kopumā ir plašāka ņemot vērā pašvaldībai
nepiederošos īpašumus, kas šobrīd netiek pilnībā apsaimniekoti. Pašvaldības industriālā parka attīstība, iespējams, aktivizētu uzņēmējdarbību pārējā teritorijā. Plānotā industriālā
teritorija atrodas Kurzemes reģionam stratēģiski izdevīgā vietā , tā piekļaujas dzelzceļam, nav lieli attālumi līdz ostām (Ventspils osta 86 km, Liepājas osta 134 km, Mērsraga osta 45
km, Rojas osta 47 km). Mērsraga osta ir viena no perspektīvajām mazajām ostām, tā ir padziļināta un arvien vairāk tiek izmantota kravu transportēšanai. Plānotā industriālā teritorija
neatrodas pilsētas centrā, līdz ar to, līdz ar to nebojās pilsētvidi, kā arī trokšņi neietekmēs iedzīvotājus. Kravu pārvadājumus tiek plānots novirzīt, izbūvējot papildus piebraukšanas
ceļus teritorijai, lai tie neietu cauri pilsētai. Otrpus dzelzceļa sliedēm un pretī plānotajai industriālajai teritorijai jau darbojas kravu pārkraušanas punkts, kā arī bāzējās vairāki veiksmīgi
ražojoši un eksportspējīgi uzņēmumi. Talsu novada pašvaldība ir uzsākusi tirgus izpēti rūpnieciskās apbūves teritorijai Stendes pilsētā, kā arī veic pārrunas ar ieinteresētajiem
uzņēmējiem. Pamatojoties uz veikto tirgus izpēti, pastāv iespēja izveidot uzņēmējiem saistošu un darbības specifikai atbilstošu industriālo zonu.

Projekta darbību pamatojums:
1.1. Būvprojekta izstrāde degradētajai teritorijai (8 ha) - lai veiktu degradētās teritorijas revitalizāciju, nepieciešams izstrādāt būvprojektu, kurā ietverti visi nepieciešamie būvdarbi.
1.2. Industriālās teritorijas atmežošana un revitalizācija - izvēlētā teritorija ir meža zeme, tādēļ nepieciešams veikt teritorijas atmežošanu un piesārņotās augsnes virskārtas
rekultivāciju.
1.3. Pievadceļu un iekšējo ceļu izbūve - lai plānotajā teritorijā nodrošinātu piekļuvi transportam, nepieciešams izbūvēt kravu transportēšanai piemērotu ceļu infrastruktūru.
1.4. Dzelzceļa atzaru pie izkraušanas vietām izbūve - ( izmaksas netiks iekļautas attiecināmajās izmaksās) - projekta teritorijā plānots nodrošināt dzelzceļa kravu iekraušanu un
izkraušanu, tā kā nav iespējams papildus noslogot dzelzceļa līniju Jelgava- Ventspils, Tad ienākošie dzelzceļa sastāvi jānovirza uz dzelzceļa atzariem un tad jāveic vagonu izkraušana vai
iekraušana.
1.5. Laukumu izbūve kravu īslaicīgai uzglabāšanai un izkraušanai paredzētās infrastruktūras izveide - lai nodrošinātu optimālu vilciena vagonu iekraušanu vai izkraušanu, nepieciešams
izbūvēt nožogotus laukumus, kurās uzņēmēji īslaicīcīgi uzglabā transportējamās kravas.
1.6. Lietus ūdens kanalizācijas ssitēmas, saimnieciskās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un energoapgādes pieslēguma ar jaudu līdz 1,5 MW izbūve - teritorijā nav nodrošināts
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojums, lai teritoriju izmantotu potenciālie uzņēmēji tiks izveidota lokāla ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma. Ņemot vērā plānoto industriālās
teritorijas noslogojumu, nepieciešams izbūvēt jaunu elektroenerģijas pieslēgumu, plānotā pieslēguma jauda līdz 1,5 MW.
1.Industriālās
teritorijas
izveide

3 241 558,00

405 195,00

2 755 324,00

81 039,00

2016.-2018.

Pašvaldība
s attīstības

Revitalizēta industriālā teritorija 80
000 m2 platībā, radītas 45 jaunas
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Stendes
pilsētā,
Skolas ielā 6
1.1.
Būvprojekta
izstrāde
1.2.Industriālās
teritorijas
atmežošana
un
revitalizācija
1.3. Pievadceļu un
iekšējo ceļu izbūve
1.4. Dzelzceļa atzaru
pie
izkraušanas
vietām
izbūve
(izmaksas
netiks
iekļautas
attiecināmajās
izmaksās)
1.5.Laukumu izbūve
kravu
īslaicīgai
uzglabāšanai
un
izkraušanai
paredzētās
infrastruktūras
izveide
1.6.Lietus
ūdens
kanalizācijas
sistēmas,
saimnieciskās
ūdensapgādes
un
kanalizācijas sistēmas
un
energoapgādes
pieslēgumu
ar
pieslēguma jaudu līdz
1,5 MW izbūve

2016.-2017.

2016.-2017.

2017.-2018.

plānošanas
nodaļa,
Stendes
pilsētas
pārvalde

darba vietas un uzņēmuma piesaistītās
privātās investīcijas plānotas 2 755
324.00 EUR apjomā
Veikta industriālās teritorijas izveides
būvprojekta izstrāde
Veikta 80 000 m2 industriālās
teritorijas atmežošana un piesārņotās
augsnes virskārtas rekultivācija
Veikta pievadceļu un iekšējo ceļu
izbūve, kas nodrošina optimālu
transporta plūsmu
Izbūvēti 2 vai 3 dzelzceļa atzari, kas
nodrošina ātru vilciena sastāva
apkalpošanu

2017.-2019.

Izbūvēti laukumi kravu īslaicīgai
uzglabāšanai ar nožogojumiem
2017.-2019.

Izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas
sistēma, nodrošināta ūdensapgādes
sistēmas un kanalizācijas sistēmas
izbūve, nodrošināts energoapgādes
pieslēgums ar jaudu līdz 1,5 MW
2017.-2019.
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SAM 8.1.2."Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi"
SAM 8.1.2.2. “Modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi ārpus nacionālas nozīmes attīstības centriem”
Prioritārā projekta ideja: Mācību vides uzlabošana Talsu novada vispārējās izglītības iestādēs
Saskaņā ar Talsu novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam noteikto prioritāti i-2 “Izglītība” rīcību virzienu ”Vispārējā izglītība”
Projekta idejas pamatojums: Plānots veikt mācību vides uzlabošanu Talsu Valsts ģimnāzijā, Talsu 2.vidusskolā, Talsu pamatskolā un Sabiles vidusskolā. Lai izpildītu SAM 8.1.2.
kritērijus, Sabiles vidusskola 2016.gadā tiks reorganizēta un izveidota Sabiles pamatskola.
Projekta darbību pamatojums: tiks izstrādāti būvprojekti skolu mācību vides uzlabošanai, kā arī Talsu valsts ģimnāzijas stadiona pārbūvei, projekta ietvaros tiks atjaunota skolu
mācību vide, iegādātas ergonomiskas mēbeles, uzlaboti IT risinājumi skolās, Talsu Valsts ģimnāzijā iegādāts aprīkojums metodiskā darba nodrošināšanai novada izglītības
iestādēs.
Uzlabota mācību vide 4 Talsu novada
1. Mācību vides
skolās,
pārbūvēts
Talsu
Valsts
uzlabošana
Talsu
ģimnāzijas stadions, nodrošināta Valsts
4 580 520,00
809 329,00
3 673 940,00
97 251,00
novada
vispārējās
2016.-2020.
ģimnāzijas reģionālā metodiskā centra
izglītības iestādēs
darbība
1.1.Tehniskās
dokumentācijas
izstrāde
1.2.Skolu
mācību
vides
uzlabošanas
pasākumi

Izstrādāti pieci būvprojekti
141 000,00

2 755 241,00

17 978,00

569 460,00

119 850,00

2 122 452,00

3 172,00

63 329,00

2016.-2017.

2017.-2020.

TNP
attīstības
plānošanas
nodaļa, TN
izglītības
pārvalde

Uzlabota četru skolu mācību vide
(telpu pārbūve, gaiteņu un sanitāro
mezglu pārbūve, mācību telpu
aprīkojuma un mēbeļu iegāde, IT
risinājumu uzlabošana)

1.3. Valsts ģimnāzijas
Nodrošināta reģionālā metodiskā
reģionālā metodiskā
300 000,00
38 250,00
255 000,00
6 750,00 2017.-2020.
centra darbība
centra attīstība
1.4.Talsu
Valsts
Veikta stadiona pārbūve
ģimnāzijas stadiona 1 384 279,00
441 879,00
918 400,00
24 000,00 2017.-2020.
pārbūve
Talsu novadā ir izstrādāts un apstiprināts izglītības nozares attīstības plāns 2016.-2020. gadam.
Talsu novada izglītības nozares attīstības plānā 2016.-2020. gadam, ņemta vērā tendence iedzīvotāju skaitam samazināties. Blīvāk apdzīvotās Talsu novadā ir pilsētu – Talsi,
Sabile, Valdemārpils un Stende, kā arī Laidzes, Virbu un Lībagu pagastu teritorijas.
Talsu novadā novērojama tendence, ka ir īstermiņa dzimstības pieaugums un ilgtermiņa dzimstības samazinājums. Jāņem vērā apstākļi, ka Talsu novadā, tāpat kā visā Latvijā
kopumā, ir vērojamas negatīvas iezīmes demogrāfiskajā situācijā – samazinās iedzīvotāju skaits (2015.gadā salīdzinājumā ar 2014.gadu iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 300
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cilvēkiem), relatīvi mazs ir bērnu un pusaudžu (līdz darbaspējas vecumam) īpatsvars (19,3% no novada iedzīvotājiem), kam pēdējos gados ir tendence samazināties. Šie procesi
liecina, ka nākotnē samazināsies darbspējīgo iedzīvotāju skaits. Talsu novadā 2014.gadā tika reģistrēti 287 dzimušie un 387 mirušie, un dabiskais pieaugums saglabājas negatīvs.
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem un iedzīvotāju reģistra datiem Talsu novada iedzīvotāju skaits pēdējos desmit gados turpina samazināties, neskatoties uz to, ka
jaundzimušo skaits pēdējos gados nedaudz palielinās.
Izvērtējot potenciālo izglītojamo skaitu nākotnē, nākas secināt, ka dzimšanas gadā reģistrēto dzimušo skaits un 2015.gada decembrī iedzīvotāju reģistrā pa dzimšanas gadiem
deklarēto bērnu skaits dažā apdzīvotā novada teritorijā būtiski atšķiras (skatīt 1. un 2.tabulās).
1.tabula
Bērnu skaits Talsu novadā pa dzimšanas gadiem (Dzimsarakstu nodaļas dati)

Dzimušie, skaits

Teritoriālā vienība
2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Balgales pagasts
Ķūļciema pagasts
Laucienes pagasts

5
3
14

5
2
10

6
1
14

1
9

7
3
12

10
5
11

7
3
14

Ģibuļu pagasts
Sabile
Abavas pagasts

24
9
19

14
7
6

12
10
8

20
8
7

17
10
9

20
13
11

27
11
8

Stende
Lībagu pagasts
Talsi
Laidzes pagasts
Vandzenes pagasts
Valdgales pagasts
Valdemārpils
Ārlavas pagasts
Lubes pagasts
Īves pagasts

19
23
115
11
16
12
12
14
4
6

11
5
74
8
15
21
9
8
4

13
23
68
10
15
6
9
4
4
5

16
18
100
16
20
16
8
8
3
7

9
19
95
18
14
12
9
10
4
5

22
17
91
17
17
12
11
9
2
8

11
15
106
24
12
19
10
10
5
7

6
7

3
4

1
6

5
16

5
7

6
5

4
4

319

206

215

278

265

287

Strazdes pagasts
Virbu pagasts
Talsu novads kopā
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2.tabula
Deklarēto bērnu skaits Talsu novadā pa dzimšanas gadiem (Iedzīvotāju reģistra dati)

Balgales pagasts

7

5

8

3

7

7

6

Ķūļciema pagasts

1

3

1

0

3

3

1

Laucienes pagasts

11

11

18

15

16

10

11

Ģibuļu pagasts

21

27

16

25

19

23

27

Sabile, Abavas pagasts

29

22

20

23

21

25

11

Stende

17

15

12

16

14

22

9

Lībagu pagasts

19

17

27

22

19

20

12

Talsi

112

88

83

123

119

102

98

Laidzes pagasts

23

11

14

18

20

18

25

Vandzenes pagasts

17

27

18

24

18

20

11

Valdgales pagasts

13

17

6

10

9

11

16

Valdemārpils, Ārlavas pagasts

22

20

17

18

19

22

18

Lubes pagasts

2

3

3

4

2

2

5

Īves pagasts

5

6

5

8

5

6

6

Strazdes pagasts

5

5

4

3

4

7

5

Virbu pagasts

5

3

8

13

11

5

2

309

280

260

325

306

303

263

Teritoriālā vienība

Talsu novadā kopā

Pagastos, kuros novērojama jaundzimušo skaita dinamikas negatīvā tendence, ilgtermiņā būs grūtības nokomplektēt klašu komplektus attiecīgās teritorijas skolā. Lai
pamatskolās varētu atvērt klašu komplektu, nepieciešami vairāk kā 8 skolēni, tādējādi gadā katrā pagastā, kur ir vispārizglītojošās skolas, būtu jāpiedzimst vismaz 10 bērniem,
pieņemot, ka ne visi pagasta bērni apmeklēs to izglītības iestādi, kura atrodas viņa deklarētajā dzīves vietā. Jau tagad daudzos no šiem pagastiem nav iespējams nokomplektēt
klašu komplektu ar nepieciešamo skolēnu skaitu, tāpēc veidojas apvienotās klases.
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Abavas pagasts

1556

1230

-21,0
-18,1

Ārlavas pagasts

1143

936

Balgales pagasts

1110

856

Ģibuļu pagasts

2649

2266

Īves pagasts

649

Ķūļciema pagasts

Iedzīvotāju
skaita
pārmaiņu
kategorijas
prognoze
2011.2030.g.

Iedzīvotāju
skaita
pārmaiņu
kategorijas
prognoze
2011.2020.g.

Iedzīvotāju
skaita
pārmaiņas
2000.2011.g.

Iedzīvotāju
skaits
2011.g.

Teritoriālās vienības
nosaukums

Iedzīvotāju
skaits
2000.g.

3.tabula
Iedzīvotāju skaita pārmaiņu prognoze

-8% līdz -16%

-24% līdz -32%

-8% līdz -16%

-24% līdz -32%

-16% līdz -24%

-24% līdz -32%

-14,5

-8% līdz -16%

-16% līdz -24%

493

-24,0

-16% līdz -24%

-32% un lielāks samazinājums

541

431

-20,3

-8% līdz -16%

-24% līdz -32%

-22,9

Laidzes pagasts

1765

1758

-0,4

0% līdz -8%

0% līdz -8%

Laucienes pagasts

2015

1786

-11,4

0% līdz -8%

-8% līdz -16%

Lībagu pagasts

2185

1814

-17,0

-8% līdz -16%

-16% līdz -24%

Lubes pagasts

647

499

-22,9

-16% līdz -24%

-32% un lielāks samazinājums

Sabile

2026

1527

-24,6

-16% līdz -24%

-24% līdz -32%

Stende

2012

1732

-13,9

-8% līdz -16%

-16% līdz -24%

Strazdes pagasts

524

418

-20,2

-8% līdz -16%

-24% līdz -32%

Talsi

12374

10266

-17,0

-8% līdz -16%

-8% līdz -16%

Valdemārpils

1658

1357

-18,2

-8% līdz -16%

-24% līdz -32%

Valdgales pagasts

1531

1299

-15,2

-8% līdz -16%

-16% līdz -24%

Vandzenes pagasts

2081

1676

-19,5

-8% līdz -16%

-24% līdz -32%

Virbu pagasts

1078

875

-18,8

-8% līdz -16%

-24% līdz -32%

Talsu novads kopā:

37544

31219

Plānojams, ka iedzīvotāju skaits mazāk samazināsies teritorijā ap Talsiem, jo blakus esošos pagastos blīvāk apdzīvotās vietas ir pilsētas tuvumā un veido iedzīvotāju
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koncentrāciju. Tas izskaidrojams ar pakalpojumu skaitu un kvalitāti.
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1.attēls Izglītības iestādes un izglītojamo skaits Talsu novadā

Novadā darbojas Valsts ģimnāzija, piecas vidusskolas, desmit pamatskolas, tostarp Upesgrīvas internātpamatskola, divas sākumskolas. Talsu 2.vidusskolai un Laucienes
pamatskolai ir izveidotas skolu filiāles.
2009.gada 1.septembrī mācības vispārējās izglītības mācību iestādēs uzsāka 4172 skolēni. Salīdzinājumā ar 2009.gadu, 2015.gadā skolēnu skaits samazinājies par 24%
(3129 skolēni 2015.gadā). Skolēnu skaita pieaugums ir vērojams Talsu Kristīgajā vidusskolā un Talsu sākumskolā. Viens no skolēnu skaita palielināšanās iemesliem šajās skolās
varētu būt jaunas infrastruktūras esamība, kas piesaista bērnu vecākus, kā arī izdevīgā atrašanās vieta tuvu Talsu centram.
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2.attēls. Skolēnu skaita izmaiņas izglītības iestādēs

Izglītības iestāžu attīstīšana un skolu tīkla pilnveidošana sistēmiski un pārdomāti ir notikusi jau līdz šim. 2009. gadā Spāres pamatskola, Dursupes pamatskola, Laidzes
pamatskola pārveidotas par citu skolu filiālēm, bet 2010.gadā Vandzenes vidusskola pārveidota par pamatskolu. Pastendes pamatskolas filiāli “Spāres pamatskola” slēdza
2012.gadā. Kopš 2014.gada 1.septembra netiek uzņemti skolēni 10.klasē Sabiles vidusskolā.
Par īpašu risku uzskatāmi negatīvie demogrāfiskie procesi un skolēnu skaita samazināšanās. Pirmkārt, skolēnu skaita samazināšanās apdraud skolēnu skaita ziņā
mazākās skolas. Pietiek ar dažu ģimeņu aizbraukšanu, lai tas ietekmētu skolēnu skaitu, klašu komplektēšanu. Ņemot vērā negatīvās demogrāfiskās izmaiņas, skolēnu skaits rada
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nepieciešamību pārskatīt iestāžu un klašu komplektāciju.
Reģiona nozīmes pilsētai Talsiem ir būtiski saglabāt Talsu Valsts ģimnāzijai Valsts ģimnāzijas statusu. Tādēļ ir plānota virkne pasākumu, lai uzlabotu ģimnāzijas
pakalpojumus, lai vēl vairāk celtu tās prestižu un veicinātu izglītības kvalitātes paaugstināšanos.
Skolas slēgšana ir risinājums, kas var samazināt pakalpojumu pieejamību apdzīvotajā vietā, izraisīt jaunu ģimeņu aizbraukšanu, kā arī apdraudēt vietas pastāvēšanu
ilgtermiņā. Ja kādu no skolām nākotnē būtu nepieciešams slēgt, tās vietā vajadzētu veidot mūžizglītības, kultūras vai sporta atbalsta centrus, sociālā pakalpojuma nodrošināšanu,
lai piedāvātu atbalstu nodarbinātajām ģimenēm un nezaudētu vietējo sabiedrisko centru.
Izglītības iestādēm, nepieciešama infrastruktūras sakārtošana – sanitāro mezglu atjaunošana, apkures sakārtošana un ēku energoefektivitātes paaugstināšana, drošības
sistēmu uzstādīšana, ēdināšanas bloku pilnveidošana. Tāpat nepieciešami telpu remonti, mēbeļu fonda atjaunošana, mācību kabinetu aprīkojuma iegāde. Jāpievērš uzmanība
mācību procesa modernizēšanai un mācību kvalitātes pilnveidošanai.
Visās izglītības iestādēs svarīgu vietu ieņem izglītojamo un audzēkņu ģimeņu un sociālie jautājumi, tādēļ jānodrošina sociālo pedagogu pieejamība.
Skolēnu skaita samazinājums būtiski ietekmē klašu piepildījumu dažās novada skolās, tādēļ klases nav nokomplektētas un notiek klašu apvienošana.
Ja izvērtējam skolēnu skaitu klašu komplektos, kāds nepieciešams skolās, saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēs minētajiem rādītājiem uz 2017. un 2020.gadu,
kā arī prognozes skolu piepildījumā līdz 2020 (2025.) gadam (skatīt pielikumā), problemātiska situācija var veidoties arī Vandzenes pamatskolai, Pūņu pamatskolai, Virbu
pamatskolai un arī Laucienes pamatskolai, jo Laucienes pamatskolai prognozējams skolēnu skaita kritums.

4.tabula
Vidējais skolēnu skaits vienā klases komplektā Talsu novada skolās

Ņemot vērā apvienotos klašu komplektus
Talsu novada Vakara un
22.9
neklātienes vidusskola
22.6
Talsu sākumskola

Ja netiktu veidoti apvienotie klašu komplekti
Talsu novada Vakara un
22.9
neklātienes vidusskola
22.6
Talsu sākumskola
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Talsu 2. vidusskola/Talsi

20.4

Talsu 2. vidusskola/Talsi

20.4

Talsu Valsts ģimnāzija

20.1

Talsu Valsts ģimnāzija

20.1

Talsu pamatskola

19.0

Talsu pamatskola

19.0

Valdemārpils vidusskola

15.7

Valdemārpils vidusskola

15.7

Lībagu sākumskola

13.8

Lībagu sākumskola

13.8

Pastendes pamatskola

13.3

Pastendes pamatskola

13.3

Sabiles vidusskola

12.5

Sabiles vidusskola

12.5

Laucienes pamatskola /Lauciene

12.3

Laucienes pamatskola /Lauciene

12.3

Pūņu pamatskola

11.3

Virbu pamatskola

11.1

Virbu pamatskola

11.1

Pūņu pamatskola

10.0

Laucienes pamatskola/ Dursupe

10.8

Vandzenes pamatskola

9.3

Stendes pamatskola

9.7

Talsu 2. vidusskola/Laidze

8.4

Talsu 2. vidusskola/Laidze

9.5

Stendes pamatskola

8.1

Vandzenes pamatskola

9.3

Laucienes pamatskola/ Dursupe

6.0

Attiecībā uz vidusskolas klašu (10-12.klase) piepildījumu jāņem vērā valsts noteiktie kritēriji vidusskolas klašu atvēršanai.
Novadu izglītības iestādēs (Valdemārpils vidusskola, Sabiles vidusskola) 2016./2017. un 2017./2018. mācību gadā 10. klasē minimālajam skolēnu skaitam jābūt ne
mazākam par 10 skolēniem 10. klasē vai vismaz 27 skolēniem 10.-12. klasē kopā. Savukārt no 2018. gada 1. septembra novadu vidusskolās 10. klases atvēršanai nepieciešamais
minimālais skolēnu skaits būs 12 skolēni 10. klasē vai vismaz 32 skolēni 10. – 12. klasē. Tas nozīmē, ka Sabiles vidusskola, kurā jau šobrīd netiek uzņemti skolēni vidusskolas
klasēs, nepieciešams jau ar 2017.gadu reorganizēt par pamatskolu, jo arī turpmākajos gados skolēnu skaits, kuri varētu izvēlēties vidusskolu ir pārāk mazs (ņemot vērā skolēnu
skaitu vecākajās pamatskolas klasēs un Sabiles vidusskolas skolēnu izvēli mācību turpināšanai vidusskolās vai profesionālajās skolās). Izvērtējot Valdemārpils vidusskolas skolēnu
skaitu vidusskolas posmā, nav pamata prognozēt, ka tuvākajos 3-5 gados skolēnu skaits neatbildīs valsts noteiktajiem minimālajiem kritērijiem. Taču, attiecībā uz Valdemārpils
vidusskolu, jāņem vērā, ka 11.un 12.klasē skolēnu skaits tikai nedaudz pārsniedz minimāli nepieciešamo.
Attiecībā uz Talsu pilsētas skolām – Talsu Valsts ģimnāziju, Talsu 2.vidusskolu, Talsu vakara un neklātienes vidusskolu, jau no 2016.gada 1.septembra, uzņemot
vispārējās vidējās izglītības programmās, būs jābūt ne mazāk kā 18 skolēniem 10. klasē vai vismaz 48 skolēniem 10.-12. klasē kopā. Šobrīd visas iepriekš minētās Talsu pilsētas
vidusskolas šo valsts noteikto minimālo skolēnu skaita kritēriju izpilda.
Izglītības iestādēs ir nodrošināts izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls. Daudzās skolās kā atbalsta personāls strādā medmāsa, logopēds un psihologs, kā
arī pašvaldības apmaksāts sociālais pedagogs. Talsu novada izglītības iestādēs kopumā uz 01.10.2015. strādā 669 pedagogi, kuru vidējais vecums ir 46,14 gadi. No visiem
669 Talsu novada pedagoģiskajiem darbiniekiem 332 ir ieguvuši 3., 4. vai 5.pedagogu profesionālās kvalitātes pakāpi. 4. un 5.kvalitātes pakāpi kopumā uz 01.10.2015. ieguvuši 50
pedagogi, kas ir 7,47% no visiem novada pedagoģiskajiem darbiniekiem.
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Kā pozitīvs aspekts minams, ka skolēni pamatā ir nodrošināti ar mācību grāmatām. Pašvaldība vidēji gadā uz vienu skolēnu papildus valsts finansējumam paredz 7 EUR
mācību grāmatu iegādei skolās un 21 EUR mācību līdzekļu iegādei skolās un 5/6 gadīgo skolēnu apmācībai, kā arī 4 EUR katram audzēknim mācību līdzekļu iegādei pirmsskolas
izglītības iestādēs līdz obligātās apmācības vecumam.
Skolās ir pietiekams skaits atbilstoši ierīkotu telpu, lai realizētu izglītības programmas. Vairākās izglītības iestādēs mēbeles un iekārtas neatbilst skolēnu vecumam un
augumam. Visās izglītības iestādēs ir ierīkoti informātikas kabineti ar publiski pieejamiem interneta punktiem, kas izveidoti Eiropas Savienības struktūrfondu finansētajā ERAF
projekta ietvaros. Daudzās izglītības iestādēs bibliotēkas ir nodrošinātas ar obligāto daiļliteratūru, plašu izziņas un metodiskās literatūras klāstu.
Dabas zinību projekta ietvaros Valdemārpils, Sabiles un Talsu 2.vidusskolā ar mācību līdzekļiem ir pilnībā apgādāti fizikas, ķīmijas un bioloģijas kabineti. Pirmajā šī
projekta kārtā tika labiekārtoti Talsu Valsts ģimnāzijas dabaszinību kabineti, bet tie jau ir morāli novecojuši.
Infrastruktūras tehniskais stāvoklis
2015.gadā tika veikta vispārējās izglītības iestāžu apskate, kuras laikā tika novērtēts ēku tehniskais stāvoklis. Vērtējums “labi” nodrošina iestādei 2 punktus, vērtējums
“apmierinoši” – 1 punktu, savukārt vērtējums “slikti” vai “nav pieejams” nozīmē, ka par konkrēto infrastruktūras elementu iestāde saņem 0 punktus.
Dažu Talsu novada vispārējās izglītības iestāžu ēku tehniskais stāvokli var raksturot kā neapmierinošu. Kā galvenie cēloņi minami nepietiekošas investīcijas ēku
uzturēšanā, pārbūvē un atjaunošanā, kā arī nepienācīga ēku ekspluatācija.
Izvērtējot skolu teritoriju labiekārtojumu, jāsecina, ka brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi ir nelīdzeni, bedraini un nav atbilstoši normālai ekspluatācijai,
sporta laukumi ir nelīdzeni. Lielākajā daļā vispārējās izglītības iestādēs nav nodrošināta vides pieejamība skolēniem ar īpašajām vajadzībām. Ēku inženiertehniskā stāvokļa (t.sk.
izglītojamo drošības nodrošināšanai – higiēnas prasību, civilās aizsardzības, ugunsdrošības un darba aizsardzības) uzlabošanai nepieciešams veikt pasākumus, kas prasa
finansiālos resursus.
Jau kopš 2009.gada Talsu novada izglītības iestādes veic skolu uzlabošanas darbus, kas sevī ietver gan energoefektivitātes paaugstināšanas, gan ēku tehniskā un
sanitārā stāvokļa uzlabošanas pasākumus.
Tomēr lielākoties ēkas ir fiziski nolietojušās, un ar pašvaldības līdzekļiem var veikt tikai nelielus kosmētiskos remontus, kas būtiski neuzlabo ēku tehnisko un sanitāro
stāvokli. Skolas ēku un telpu remontam un pārbūvei tiek piesaistīts ārējs finansējums ar projektu palīdzību.
Ik gadu pašvaldības finansējums izglītības iestāžu uzturēšanai palielinās. Šis palielinājums saistīts ar darba samaksas un komunālo maksājumu pieaugumu, kā arī ar
papildus saņemtiem finansējumiem noteiktu projektu realizēšanai.
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3..attēls. Skolēnu skaita un telpu platības attiecība 2015./2016.m.g.

3.attēlā iespējams redzēt skolas mācību telpām paredzētās platības (m2) un skolēnu skaita attiecību.
5.tabulā varam apskatīt Talsu novada skolu ēku tehniskā stāvokļa, klašu piepildījuma un mācību sasniegumu 9.klašu eksāmenos apkopojumu. Šāds apkopojums rada
priekšstatu par kopējo tendenci.
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Mācību sasniegumi
9.kl. eksāmenos

Klašu piepildījums
(1.-9.klase)

Izglītības iestāde

Ēkas tehniskais
stāvoklis

1.tabula
Skolu izvērtējums pamatskolas un sākumskolas posmam 2015.gadā

Talsu Valsts ģimnāzija
Talsu 2. vidusskola
Talsu pamatskola
Valdemārpils vidusskola
Laucienes pamatskola
Pastendes pamatskola
Sabiles vidusskola
Virbu pamatskola
Pūņu pamatskola
Talsu novada vakara un neklātienes vidusskola
Vandzenes pamatskola
Stendes pamatskola
Laidzes pamatskola
Dursupes pamatskola
Talsu sākumskola
Lībagu sākumskola
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Mācību sasniegumi
12.kl. CE

Klašu piepildījums (10.12.klase)

Izglītības iestāde

Ēkas tehniskais stāvoklis

2.tabula
Skolu izvērtējums vidusskolas posmā 2015.gadā

Talsu Valsts ģimnāzija
Talsu 2. vidusskola
Valdemārpils vidusskola
Talsu novada vakara un neklātienes vidusskola
Sabiles vidusskola

Kritērijs atbilst labam līmenim
Kritērijs atbilst optimālam līmenim
Kritērijs atbilst apmierinošam līmenim
Kritērijs atbilst neapmierinošam līmenim
Kritērijs uz attiecīgo iestādi neattiecas

Galvenie secinājumi par esošo situāciju izglītības iestāžu tīkls Talsu novadā ir veidojies atbilstoši pagājušā gadsimta 80-to gadu iedzīvotāju skaitam un bērnu dzimstībai.
Tajā pašā laikā pēdējos 20 gados dzimstība ir samazinājusies vairāk nekā 2 reizes, īpaši izteikta šī tendence ir lauku teritorijās ārpus attīstības centriem. Ilgtermiņā dzimstība
joprojām turpina samazināties.
Izpētes rezultātā netika konstatēts, ka pastāvētu sakarība - jo mazāk skolēnu klasē, jo labāki mācību procesa rezultāti. Izglītojamo skaitam samazinoties, finansējums ēku
uzturēšanai pamatā palicis nemainīgs. Tātad augušas izmaksas uz vienu izglītojamo. Izglītojamo skaitam samazinoties, vairākās skolās skolēnu skaits ir nepietiekams, lai
nodrošinātu klašu komplektus. Līdz ar to nepieciešams regulāri izvērtēt sakārtot vispārējās izglītības iestāžu tīklu Talsu novadā.
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Demogrāfiskās prognozes norāda, ka esošais visu pakāpju izglītības iestāžu tīkls nākotnē, iespējams, netiks racionāli izmantots. Demogrāfiskās prognozes un iespējamais
klašu piepildījums ir nozīmīgs priekšnosacījums izglītības iestāžu tīkla sakārtošanai nākamajos septiņos gados. Padarot izglītības iestāžu tīklu efektīvāku, rodas iespēja optimālāk
izmantot pedagoģiskos un infrastruktūras resursus un nodrošināt kvalitatīvāku izglītības ieguvi.
Tāpat jāņem vērā, ka skolu tīkla optimizācija (vienkārša skolu slēgšana) kopēju situāciju Talsu novadā īstermiņā neuzlabos, bet var radīt virkni problēmu - jānodrošina
skolēnu izglītošanās iespējas citās skolās, kas savukārt prasīs ceļu infrastruktūras sakārtošanu un uzturēšanu, sabiedriskā transporta kustības saskaņošanu ar mācību ritmu vai
pašpārvadājumu nodrošināšanu. Skolu tīkla sakārtošana radīs arī nodarbināto skaita samazināšanos izglītības sektorā, un daļai skolēnu palielināsies attālums līdz izglītības
iestādei.
Katru gadu jāizvērtē izglītības iestāžu tīkls un finansējuma efektivitāte. Lemjot par izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu un pilnveidošanu, jautājums par iespējamu
reorganizāciju tiek izskatīts novada domē, ja:
1.

Skolas vidējais klašu piepildījums ir zemāks par vairāk nekā 10% nekā nepieciešams mācību procesa nodrošināšanai no valsts mērķdotācijas un izglītības iestādē ir 2
vai vairāk apvienotie klašu komplekti. Izstrādājot attiecīgās reorganizācijas variantus, tiek ņemti vērā šādi kritēriji:
1.1. klašu piepildījuma prognoze nākamajiem 5 vai vairāk gadiem;
1.2. skolas mācību procesa kvalitatīvie rādītāji;
1.3. ēkas tehniskais stāvoklis
1.4. citi rādītāji (atrašanās vieta un mobilitātes iespējas, uzturēšanas izdevumi u.c.).

Izvērtējot skolas, ja tiek ņemti vērā iepriekš minētie kritēriji, ir izveidota karte iespējamajam skolu tīklam 2025.gadā (skatīt 26.attēlu). Attēlā norādītajā skolu tīklā ir
attēlotas vispārizglītojošās un profesionālās skolas. Plānojot iespējamo skolu tīklu tika ņemts vērā prognozētais skolēnu skaits skolā un katrā klašu grupā šobrīd un nākamajos
gados (skatīt pielikumā), kā arī valsts pamatnostādnēs noteiktā plānotā pedagogu un skolēnu skaita attiecība. Prognozes izvērtētas pēc stāvokļa un finansējuma nosacījumiem uz
2015.gada 1.septembri, līdz ar to klašu piepildījums un finansējuma nosacījumi no valsts un pašvaldības turpmākajos gados var mainīties.
Daļa no pamatskolām, atkarībā no skolēnu skaita, varētu tikt pārveidotas par pilnām (1.-6.klase) vai nepilnām sākumskolām. Šo pamatskolu reorganizācija par
sākumskolām iespējama, ja attiecīgajās skolās būs zems klašu piepildījums. Uz 2017. un 2020.gadu (pamatnostādnēs minētie gadi rezultatīvajos rādītājos skolēnu skaita un
proporcijā aprēķinot valsts mērķdotācijas) šo skolu klašu piepildījums ir mazāks kā nepieciešams minimālai izglītības programmas realizācijai neveidojot apvienoto klašu
komplektus. Laucienes pamatskolai, ja netiek veikta tās filiāles “Dursupes pamatskola” reorganizācija, klašu piepildījums būs mazāks nekā minimāli nepieciešamais. Ja Balgales
pagasta (Dursupes pamatskolas) skolēni lielākā daļa turpina mācībās tuvāk esošajā Laucienes pamatskolā, tad Laucienes pamatskolas klašu piepildījums ir apmierinošs.
Skolas ārpus novada centra, neatkarīgi no izglītības pakāpes, ir iespēja veidot kā Mūžizglītības centrus, to funkcijās iekļaujot arī neformālās, informālās un interešu
izglītības nodrošināšanu ne tikai skolēniem, bet arī pieaugušajiem.
Veicot skolu kartējumu un skolēnu skaita prognozi līdz 2025.gadam jāņem vērā arī blakus novadu izglītības iestāžu izvietojums (pielikums) un to ietekme uz Talsu novadā
dzīvojošo skolēnu izglītības iestādes izvēli:


Dundagas vidusskola – Valdgales un Īves pagasti
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Rojas vidusskola – Lubes, Vandzenes pagasts



Mērsraga vidusskola – Ķūļciema pagasts



Engures vidusskola – Balgales pagasts



Kandavas vidusskolas – Sabiles pilsēta un Abavas pagasts

Iepriekšminētā situācija liecina par to, ka nepieciešams radīt apstākļus skolēnu neaizplūšanai uz citu novadu izglītības iestādēm.
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4.attēls. Iespējamais skolu kartējums 2025.gadā
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SAM 8.3.3.
Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to
iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" projekta "PROTI un DARI!" Nr. 8.3.3.0/15/I/001
Projekta ideja: Projekts "PROTI un DARI"
Projekta idejas pamatojums: Atbalsta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības
valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības
vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Atbalsta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki.
Projekta īstenošanā iesaista Talsu novada Sociālais dienestu un Talsu novada Bērnu un jauniešu centru kā stratēģiskos partnerus.
Pašvaldībai kā sadarbības partnerim ir būtiska loma projekta īstenošanā. Pašvaldība projekta ietvaros nodrošinās programmas saturiskā vadītāja un mentora piesaisti, kā arī mērķa
grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, nodrošinās mērķa grupas jauniešu profilēšanu un individuālo pasākumu programmu izstrādi.
Projekta darbību pamatojums: tiks motivēti, profilēti un aktivizēti 84 jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu. Tiks nodrošināta programmas
vadītāja un mentora piesaiste, kā arī mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, nodrošināta mērķa grupas jauniešu profilēšana un individuālo pasākumu
programmu izstrāde.
1.Projekts "PROTI un 13 13 92.80
0
13 13 92.80
0
2016.-2028.
TNP,
Motivēti, profilēti un aktivizēti 84
DARI"
attīstības
jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem
plānošanas
nodaļa, TN
Sociālais
dienests
SAM 8.3.5. “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
 Karjeras pakalpojumu plāna
izstrāde un aprobācija, t.sk.
metodisko un informatīvo
materiālu izstrāde
TN
izglītības
 Karjeras pedagogu
pārvalde
profesionālās kompetences
TNP
pilnveide
attīstības
 Karjeras izglītības pasākumu
plānošanas
īstenošana izglītības iestādēs,
nodaļa
tajā skaitā karjeras
konsultāciju nodrošināšana
izglītojamajiem
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Atbalsts izglītojamo
profesionālās meistarības
konkursu organizēšanai un
dalībai starptautiskajos
konkursos

SAM 9.3.1.
Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē
un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” projekta ideja “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Talsu
novadā”
Projekta ideja: “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Talsu novadā”
Saskaņā ar Talsu novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam noteikto prioritāti i-5 “Sociālais atbalsts”, rīcību virzienu i-5-2 “Sociālie un atbalsta pakalpojumi”
Projekta idejas pamatojums:

Projekta darbību pamatojums:
Plānotās darbības:
1) Daudzfunkcionālā pakalpojuma centra Sabilē izveide;
2) Dienas centra izveide bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;
3) Jauniešu mājas attīstība.
Daudzfunkcionālā
pakalpojuma centra
Sabilē izveide

Finansējums
tiks precizēts

Dienas centra izveide
bērniem
ar
funkcionāliem
traucējumiem

Finansējums
tiks precizēts

Jauniešu
attīstība

Finansējums
tiks precizēts

mājas

Finansējums tiks
precizēts

Finansējums
tiks precizēts

Finansējums
tiks precizēts
2017.-2018.

Finansējums tiks
precizēts

Finansējums
tiks precizēts

Finansējums
tiks precizēts
2017.-2018.

Finansējums tiks
precizēts

Finansējums
tiks precizēts

TNP
sociālais
dienests,
attīstības
plānošanas
nodaļa, TN
izglītības
pārvalde

Finansējums
tiks precizēts
2017.-2018.

Domes priekšsēdētājs

A.Lācarus
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