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Pārskats par Talsu pakalnu loka dzīvināšanas plāna 2019. – 2025. gadam īstenošanu 2019. gadā

Talsu pakalnu loka dzīvināšanas plāns 2019. – 2025. gadam (turpmāk – Tematiskais plāns) ir vidējā
termiņa tematiskais plānojums, kas detalizētu uzmanību pievērš Talsu vecpilsētai un deviņu
pakalnu teritorijai (1.attēls), tā domājot par pilsētas ilgtspējīgu attīstību kopumā.
1.attēls
Tematiskā plānojuma teritorija
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Tematiskais plānojums apstiprināts ar Talsu novada domes (turpmāk – Novada dome) 2019. gada
13. jūnija lēmumu Nr.405 un tā mērķis ir izstrādāt rīcības programmu Talsu pakalnu loka attīstībai.
Tematiskā plānojuma rīcību izvēle veikta, analizējot esošo situāciju, veicot iedzīvotāju aptauju,
pamatojoties uz speciālistu grupu darba rezultātiem un Talsu novada 5. iedzīvotāju foruma darba
kopsavilkumu. Tematiskā plāna vīzijā un rīcību programmā lielā mērā iekļautas Talsu deviņu
pakalnu koncepcijas (apstiprināta ar Novada domes 2016. gada 14. janvāra sēdes lēmumu Nr.1)
nostādnes.
Tematiskais plānojums iekļaujas Talsu novada pašvaldības plānošanas dokumentu struktūrā un
tajā iekļautās 196 rīcības sakārtotas 6 jomās – izaugsme (46), veselība un miers (15), mājokļu
labiekārtojums (25), darbīgums (26), unikalitāte un vērtības (57), sadarbība un saprašanās (27).
Atbilstoši 6 jomām tika organizētas arī plānošanas darbnīcas, lai katra no jomām būtu tieši saistīta
ar kādu no Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikto stratēģisko mērķi un iekļautu
visas Talsu novada attīstības programmā 2014. – 2020. gadam noteiktās ilgtermiņa prioritātes.
Galvenā atbildīgā struktūrvienība par Talsu pakalnu loka dzīvināšanas plāna uzraudzību ir Talsu
novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļa, kas atbildīga arī par vienota
uzraudzības sistēmas ietvara nosūtīšanu atbildīgajām iestādēm, organizācijām vai
struktūrvienībām.
Tematiskā plāna īstenošanai paredzēti atbildīgie par rīcību virzību, kā arī iespējamie finanšu avoti.
Kopumā dažādu atbildīgo skaits rīcību programmas ietvaros ir 66. Vislielākais atbildībā esošo rīcību
skaits ir Talsu pilsētas pārvaldei (53). Nozīmīgs atbildībā esošo rīcību skaits ir Talsu novada
Būvvaldes Arhitektūras daļai (21), Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu
vadības nodaļai (21), kā arī Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļai (21).
Savukārt, visvairāk īpaši prioritāro rīcību ir Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un
mārketinga nodaļas atbildībā (5) un Uzņēmējdarbības koordinatora atbildībā (4).
Tematiskais plāns tiek uzraudzīts, vērtējot rīcību īstenošanas progresu (1.tabula). Šo rādītāju
vērtības atjaunojamas reizi gadā un analizējamas to izmaiņas, salīdzinot ar vēlamajām attīstības
tendencēm.
1.tabula
Tematiskā plāna rīcību īstenošanas progresa rādītāji
Rīcība nav apzināta un diskutēta
Rīcība ir apzināta un diskutēta
Ir parādījusies ideja, kā realizēt paredzēto rīcību
Ir paveikts minimums, lai realizētu paredzēto rīcību
Ir panākts zināms progress, kas tuvina rīcības īstenošanu
Rīcība attiecīgajā laika periodā ir realizēta, taču pie tās
nākotnē ir jāturpina strādāt
Rīcība pilnībā realizēta, pie tā nākotnē nav jāatgriežas

0%
5%
15%
30%
65%
95%
100%

Rīcības atsevišķi vēl tiek sadalītas 3 daļās pēc to efektivitātes (zemāk, vidēji un augstāk novērtētas
rīcības), kā arī katras jomas ietvaros ir noteiktas 3 vērtīgākās rīcības.
Uzraudzības pārskatā (pielikums) dots visu rīcību izvērtējums, savukārt apkopojums par visām
Tematiskajā plānā iekļautajām jomām un to vidējie īstenošanas progresa rezultāti par 2019. gadu,
dots 2. tabulā.
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2.tabula
Tematiskajā plānā iekļauto jomu īstenošanas progresa rezultāti par 2019. gadu
Joma (rīcību
skaits)

Izaugsme (46)
Veselība un
miers (15)
Mājokļu
labiekārtojums
(25)
Darbīgums
(26)
Unikalitāte un
vērtības (57)
Sadarbība un
saprašanās
(27)
Kopā (196)

Vērtējums
(%)

27,7

Efektivitātes un
iespējamības
ziņā zemāk
novērtētas
rīcības (%)
14,0

Efektivitātes un
iespējamības ziņā
vidēji augstu
novērtētas rīcības
(%)
30,5

Efektivitātes un
iespējamības
ziņā augstāk
novērtētas
rīcības (%)
26,9

Trīs
vērtīgākās
rīcības
sadaļas
ietvaros (%)
11,6

35,3

2,5

29,1

50,0

63,3

45,0

29,0

36,6

59,0

75,0

29,8

8,7

13,5

50,4

46,6

37,0

26,2

31,1

49,5

6,6

33,8
34,7

13,0
15,5

23,6
27,4

53,6
48,2

73,3
46,0

Kopumā 2019. gadā rīcības ir realizētas par 34,7%, kas saskaņā ar uzraudzības vērtējuma skalu
visvairāk atbilst 30%, t.i., ka ir paveikts minimums, lai realizētu paredzēto rīcību. Augstākie rādītāji
ir sasniegti jomā “Mājokļu labiekārtojums” (45%), bet zemākie jomā “Izaugsme” (27,7%).
Kopsavilkums par Tematiskajā plānā iekļauto jomu īstenošanas progresa rezultātiem 2019. gadā
dots 2.attēlā.
2.attēls
Tematiskajā plānā iekļauto jomu īstenošanas progresa rezultāti (%) 2019. gadā
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Izaugsme
Atbilst Talsu novada Attīstības programmā noteiktajām ilgtermiņa prioritātēm “Izglītība” un “Brīvā
laika pavadīšana”. Kopumā jomā iekļautas 46 rīcības, kuras 2019. gadā realizētas par 27,7%. Rīcība
ar viszemāko realizāciju.
Trīs vērtīgākās rīcības kopumā realizētas par 11,6%.
Rīcība
Amatniecības skolas
izveide
pieaugušajiem.

Līdzsvarota
starpnozaru
marketinga
īstenošana kultūras,
sporta un tūrisma
jomās.
Skolu audzēkņu un
studentu stipendiju
un prakšu vietu
sistēmas pilnveide.

Plānotie rezultatīvie rādītāji
Izpildes progress (%)
Tiek izveidota amatniecības skola pieaugušajiem, ar 30
iespēju apgūt gan teorētiskas zināšanas, gan
prasmes, piemēram, aušanā, grozu pīšanā un logu
atjaunošanā, piesaistot speciālistus – amatniekus.
Tiek veikta tuvākajā apkārtnē darbojošos amatnieku
apzināšana.
Tiek izstrādāta detalizēta kultūras, sporta un tūrisma 5
jomu marketinga programma – kā Talsu novada un
pilsētas marketinga programmas un komunikācijas
stratēģijas sadaļa.

Tiek pilnveidota skolu audzēkņu stipendiju un prakšu 0
vietu sistēma, apzinot vajadzības un dažādojot
iespējas, līdzdarbojoties novada aktīvajām biedrībām
un nodibinājumiem.

Veselība un miers
Atbilst Talsu novada Attīstības programmā noteiktajām ilgtermiņa prioritātēm “Veselības aprūpe”
un “Sociālais pabalsts”. Kopumā jomā iekļautas 15 rīcības, kuras 2019. gadā realizētas par 35,3%.
Trīs vērtīgākās rīcības kopumā realizētas par 63,3%.
Rīcība
Informatīvu
semināru rīkošana
jaunajām ģimenēm.
Visiem
pieejama
informatīva
materiāla
izveide
par
novadā
pieejamajām
veselības aprūpes
un
profilakses
iespējām.
Atvērto durvju
dienu rīkošana
sociālā dienesta un
veselības aprūpes
institūcijās –
priekšnoteikums
padziļinātas
informēšanas

Plānotie rezultatīvie rādītāji
4 reizes gadā tiek rīkoti informatīvi semināri
jaunajām ģimenēm ar agrīnā vecuma bērniem.

Izpildes progress (%)
95

Tiek izstrādāts informatīvs materiāls – īpaša mājas 65
lapa ar visa veida pieejamās veselības aprūpes un
profilakses organizāciju piedāvājuma apkopojumu.
Regulāra informācija tiek sniegta novada izdevumā
“Talsu novada ziņas”.

Veselības aprūpes un sociālās aprūpes institūcijās 30
regulāri – reizi pusgadā - tiek rīkotas atvērto durvju
dienas.
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iespējām un labākai
institūciju
savstarpējai
mijiedarbībai.
Mājokļu labiekārtojums
Atbilst Talsu novada Attīstības programmā noteiktajām ilgtermiņa prioritātēm “Mājoklis”,
“Ūdenssaimniecība” un “Siltumapgāde”. Kopumā jomā iekļautas 25 rīcības, kuras 2019. gadā
realizētas par 45,0%. Rīcība ar visaugstāko realizāciju.
Trīs vērtīgākās rīcības kopumā realizētas par 75,0%.
Rīcība
Pašvaldības rīcībā
esošo dzīvokļu datu
bāzes izveidošana.
Vadlīniju izstrāde
dzīvojamā fonda
jautājumu
risināšanā.
Kopēju Talsu
pilsētas apakšzemes
komunikāciju shēmu
izveide.

Plānotie rezultatīvie rādītāji
Apsekoti pašvaldības rīcībā esošie dzīvokļi Talsu
pilsētā.

Izpildes progress (%)
65

Izstrādātas vadlīnijas dzīvojamā fonda jautājumu
risināšanā.

95

Izveidota vienota Talsu pilsētas apakšzemes
komunikāciju shēma, kurā attēlotas visa veida
inženierkomunikācijas pilsētā – elektroapgādes tīkli,
siltumapgādes trases, ūdensapgādes un kanalizācijas
tīkli, sakaru tīkli.

65

Darbīgums
Atbilst Talsu novada Attīstības programmā noteiktajām ilgtermiņa prioritātēm “Mobilitāte” un
“Uzņēmējdarbības atbalsta instrumenti”. Kopumā jomā iekļautas 26 rīcības, kuras 2019. gadā
realizētas par 29,8%.
Trīs vērtīgākās rīcības kopumā realizētas par 46,6%.
Rīcība
Ar Talsiem saistīto
sabiedriskā
transporta maršrutu
autobusu un
autoostas lomas
stiprināšana,
īstenojot Talsu
notikumu
popularizēšanu un
Latvijas iedzīvotāju
izglītošanu par
Talsiem un Talsu
novadu.
Uzņēmējdarbības
koordinatora darba
attīstīšana
pašvaldībā.
Talsu pilsētas

Plānotie rezultatīvie rādītāji
Izpildes progress (%)
Autoostā un autobusos sabiedriska transporta 15
maršrutos pieejami informācijas pakalpojumi
monitoros, - ar informatīvu, izglītojošu un
reklamējošu raksturu par Talsiem un Talsu novadu.

Pašvaldībā darbojas ar iniciatīvu apveltīts 95
uzņēmējdarbības koordinators, - īpaša saikne ar
jebkuru uzņēmēju pašvaldībā, - uzņēmējiem un
pašvaldībai būtiskās jomās.
Talsu pilsētas uzņēmēji tiek laikus informēti par 30
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uzņēmēju tiešāka
iesaiste pasākumu
radīšanā un
īstenošanā iepriekš
zināmu tēmu loka
ietvaros.

kopīgi rīkojamo pasākumu virzieniem un tēmām, kā
arī tiek iesaistīti pasākumu paketes radīšanā, uzticot
uzņēmējiem tiešāku iesaisti pasākumu norisēs.
Apkalpojošo sfēru aktivitātes tiek aicināts plānot un
īstenot ciešā sasaistē ar gada lielajiem pasākumiem
Talsos (aicinot darboties ar radošāku pieeju, strādāt
vēlākas vai ilgākas darba stundas svētku laikā, sniegt
konkrētām tēmām atbilstošus piedāvājumus).
Operatīvai uzņēmēju apziņošanai tiek izmantotas
WhatsApp un sociālo tīklu platformas.

Unikalitāte un vērtības
Atbilst Talsu novada Attīstības programmā noteiktajām ilgtermiņa prioritātēm “Talsi –
Ziemeļkurzemes pakalpojumu un izaugsmes centrs”, “Kultūrvides uzturēšana un attīstība” un
“Vide un publiskā ārtelpa”. Kopumā jomā iekļautas 57 rīcības, kuras 2019. gadā realizētas par
37,0%.
Sešas vērtīgākās rīcības kopumā realizētas par 6,6%.
Rīcība
Detalizētu teritorijas
izmantošanas un
apbūves noteikumu
(TIAN) izstrāde Talsu
vecpilsētas
teritorijai Teritorijas
plānojuma vai
Lokālplānojuma
ietvaros, iekļaujot
nosacījumus ēku
daļām, apdarei,
izmantojamajiem
materiāliem,
nosacījumus
izkārtņu
izvietošanai.
Lietišķās mākslas
kolektīva “Dzīpars”
radīto latvisko
cimdu rakstu
krājuma izdošana.
Nemateriālā
mantojuma
saglabāšanas
sistēmas radīšana
un iedzīvināšana
Talsu pilsētas
iestāžu,
organizāciju,
novadpētnieku,

Plānotie rezultatīvie rādītāji
Izpildes progress (%)
Detalizēti teritorijas izmantošanas un apbūves 15
noteikumi (TIAN) Teritorijas plānojuma vai
Lokālplānojuma ietvaros tiek balstīti rezultātos, kas
ietverti uzņēmuma AIG pētījumā par Talsu
vecpilsētas vēsturisko apbūvi. Teritorijas plānojums
vai Lokālplānojums nosaka precizētas ainaviski
vērtīgo teritoriju, kā arī pilsētbūvnieciskā pieminekļa
teritoriju un to aizsardzības zonu robežas.

Tiek izdots LMK “Dzīpars” latvisko cimdu rakstu 15
krājums.

Tiek radīta sistēma, kuras ietvaros visas ar 0
nemateriālā kultūras mantojuma radīšanu saistītās
vienības (novadpētnieki, kultūras jomas kopas,
biedrības, organizācijas, u.c.) tiecas aprakstīt, fiksēt
foto un video formā un sistematizēt ar nemateriālo
kultūras devumu saistītās norises.
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biedrību, aktīvistu
vidū.
Pilskalna
labiekārtošana Talsu
deviņu pakalnu
koncepcijas
ietvaros.

Tiek paredzēts izstrādāt dokumentāciju, veicot 5
reljefa līdzināšanas darbus, ierīkojot pastaigu takas,
soliņus, izvietojot pilsētvides mākslas objektus.
Pilskalna labiekārtošanas darbu ietvaros ieteicams
izveidot dabas materiālu labirintu senās kuršu pils
sienu “mudžeklī” ar labirinta centrā izvietotu
ķēniņam veltītu mākslas darbu. Reizi gadā,
vecpilsētas vēstures nedēļā, Kuršu pils parādās visā
godībā, (kā pils projekcija uz miglas ekrāna).
Pilskalna stāstos tiek izmantota teika par Nāroni,
Jurci un burvju mēteli. Sākot ar 2023.gadu
organizējama katlu mājas dūmeņa nojaukšana.
Ķēniņkalna
Ķēniņkalns tiek labiekārtots atbilstoši izstrādātajam 15
labiekārtošana Talsu būvprojektam, sakārtojot pieminekļa apkārtni,
deviņu
pakalnu ierīkojot pastaigu takas, soliņus, atjaunojot kāpnes
koncepcijas
un apgaismojumu, izvietojot pilsētvides mākslas
ietvaros.
objektus. Tiek radīta neliela brīvdabas skatuve
kamerpasākumu organizēšanai. Uzstādīts cepurēm
veltīts vides objekts, jo stāsti vēsta, ka kalns sanests
ar cepurēm. Izpētīta “moku kambaru” atjaunošanas
iespēja.
Individuāla, no
Tiek radīts un īstenots individuāla rakstura svētku 30
citām pilsētām
noformējums
(Ziemassvētkos,
Lieldienās,
atšķirīga svētku
Līgosvētkos, Latvijas dzimšanas dienā, Talsu pilsētas
noformējuma
svētkos).
īstenošana Talsos.
Sadarbība un saprašanās
Atbilst Talsu novada Attīstības programmā noteiktajām ilgtermiņa prioritātēm “Iedzīvotājiem tuva
pašvaldība”, “Moderna pašvaldība” un “Sadarbības partneri”. Kopumā jomā iekļautas 27 rīcības,
kuras 2019. gadā realizētas par 33,8%.
Trīs vērtīgākās rīcības kopumā realizētas par 73,3%.
Rīcība
Skaidri un saprotami
strukturētas
Interneta mājas
lapas www.talsi.lv
izstrāde atbilstoši
vienotai novada
vizuālajai
identitātei.
Ar kultūras
mantojumu saskarē
esošo pašvaldības
darbinieku
kapacitātes

Plānotie rezultatīvie rādītāji
Izpildes progress (%)
Tiek radīta visiem pieejama, vizuāli pievilcīga, ērta un 95
viegli strukturēta mājas lapa, kas atvieglo iedzīvotāju
informētību un īsteno atgriezenisko saikni ar
iedzīvotājiem. Mājas lapa piedāvā arī iespēju
iedzīvotājiem operatīvi un interaktīvā veidā ziņot par
nepilnībām pilsētā.

Pašvaldības
pienākumos
saglabāšanu
tēmām un
norādes un

darbinieki, kuru ikdienas darba 95
ietilpst ar kultūras mantojuma
saistīti jautājumi, ir zinošāki par šīm
var sniegt operatīvas un pamatotas
ieteikumus iedzīvotājiem saistībā ar
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paaugstināšana,
sniedzot dziļākas
zināšanas par
kultūras mantojuma
saglabāšanas
jautājumiem.
Vidējā termiņa
dokumenta - Talsu
pilsētas un Talsu
novada marketinga
programmas un
komunikācijas
stratēģijas izstrāde,
ietverot īpašas Talsu
mobilās aplikācijas
izstrādi un
aktivizēšanu.

kultūras mantojuma jautājumiem.

Izstrādāta Talsu pilsētas un Talsu novada mārketinga 30
programma un komunikācijas stratēģija, kas nosaka
galvenos virzienus un detalizētas rīcības tieši
pašvaldības
marketinga
un
komunikācijas
uzlabošanas jomā. Marketinga programmas ietvaros
arī kaimiņu pašvaldību iedzīvotāji tiek informēti par
Talsu novadā pieejamajiem dažādu jomu
pakalpojumiem.

Secinājumi un priekšlikumi
1. Ņemot vērā, ka Tematiskais plāns ar Novada domes lēmumu apstiprināts 2019. gada jūnijā, tā
īstenošana šajā gadā nav pilnvērtīgi uzsākta, jo dokumentā iekļautās rīcības netika ņemtas vērā
sagatavojot budžetu. Līdz ar to pilnvērtīgāka izpildes analīze būs iespējama par 2020. gadā
paveikto.
2. Iestādēm, kuru atbildībā it Tematiskajā plānā iekļautās rīcības, tās ir ņemamas vērā plānojot
pašvaldības budžetu. Prasība spēkā esošo plānošanas dokumentu un tajos noteikto rīcību
izvērtēšanā, iekļaujama rīkojumā par budžeta sagatavošanu.
3. Atbilstoši nepieciešamībai, ir koriģējamas rīcības, precizējot tajās dotās prasības, kā arī izslēdzot
nevajadzīgākās un iekļaujot jaunas. Nepieciešamības gadījumā jāpārskata un jāsadala atsevišķas
rīcības, lai vienā rīcībā nav apvienoti dažāda veida pasākumi ar atšķirīgiem rezultātiem.
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