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Ievads
Talsu novada Attīstības programma (turpmāk – Attīstības programma) ir vidēja termiņa
teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un
rīcības, kuras pašvaldība apņēmusies īstenot novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas
attīstības nolūkos.
Attīstības programma izstrādāta, ievērojot Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2022. – 2040. gadam projektu un izvērtējot nacionālā līmeņa, Kurzemes plānošanas reģiona
un blakus esošo pašvaldību - Kuldīgas, Ventspils un Tukuma novada teritorijas attīstības
plānošanas dokumentus.
Attīstības programmu veido vairākas sadaļas, t.sk. Rīcības plāns, kurā iekļautas plānotās
darbības Stratēģiskajā daļā izvirzīto uzdevumu īstenošanai.
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Attēls 1: Talsu novada Attīstības programmas 2021. - 2027. gadam struktūra

Attīstības programmas izstrāde veikta saskaņā ar domes lēmumu1, spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem2, jaunajam Talsu novadam saistošiem attīstības plānošanas
dokumentiem3 un balstoties labajā praksē attīstības plānošanā. Ņemti vērā Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) metodiskie ieteikumi attīstības
programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī, kā arī dažādu nozaru politikas vadlīnijas.
Rīcības plāns aptver vismaz 3 gadu periodu; tā aktualizēšanu pašvaldība veic ne retāk kā
reizi gadā, ņemot vērā pašvaldības budžetu kārtējam gadam.

1 Talsu novada domes 24.09.2020. lēmums Nr.428 (Protokols Nr.25, 15.punkts) “Par Talsu novada Attīstības programmas 2021.
– 2027. gadam izstrādi”
2 Likums "Par pašvaldībām" (09.06.1994.), Teritorijas attīstības plānošanas likums (01.12.2011.), Attīstības pl ānošanas sistēmas
likums (01.01.2009.) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (10.06.2020.), Ministru kabineta 25.08.2009. noteiku mi
Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" u.c.
3 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam, Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam, Kurzemes
plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015. – 2030. gadam, Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programma
2021. - 2027. gadam u.c.
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Talsu novada Attīstības programmas izstrādē, t.sk. sagatavojot Rīcības plānu, nodrošināta
sabiedrības iesaiste.
Izstrādes procesā no 2021. gada 2. marta līdz 31. martam īstenota Iedzīvotāju aptauja un
Uzņēmēju aptauja. Iedzīvotāju aptaujā piedalījušies 598 respondenti, uzņēmēju aptaujā 55 respondenti. Rezultāti apkopoti atsevišķā materiālā (skat. Pašreizējās situācijas
raksturojuma 1. pielikumu - Apvienotā Talsu novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas rezultāti),
kas publicēts pašvaldības mājaslapā www.talsunovads.lv 2021. gada 13. jūlijā.
2021. gada 26. – 29. jūlijā tika organizētas Attīstības programmas tematiskās darba grupu
sanāksmes4.
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Attēls 2: Attīstības programmas izstrādes procesa galvenie sabiedrības līdzdalības iesaistes veidi

Rīcības plāns balstās Stratēģiskās daļas uzstādījumos, nodrošinot ciešu sasaisti ar
pašvaldības finanšu resursu plānošanu.
Dokumentu izstrādāja Talsu novada pašvaldība sadarbībā ar telpiskās plānošanas
uzņēmumu SIA “Reģionālie projekti”.

4 Stratēģijas izstrādes darba grupa 09.07.2021., tematiskās darba grupas: 1) Uzņēmējdarbības vide 26.07.2021., 2) Izglītība,
sports, kultūra 26.07.2021., 3) Sociālie pakalpojumi, palīdzība, veselība, drošība 27.07.2021., 4) Infrastruktūra un mobilitāte
27.07.2021., 5) Vide un publiskā ārtelpa 28.07.2021., 6) Vietējā kopiena un pārvaldība 27.07.2021.
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Vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi
Rīcības virziens

Uzdevumi

VTP1 Pilsoniski aktīva, iekļaujoša, ģimeniska un izglītota kopiena
(Ilgtermiņa mērķis - SM1 Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība)
U1.

RV1 Kopiena

U2.
U3.
U4.
U5.
U6.

RV2 Izglītība un prasmes

U7.
U8.

Veicināt sabiedrības iesaisti, pašiniciatīvu un
lokālplatriotismu
Sekmēt nevalstiskā sektora darbību
Attīstīt darbu ar jaunatni un atbalstu jaunatnes iniciatīvām
Īstenot atbalsta pasākumus ģimenēm ar bērniem,
remigrantiem
Īstenot senioru atbalsta pasākumus
Nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un iekļaujošu
pirmsskolas, vispārējo un speciālo izglītību
Nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un iekļaujošu interešu un
profesionālās ievirzes izglītību
Attīstīt mūžizglītību un darba tirgum atbilstošu izglītības
piedāvājumu

VTP2 Radoša, enerģiska un veselīga sabiedrība
(Ilgtermiņa mērķis - SM1 Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība)
U9.

RV3 Kultūrvide

RV4 Kultūrvēsturiskais
mantojums
RV5 Sports un aktīvā
atpūta
RV6 Veselības aprūpe un
veicināšana
RV7 Sociālā aizsardzība un
pakalpojumi
RV8 Drošība un civilā
aizsardzība

U10.
U11.
U12.
U13.
U14.
U15.
U16.
U17.
U18.
U19.
U20.
U21.
U22.

Nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras
pasākumu piedāvājumu
Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāli
tehnisko bāzi
Attīstīt bibliotēku darbību
Saglabāt un attīstīt kultūrvēsturiskā mantojuma
infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi
Pilnveidot muzeju darbību un novadpētniecību
Attīstīt sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumus
Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un
materiāli tehnisko bāzi
Veicināt veselīgu dzīvesveidu
Pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumus un to
pieejamību
Pilnveidot sociālo palīdzību un sociālo pakalpojumu
nodrošinājumu
Attīstīt jaunus sociālos pakalpojumus
Uzlabot sabiedrisko kārtību
Attīstīt drošības infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi
Pilnveidot civilās aizsardzības pasākumu efektivitāti

VTP3 Mājoklis, vide un mobilitāte
(Ilgtermiņa mērķis - SM2 Ilgtspējīga un daudzveidīga vide un mobilitāte)
RV9 Mājokļi

U23. Attīstīt pašvaldības dzīvojamo fondu un veicināt jaunu
mājokļu būvniecību
U24. Uzlabot daudzdzīvokļu ēku un tām piegulošo teritoriju
apsaimniekošanu
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Rīcības virziens

RV10 Publiskā ārtelpa
RV11 Inženierinfrastruktūra

RV12 Vide un dabas resursi

RV13 Klimatnoturība un
enerģētika
RV14 Īpašumu un vides
pārvaldība
RV15 Mobilitāte un
transporta
infrastruktūra

Uzdevumi
U25. Pilnveidot publiskās ārtelpas kvalitāti un pieejamību
U26. Nodrošināt pilsētu un ciemu pilsētvides attīstību
U27. Modernizēt inženiertehnisko infrastruktūru un
ūdenssaimniecības pakalpojumus
U28. Uzlabot elektronisko sakaru pieejamību
U29. Nodrošināt ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu un
vides aizsardzību
U30. Attīstīt publisko ūdeņu izmantošanu un apsaimniekošanu
U31. Nodrošināt ilgtspējīgu piekrastes apsaimniekošanu
U32. Veicināt atjaunīgo energoresursu izmantošanu
U33. Modernizēt un attīstīt siltumapgādes sistēmas
U34. Īstenot energoefektīvus un klimatnoturīgus pasākumus
U35. Veicināt ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu un
šķirošanu
U36. Pilnveidot pašvaldības īpašumu pārvaldību
U37. Attīstīt gājēju un velosatiksmes infrastruktūru
U38. Pilnveidot satiksmes un saistīto infrastruktūru drošības un
sasniedzamības uzlabošanai
U39. Attīstīt iekšējo un ārējo sasniedzamību, savienojamību un
mobilitātes punktu attīstību

VTP4 Konkurētspējīga un atpazīstama uzņēmējdarbības vide
(Ilgtermiņa mērķis - SM3 Viedi izmantotos resursos un zaļā domāšanā balstīta
ekonomiskā attīstība)
RV16 Uzņēmējdarbības
attīstība

U40. Pilnveidot uzņēmējdarbības vides atbalsta pasākumus
U41. Attīstīt uzņēmējdarbību sekmējošo infrastruktūru un
pakalpojumus
U42. Sekmēt vietējās ekonomikas dažādošanu
U43. Attīstīt industriālās teritorijas un ostas

RV17 Tūrisms un
U44. Sekmēt teritorijas atpazīstamību un uzlabot novada tēlu
viesmīlības
U45. Attīstīt tūrisma objektus un infrastruktūru
pakalpojumi
VTP5 Efektīva, iedzīvotājiem tuva un klientorientēta pašvaldība
(Ilgtermiņa mērķis - SM4 Efektīva, atvērta pārvaldība un sadarbība)
RV18 Pašvaldības
pakalpojumi
RV19 Pārvaldība un
komunikācija

U46. Attīstīt mūsdienīgus un klientorientētus pakalpojumus
U47. Modernizēt publisko pakalpojumu sniegšanai
nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu
U48. Stiprināt novada pārvaldības modeli, kapacitāti un
sadarbību iestāžu un struktūrvienību starpā
U49. Attīstīt un stiprināt sadarbību ar partneriem vietējā,
reģionālā, nacionālā un starptautiskā mērogā
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Talsu novada horizontālās prioritātes, kas attiecināmas uz visiem rīcības virzieniem:
•

Līdzsvarota teritorijas attīstība,

•

Pieejamība,

•

Vienlīdzīgu iespēju politika,

•

Covid-19 pandēmijas seku mazināšana,

•

Datos balstītu lēmumu pieņemšana.

Skaidrojumu par horizontālajām prioritātēm iespējams atrast Talsu novada attīstības
programmas 2021. – 2027. gadam Stratēģiskajā daļā (nodaļa – 3. Vidēja termiņa stratēģiskie
uzstādījumi).
Horizontālas prioritātes nepieciešamības gadījumā var kalpot arī kā atsevišķi uzdevumi,
zem kuriem iespējams noteikt papildu rīcības (tas nav uzskatāms par Attīstības programmas
stratēģiskās daļas aktualizāciju, bet gan Rīcības plāna aktualizāciju).
Visi rīcības virzieni un horizontālās prioritātes var tik izmantoti kā tematiskie virzieni
sabiedrības līdzdalības budžetā (detalizētāk apskatāmi investīciju plānā, pamatojoties uz
aktuālajām novada attīstības vajadzībām).
Talsu novada pašvaldības stratēģija, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, integrēta Rīcību
plāna dažādos uzdevumos (t.sk. RV13 Klimatnoturība un enerģētika).
Rīcības plāns organizēts, ņemot vērā stratēģisko uzstādījumu hierarhiju.

Ilgtermiņa
stratēģiskie
uzstādījumi
(noteikti
stratēģijā):
• vīzija
• stratēģiskie
mērķi (SM)
• ilgtermiņa
prioritātes (IP)

Vidēja
termiņa
stratēģiskie
uzstādījumi:

Rīcības (R)
un
rezultatīvie
rādītāji

• vidēja termiņa
prioritātes
(VTP)
• rīcības virzieni
(RV)
• uzdevumi (U)

Attēls 3: Stratēģisko uzstādījumu hierarhija – no vīzijas līdz investīciju plānam
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Investīciju
plāns

Rīcības plāns (sagatavots uz 15.10.2021.)
Nr.p.k.

Rīcība

Rezultatīvais rādītājs

Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

VTP1 Pilsoniski aktīva, iekļaujoša, ģimeniska un izglītota kopiena
(Ilgtermiņa mērķis - SM1 Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība)

RV1
U1.
R1.1.

KOPIENA
Veicināt sabiedrības iesaisti, pašiniciatīvu un lokālplatriotismu
Nodrošināt vietējo
tradīciju saglabāšanu

•
•

R1.2.

R1.3.

R1.4.
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Organizēt kopīgas
jaunā Talsu novada
aktivitātes

•

Popularizēt
amatierkolektīvu
darbību

•

Īstenot
mazākumtautību
integrēšanas
aktivitātes

•

•

•
•

•

Saglabāti un regulāri organizēti vietu unikālie
pasākumu
Regulāri organizētas sabiedriskās aktivitātes visos
pagastos un pilsētās
Nodrošināta informācijas aprite par novadā
notiekošajiem pasākumiem, iespējām iesaistīties tajos
Organizēti pasākumi, kas veicina novada iepazīšanu
(piemēram, orientēšanās novada teritorijā un tml.) un
iedzīvotāju saliedēšanu
Popularizētas iespējas iesaistīties vietējos
amatierkolektīvos
Sniegts atbalsts amatierkolektīvu darbībai
Atbalstīta amatierkolektīvu dalība Dziesmu un deju
svētku tradīcijā
Popularizēt novada aktivitātes mazākumtautības
mērķgrupas vidū
Īstenoti sabiedrību saliedējoši kultūras pasākumi

P – pašvaldības budžets, ES – Eiropas savienības fondu līdzekļi, V – valsts budžets, C – citi finanšu avoti

Pastāvīgi

P, C

KSAN, kultūras centri,
pagastu pilsētu
pārvaldes

Pastāvīgi

P, C

KSAN, SAMN, TIC

Pastāvīgi

P, C, V

KSAN, kultūras centri

Pastāvīgi

P,C

KSAN

Nr.p.k.

Rīcība

Rezultatīvais rādītājs

R1.5.

Ieviest līdzdalības
budžetu

•
•

R1.6.

Aicināt novadā
nedeklarētos
iedzīvotājus deklarēties
Nodrošināt regulāru
iedzīvotāju viedokļu
noskaidrošanu un
līdzdalības iespējas
Izstrādāt detalizētu
plānu sabiedrības
līdzdalības veicināšanai
Veicināt pilsētu un
ciemu attīstības plānu
izstrādi

•

R1.7.

R1.8.

R1.9.

U2.
R2.1.

•
•
•

•
•

Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Izstrādāta kārtība līdzdalības budžeta ieviešanai
Ieviests līdzdalības budžets (iedzīvotāji ierosina idejas,
notiek ideju izvērtēšana, iedzīvotāju balsojums,
projektu īsteno pašvaldība vai tās iestāde,
sadarbojoties ar idejas ierosinātājiem)
Īstenot komunikācijas kampaņu, aicinot novadā
dzīvojošos iedzīvotājus (t.sk. vasarnīcās dzīvojošos)
deklarēties Talsu novadā
Regulāri īstenotas iedzīvotāju aptaujas par dažādiem
būtiskiem jautājumiem
Organizēti iedzīvotāju forumi, fokusa grupas

2022.

P

FN

2025.

P

SAMN

Pastāvīgi

P

SAMN

Izveidota stratēģija ar rīcības plānu sabiedrības
līdzdalības paaugstināšanai (t.sk. iesaistot plāna
izstrādē iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas)
Izstrādāti pilsētu un lielāko ciemu attīstības plāni
Vairāki novada ciemi iesaistījušies viedo ciemu
iniciatīvas kustībā

2023.

P

SAMN, APPVN,

2027.

P

APPVN,
Pagastu/Pilsētu
pārvaldes

Pastāvīgi

P

APPVN, JN, SAMN

Sekmēt nevalstiskā sektora darbību
Atbalstīt nevalstisko
organizāciju,
iedzīvotāju iniciatīvas
grupu un kopienu
iniciatīvas

•

•
•
•
•

Izstrādāti vienoti noteiktumi iedzīvotāju, kopienu un
nevalstisko organizāciju iniciatīvu atbalstam novada
teritorijā
Saglabātas iespējas nevalstiskā sektora organizācijām
saņemt telpu nomas atvieglojumus
Uzsākt grantu konkursa organizēšanu iniciatīvas
projektu īstenošanai
Popularizētas iespējas saņemt atbalstu projektu
īstenošanai novada teritorijā
Popularizētas nevalstiskā sektora aktivitātes
pašvaldības komunikācijas kanālos (t.sk. nodrošināta
aktuāla informācija pašvaldības mājaslapā par
aktīvajām organizācijām, informācija par to
pasākumiem)
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Nr.p.k.

R2.2.

Rīcība

Nodrošināt nevalstiskā
sektora organizāciju
koordinētu iesaisti
attīstības procesos

Rezultatīvais rādītājs

•
•
•
•

R2.3.

R2.4.

Sekmēt pilsētu un
pagastu iedzīvotāju
padomju izveidi un
darbību

Īstenot sadarbības
projektus ar
nevalstiskā sektora
organizācijām

•

•
•
•

•
•

U3.
R3.1.

Pastāvīgi

Finansējuma
avoti5

P

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Izpilddirektors
APPVN

2023.

P

Izpilddirektors,
pagastu /pilsētu
pārvaldes

Pastāvīgi

P

Izpilddirektors,
Kvalitātes vadības
nodaļa

2022.

P,C

BJC

Pastāvīgi

P,C

BJC

Attīstīt darbu ar jaunatni un atbalstu jaunatnes iniciatīvām
Izstrādāt jaunatnes
politikas stratēģiju

•
•
•

R3.2.

Ieviesta nevalstiskā sektora koordinatora funkcija
pašvaldībā
Apzinātas aktīvās novada nevalstiskās organizācijas un
to intereses
Izveidota vienota stratēģija sadarbībai ar nevalstisko
sektoru
Nodrošināta regulāra un aktuāla informācija
nevalstiskā sektora organizācijām par novada
aktualitātēm
Uzrunāt pilsētu un pagastu viedokļu līderus
iedzīvotāju padomes /iniciatīvas grupas/ biedrības
izveidei
Nodrošināta koordinēta pieeja darbā ar iedzīvotāju
padomēm / iniciatīvas grupām
Sniegts atbalsts teritoriālo kopienu iniciatīvām
Izvērtētas iespējas deleģēt atsevišķas pašvaldības
funkcijas nevalstiskajām organizācijām (t.sk.
pašvaldības īpašumu nodošana nevalstiskā sektora
organizāciju, kas darbojas sabiedrības interesēs,
pārvaldībā)
Noslēgti deleģēšanas līgumi
Īstenoti sadarbības projekti

Ieviešanas
termiņš

Paplašināt kultūras un
atpūtas pasākumu
klāstu jauniešu
mērķauditorijai

•
•

Izstrādāta vienota Talsu novada jaunatnes politikas
stratēģija
Apzinātas mērķgrupas vajadzības un vēlmes
Mērķtiecīgi īstenoti pasākumu jauniešiem draudzīgas
vides attīstībai
Regulāri īstenoti jauniešu forumi / diskusijas
Regulāri organizēti saistoši pasākumi jauniešu
mērķgrupai
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Nr.p.k.

R3.3.

R3.4.

R3.5.

R3.6.

Rīcība

Rezultatīvais rādītājs

Attīstīt bērnu un
jauniešu brīvā laika
pavadīšanas vietas un
iespējas
Sekmēt jauniešu
organizāciju izveidi un
darbību

•

Attīstīt pašvaldības un
to iestāžu
komunikācijas kanālus
jauniešu mērķgrupai
Īstenot jauniešu
nodarbinātības
aktivitātes

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

R3.7.

Īstenot jauniešu
neformālās izglītības
projektus

•

•

•
•

Pilnveidota jauniešiem pieejamā brīvā laika vide (t.sk.
jauniešu centru telpas, materiāltehniskais
nodrošinājums)
Atbakstīta Jauniešu ideju laboratorijas darbība
Uzrunāti jaunieši organizāciju un interešu grupu
izveidei
Stiprināta sadarbība ar izglītojamo pašpārvaldēm
Sniegts atbalsts jauniešu iniciatīvu projektiem
Palielinājies jauniešu organizāciju skaits novadā
Atbalstīta jauniešu uzņēmumu darbību (sadarbībā ar
izglītības iestādēm)
Apzinātas mērķgrupas intereses
Izveidoti jauni pašvaldības un tās iestāžu
komunikācijas kanāli, kas uzrunā jauniešu auditoriju
Palielināts jauniešu iesaistes līmenis novada aktivitātēs
Sniegtas iespējas jauniešiem vecumā no 13 gadiem
piedalīties jauniešu vasaras nodarbinātības aktivitātēs
Palielinājies jauniešu skaits, kas guvuši pirmo darba
pieredzi vasaras brīvlaikā
Atbalstīta skolēnu uzņēmumu darbība (sadarbībā ar
izglītības iestādēm)
Aktīvi izmantotas Erasmus+ programmas sniegtās
iespējas, piedaloties projektu konkursos un īstenojot
projektus
Palielinājies to jauniešu skaits, kas piedalījies
starptautiskās neformālās izglītības aktivitātēs (t.sk.
starptautiskās pieredzes apmaiņās)
Uzlabota novada izglītības iestāžu savstarpējā
sadarbība projektu īstenošanā
Organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi jauniešiem
uz uzņēmumiem
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Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Pastāvīgi

P,C

BJC

Pastāvīgi

P,C, ES

BJC

Pastāvīgi

P,C

BJC

Pastāvīgi

P,C

BJC, Izglītības
pārvalde

Pastāvīgi

P,C, ES

BJC, Izglītības
pārvalde, Izglītības
iestādes

Nr.p.k.

R3.8.

R3.9.

U4.
R4.1.
R4.2.

R4.3.

R4.4.

R4.5.

Rīcība

Rezultatīvais rādītājs

Popularizēt brīvprātīgo
darbu un
lokālpatriotismu
jauniešu vidū

•
•

Īstenot izglītojošus
pasākumus skolēniem
par vardarbības
atpazīšanu

•

•

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Pastāvīgi

P,C, ES

BJC, Izglītības
pārvalde, Izglītības
iestādes

Pastāvīgi

P

Izglītības pārvalde,
izglītības iestādes

Regulāri organizētas aktivitātes ģimenēm ar bērniem
(visos pagastos/pilsētās)
Organizēti diskusiju vakari vecākiem
Organizēti semināri ar speciālistiem vecākiem
Organizētas skolēnu un vecāku kopīgas aktivitātes
Nodrošinātas pašvaldības apmaksātas pusdienas 5-6
gadīgiem bērniem
Nodrošinātas pašvaldības apmaksātas pusdienas
skolēniem no 5. līdz 9.klasei
Nodrošinātas bezmaksas mācību ekskursijas izglītības
iestādēs

Pastāvīgi

P,C

Pastāvīgi

P, C

Kultūras iestādes,
izglītības iestādes
Izglītības iestādes

Pastāvīgi

P, V

Izglītības pārvalde

Pastāvīgi

P, V

Izglītības pārvalde,
izglītības iestādes

Paaugstinātas ģimeņu savstarpējās tīklošanās iespējas
Uzlabota vides pieejamība publiskās vietās
Ierīkoti jauni bērnu rotaļu laukumi (t.sk. mazāka
izmēra laukumi jaunās vietās novada teritorijā)
Nodrošināta bērnu rotaļu laukumu uzturēšana un
nepieciešamības gadījumā – atjaunošana

Pastāvīgi

P, V

Pagastu/pilsētu
pārvaldes

Nodrošināta sadarbība ar reģionālajiem remigrācijas
koordinatoriem
Popularizēti labās prakses stāsti par remigrantu
atgriešanos novadā

Pastāvīgi

P

Izpilddirektors, SAMN

Īstenot atbalsta pasākumus ģimenēm ar bērniem, remigrantiem
Organizēt aktivitātes
ģimenēm ar bērniem
Īstenot vecākus
izglītojošas aktivitātes
Nodrošināt bezmaksas
pusdienas
izglītojamiem izglītības
iestādēs
Atbalstīt bezmaksas
mācību ekskursiju
norisi izglītības
iestādēs
Attīstīt ģimenēm ar
bērniem draudzīgu
publisko ārtelpu un
infrastruktūru

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

R4.6.

Attīstīta Jauniešu ideju laboratorijas darbība
Jaunieši iesaistīti novada dažādu aktivitāšu
organizēšanā un īstenošanā
Popularizēta jaunsargu kustība, nodrošinātas iesaistes
iespējas
Organizēti izglītojoši pasākumi skolēniem par
vardarbības atpazīšanu un nepieciešamo rīcību risku
gadījumā

Ieviešanas
termiņš

Sekmēt remigrantu
integrāciju novadā

•
•
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Nr.p.k.

U5.
R5.1.

Rīcība

Rezultatīvais rādītājs

Uzlabot komunikāciju
ar novadā
dzīvojošajiem
senioriem

•
•

•

R5.3.

R5.4.

RV2
U6.
R6.1.

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Īstenot senioru atbalsta pasākumus

•

R5.2.

Ieviešanas
termiņš

Paplašināt un
popularizēt vietas, kur
var pulcēties seniori

•

Organizēt senioru
auditorijai
interesējošus
pasākumus

•

Pielāgot sporta un
atpūtas infrastruktūras
piemērotību senioriem

•

•

•

•

Veikts esošo komunikācijas kanālu novērtējums, cik
efektīvi tie sasniedz senioru auditoriju
Noskaidroti senioru paradumi informācijas
meklēšanā, informēšanā par problēmām un tml.
Pilnveidoti esošie komunikācijas kanāli tā, lai tie būtu
piemēroti arī senioriem
Nodrošināta informācijas pieejamība publiskajā
ārtelpā, iestādēs, drukātā formātā (ne tikai digitāli)
Apzinātas vietas/telpas, kas piemērotas senioriem
domātu aktivitāšu organizēšanai, iespējām pulcēties
Popularizētas iespējas tikties senioru auditorijai (nav
nepieciešama iesaiste senioru biedrībās)
Regulāri aktualizētas senioru intereses un apzinātas
vēlmes
Organizēti pasākumi, kas paredzēti senioru
mērķauditorijai (visos pagastos/pilsētās)

Pastāvīgi

P

Sabiedrisko attiecību
un mārketinga
nodaļa

Pastāvīgi

P

Pagastu/pilsētu
pārvaldes

Pastāvīgi

P

Pagastu/pilsētu
pārvaldes, KSAN,
kultūras iestādes

Novērtēta novada sporta infrastruktūras objektu un
aprīkojuma piemērotība senioriem
Veikta infrastruktūras pielāgošana

Pastāvīgi

P

Pagastu/pilsētu
pārvaldes, KSAN,
sporta centri

IZGLĪTĪBA UN PRASMES
Nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un iekļaujošu pirmsskolas, vispārējo un speciālo izglītību
Attīstīt rotaļu laukumus
pie izglītības iestādēm

•
•
•
•

Uzlabota esošo pirmsskolas izglītības iestāžu rotaļu
laukumu drošība
Veikta esošo rotaļu laukumu labiekārtošana un
modernizācija
Izveidotas nojumes pirmsskolas izglītības grupām āra
aktivitāšu īstenošanai
Nodrošināta bērniem draudzīga, iekļaujoša un
attīstību veicinoša rotaļu vide
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Pastāvīgi

P

Pagastu/pilsētu
pārvaldes, Izglītības
pārvalde,
pirmsskolas izglītības
iestādes

Nr.p.k.

R6.2.

Rīcība

Nodrošināt drošu vidi
izglītības iestāžu
teritorijā un to
apkārtnē

Rezultatīvais rādītājs

•
•

•
R6.3.

Modernizēt esošo
izglītības iestāžu
infrastruktūru

•
•

R6.4.

Attīstīt jaunu izglītības
iestāžu infrastruktūru

•
•
•

R6.5.

R6.6.

Pilnveidot izglītības
iestāžu materiāli
tehnisko bāzi

Palielināt speciālās
izglītības pedagogu
pieejamību

•
•

•
•
•

Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Izveidotas drošas un pieejamas sabiedriskā transporta
pieturas pie izglītības iestādēm
Izveidots drošs sporta laukumu nožogojums pie
izglītības iestādēm(vai tas kur ir noteikts kā obligāts
pasākums? Saprotu, ka te ir bažas no deputātiem, ka
to neizdarīs)
Nodrošināta droša ienākšana izglītības iestādēs
(ierīkoti durvju kodi)
Veikti izglītības iestāžu iekštelpu remonti
Uzlabota telpu gaisa kvalitāte izglītības iestādēs
(attīstītas ventilācijas sistēmas)

2025.

P,C,ES

Pagastu/pilsētu
pārvaldes, Izglītības
iestādes

2027.

P,C,ES

Veikta Sabiles pirmsskolas izglītības iestādes
«Vīnodziņa» jaunas ēkas būvniecība
Veikta Vandzenes pirmsskolas izglītības iestādes
„Zīlīte” jaunas ēkas būvniecība
Nodrošināta droša, pieejama un mūsdienīga mācību
vide pirmskolas izglītības iegūšanai
Veikta izglītības iestāžu mēbeļu un inventāra
atjaunošana
Nodrošināts moderns izglītības iestāžu aprīkojums
iekļaujošam un kompetencēs balstītam izglītības
procesam (piemēram, interaktīvu tāfeļu, ekrānu,
datortehnikas iegāde, lai nodrošinātu kvalitatīvu
mācību procesu un saturu, t.sk. īpaši lauku skolās)
Katrā mācību telpā (klasē) pieejams dators
Visās izglītības iestādēs pieejami robotikas komplekti
Palielināts speciālās izglītības pedagogu skaits
izglītības iestādēs, kas īsteno speciālās izglītības
programmas

2025.

P,V,ES

Pagastu/pilsētu
pārvaldes, Izglītības
iestādes,
Izglītības pārvalde,
APPVN
Pagastu/pilsētu
pārvaldes, Izglītības
iestādes,
Izglītības pārvalde,
APPVN

2027.

P,V,ES

Izglītības iestādes,
pagastu/pilsētu
pārvaldes, izglītības
iestādes

Pastāvīgi

P

Izglītības pārvalde
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Nr.p.k.

R6.7.

Rīcība

Ieviest vienotu
izglītības iestāžu
personāla vadību un
metodisko vadību

Rezultatīvais rādītājs

•
•
•
•

•
•
•

R6.8.

R6.9.

R6.10.

U7.

Ieviest vienotu
pieteikšanos izglītības
iestādēm
Paplašināt atbalsta
personāla pieejamību
izglītības iestādēs

Attīstīt esošo izglītības
iestāžu tīklu un
pieejamās izglītības
kvalitāti novada
teritorijā

•
•

•
•
•
•
•

•

Izvērtēta pašreizējā situācija izglītības iestāžu
personālā pārvaldībā
Ieviesta vienota darbinieku atlases sistēma (t.sk.
vienoti principi)
Samazināts personāla trūkums nepilno slodžu
amatiem
Izveidots metodiskais centrs, kas nodrošina novada
izglītības iestāžu pedagogu tālākizglītību u.c. attīstības
pasākumus
Finansiāli atbalstīta pedagogu dalība tālākizglītības
kursos un papildizglītības iegūšanā
Izveidota motivējoša metodisko jomu koordinējoša
sistēma, kas sekmē arī jauno pedagogu iesaisti
Ieviesta jauno pedagogu motivācijas programma
(ieviesta jauno speciālistu stipendija, atbalsts
dzīvesvietai, transporta izmaksām un tml.)
Palielinājies jauno pedagogu skaits izglītības iestādēs
Izstrādāta vienota novada izglītības iestāžu sistēma
mācību gada uzsākšanai ar mērķi precīzāk plānot
izglītības iestāžu budžetu
Pieejams sociālais pedagogs visās izglītības iestādēs
Pieejams logopēds visās izglītības iestādēs
Pieejams psihologs visās izglītības iestādēs
Nodrošināta citu atbalsta speciālistu piesaiste pēc
nepieciešamības
Mērķtiecīgi īstenotas aktivitātes izglītības satura un
procesa, kā arī infrastruktūras pilnveidei, sekmējot
vienlīdzīgi kvalitatīvas izglītības ieguvi visa novada
teritorijā
Nodrošināta izglītība pēc iespējas tuvāk izglītojamo
dzīvesvietai

Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Pastāvīgi

P,V

Izglītības pārvalde

Pastāvīgi

P

Izglītības pārvalde

Pastāvīgi

P

Izglītības pārvalde

Pastāvīgi

P

Izglītības pārvalde

Nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un iekļaujošu interešu un profesionālās ievirzes izglītību
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Nr.p.k.

R7.1.

R7.2.

R7.3.

R7.4.

R7.5.

R7.6.

Rīcība

Rezultatīvais rādītājs

Pilnveidot
profesionālās ievirzes
izglītības koordinēšanu

•

Attīstīt profesionālās
ievirzes izglītības
materiāli tehnisko
nodrošinājumu
Pilnveidot
profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu
infrastruktūru un
drošību

•

Organizēt profesionāļu
diskusijas par
profesionālās ievirzes
izglītības programmām
Nodrošināt transportu
skolēnu nokļūšanai uz
sacensībām,
olimpiādēm
Pilnveidot interešu un
profesionālās ievirzes
izglītības pieejamību
bērniem, kas dzīvo
lauku teritorijās

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Ieviesta profesionālās ievirzes izglītības koordinatora
funkcija
Veikta metodisko vadlīniju sagatavošana un
uzraudzība, kopīgu principu īstenošana un jomas
attīstība
Veikta atbilstoša tehniskā nodrošinājuma un
aprīkojuma iegāde atbilstoši izglītības iestāžu
vajadzībām

Pastāvīgi

P

Izglītības pārvalde

Pastāvīgi

P

Veikti preventīvi pasākumi izglītojami un darbinieku
drošības nodrošināšanai (t.sk. nodrošinātas video
novērošanas sistēmas)
Veikti profesionālās ievirzes izglītības iestāžu
labiekārtošanas darbi (atbilstoši izglītības iestāžu
vajadzībām)
Pilnveidots izglītības programmu piedāvājums, to
attīstība un kvalitāte
Popularizēta profesionālās izglītības ievirzes izglītība
un paplašinātā tās pieejamība
Pieejams atbalsts skolēniem nokļūšanai uz
sacensībām un olimpiādēm

Pastāvīgi

P

Izglītības pārvalde,
profesionālās
ievirzes izglītības
iestādes
Izglītības pārvalde,
profesionālās
ievirzes izglītības
iestādes

Pastāvīgi

P

Pastāvīgi

P

Regulāri veikts izvērtējums par pieprasījumu/interesi
Apzinātas iespējas paplašināt sabiedriskā transporta
pieejamību interešu un profesionālās ievirzes izglītības
ieguvei
Pilnveidota transporta pieejamība lauku teritorijās
interešu un profesionālās ievirzes izglītības apguvei
Apzinātas vajadzības un iespējas dienesta viesnīcas
izveidei

Pastāvīgi

P
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Izglītības pārvalde,
profesionālās
ievirzes izglītības
iestādes
Izglītības pārvalde,
profesionālās
ievirzes izglītības
iestādes
Izglītības pārvalde,
pagastu/pilsētu
pārvaldes

Nr.p.k.

R7.7.

U8.
R8.1.

Rīcība

Paplašināt interešu
izglītības pieejamību
bērniem 5 – 6 gadu
vecumā

•

Apzināt mūžizglītības
pieprasījumu un
sagatavot mērķgrupas
vajadzībām atbilstošu
piedāvājumu

•
•
•

•

R8.3.

R8.4.

Ieviestas jaunas interešu izglītības programmas 5 – 6
gadus veciem bērniem (t.sk. sporta aktivitātes)

Pastāvīgi

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

P

Izglītības pārvalde

Izglītības pārvalde

Attīstīt mūžizglītību un darba tirgum atbilstošu izglītības piedāvājumu

•

R8.2.

Ieviešanas
termiņš

Rezultatīvais rādītājs

Īstenot mācības
iedzīvotāju
uzņēmējspēju apguvei
un pilnveidei
Sekmēt kvalifikācijas
paaugstināšanas un
pārkvalifikācijas kursu
pieejamību
Sekmēt tautskolas
attīstību novada
teritorijā

•

•

•

Veikts pašreizējās situācijas novērtējums, izzinot
iedzīvotāju mūžizglītības vajadzības un vēlmes
Veikta aktuālā mūžizglītības piedāvājuma izveide un
koordinēšana
Izveidota vienota novada mūžizglītības stratēģija un
ieviesta koordinējoša funkcija, apvienojot visas
iesaistītās puses
Regulāri organizēti izglītojoši pasākumi atbilstoši
iedzīvotāju vajadzībām un vēlmēm, kā arī
aktuālākajām tendencēm
Ikgadēji organizēts konkurss mūžizglītības aktivitāšu
īstenošanai novadā
Organizēti izglītojoši pasākumi par uzņēmējdarbības
uzsākšanu, attīstīšanu, uzņēmumu vadību, produktu
un pakalpojumu attīstību u.c. tēmām, kas sekmē
uzņēmējdarbības īstenošanu un attīstīšanu
Pieejami mūžizglītības aktivitāšu kursi profesionālās
kvalifikācijas paaugstināšanai un pārkvalifikācijai

Pastāvīgi

P

Pastāvīgi

P

Pastāvīgi

P

Izglītības pārvalde

Izvērtētas iespējas veidot tautskolu – neformālu
mācību iestādi ar mērķi nodrošināt mūžizglītību
ikvienam novada iedzīvotājam (t.sk. jauniešiem pēc
vidusskolas absolvēšanas)

Pastāvīgi

P

Izglītības pārvalde
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Nr.p.k.

R8.5.

Rīcība

Attīstīt karjeras izglītību

Rezultatīvais rādītājs

•
•

•

Nodrošināta karjeras izglītība jauniešiem izglītības
iestādēs
Pilnveidota sadarbība ar profesionālās un augstākās
izglītības iestādēm, īstenoti sadarbības projekti (t.sk. ar
Biznesa augstskolas “Turība” Talsu filiāli)
Izglītības iestādēs ikgadēji organizētas Karjeras dienas
(t.sk. iesaistot uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas)

Ieviešanas
termiņš

Pastāvīgi

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

P,C,ES

Izglītības pārvalde

Pastāvīgi

P

Kultūras un sporta
attīstības nodaļa

Pastāvīgi

P

Kultūras un sporta
attīstības nodaļa

VTP2 Radoša, enerģiska un veselīga sabiedrība
(Ilgtermiņa mērķis - SM1 Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība)

RV3
U9.
R9.1.

KULTŪRVIDE
Nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pasākumu piedāvājumu
Izstrādāt vienotu
novada kultūras
stratēģiju un norišu
plānu

•
•
•

•

R9.2.

Izveidot vienotu un
motivējošu kultūras
iestāžu un
amatierkolektīvu
personāla
cilvēkresursu
pārvaldības sistēmu

•
•

•
•
•

Izveidots kopīgs novada kultūras pasākumu plāns un
kalendārs
Izveidoti detalizēti kultūras pasākumu plāni pilsētās un
pagastos
Nodrošināta kultūras iestāžu vadītāju iesaiste iestāžu
budžeta veidošanā un sadalē, sekmējot vietēji
nozīmīgu kultūras prioritāšu īstenošanu
Definēti skaidri uzdevumi katram no novada kultūras
centriem, paredzot atbilstošu finansējumu uzdevumu
īstenošanai
Veikts esošās atalgojuma sistēmas novērtējums
Sagatavoti priekšlikumi kultūras darbinieku (t.sk.
iestāžu darbiniekiem, speciālistiem, amatiermākslas
kolektīvu vadītājiem u.c.) atalgojuma sistēmas
pilnveidei
Izstrādāti jauni vērtēšanas kritēriji
Pilnveidota kultūras iestāžu darbinieku atalgojumu
sistēma
Īstenotas kultūras iestāžu darbinieku profesionālās
izaugsmes aktivitātes (t.sk. pieredzes apmaiņas, kursi)

18

Nr.p.k.

R9.3.

Rīcība

Sekmēt pašvaldības
sadarbību ar kultūras
organizācijām

Rezultatīvais rādītājs

•
•

•
R9.4.

Sekmēt sadarbību ar
citām pašvaldībām
kultūras jomā

•

•
•
R9.5.

Dažādot kultūras
piedāvājumu

•
•

•

R9.6.

U10.
R10.1.

Organizēt aktivitātes,
kas sekmē nemateriālā
kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšanu

•

Apzinātas visas kultūras jomā iesaistītās puses
Pilnveidota sadarbība starp kultūras iestādēm un
vietējiem uzņēmējiem, amatniekiem, mājražotājiem,
nevalstiskajām organizācijām pasākumu organizēšanā
un norisē
Īstenoti starptautiskas sadarbības projekti (t.sk.
plenēri)
Organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi, semināri,
kultūras un mākslas norises, sadarbojoties ar kaimiņu
un citām pašvaldībām un to kultūras iestādēm
Organizētas kultūras norises ar ārvalstu sadarbības
partneriem
Sniegts pašvaldības atbalsts amatierkolektīvu
aktivitātēm
Organizēti dažādām mērķgrupām interesējoši un
piemēroti pasākumi
Nodrošināta pasākumu daudzveidība un pieejamība
(pasākumi īstenoti gan pilsētās, gan ciemos, gan
pagastu teritoriju kultūrvietās, gan arī digitāli)
Organizēti starpdisciplināri kultūras pasākumi (kultūra
– sports, kultūra – tūrisms, muzeju – bibliotēku –
kultūras centru sadarbības pasākumi un tml.)
Īstenots pasākumu cikls kultūrvēsturiskajos objektos
novada teritorijā

Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Pastāvīgi

P

Kultūras un sporta
attīstības nodaļa,
kultūras iestādes

Pastāvīgi

P

Kultūras un sporta
attīstības nodaļa,
kultūras iestādes

Pastāvīgi

P

Kultūras un sporta
attīstības nodaļa,
kultūras iestādes

Pastāvīgi

P

Kultūras un sporta
attīstības nodaļa,
kultūras iestādes

Pastāvīgi

P

Kultūras un sporta
attīstības nodaļa,
kultūras iestādes

Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi
Izveidot vienotu
sistēmu kultūras
iestāžu materiāli
tehniskās bāzes
pilnveidei

•
•
•

Veikts esošās kultūras iestāžu prakses izvērtējums
Sagatavoti priekšlikumi vienotas atbalsta sistēmas
izveidei
Pilnveidots kultūras piedāvājums novadā
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Nr.p.k.

Rīcība

Rezultatīvais rādītājs

R10.2.

Attīstīt kultūrvietu
infrastruktūru

•
•
•

R10.3.

Attīstīt kultūrvietu
apkārtējo teritoriju un
piekļuvi

•

U11.
R11.1.

Saglabāt un stiprināt
esošo bibliotēku tīklu

•

•

•
•

R11.3.

RV4
U12.

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Pastāvīgi

P

Kultūras un sporta
attīstības nodaļa,
kultūras iestādes

Pastāvīgi

P

Kultūras un sporta
attīstības nodaļa,
kultūras iestādes

Nodrošināta bibliotēku pieejamība pēc iespējas tuvāk
iedzīvotājiem
Paplašināts bibliotēku pakalpojumu klāsts (t.sk. ieviesti
ģimenēm ar bērniem draudzīgi pakalpojumi)
Stiprināta bibliotēku darbinieku kapacitāte (t.sk.
digitālās prasmes, efektīva komunikācija ar
iedzīvotājiem)
Pieejams aktīvs digitālo aģentu tīkls novadā
Īstenotas bibliotēku pakalpojumu popularizēšanas
aktivitātes
Regulāri īstenoti kultūras, mākslas, izglītojoši
pasākumi bibliotēkās
Organizētas ceļojošās izstādes, kas tiek izvietotas
dažādās novada bibliotēkās

Pastāvīgi

P

Kultūras un sporta
attīstības nodaļa,
Talsu Galvenā
bibliotēka

Pastāvīgi

P

Bibliotēkas kā vietas mūžizglītības aktivitāšu norisei,
kopienu pulcēšanās vietas, attālināta darba un
kopstrādes vietas
Pilnveidots bibliotēku materiāli tehniskais
nodrošinājums

Pastāvīgi

P

Kultūras un sporta
attīstības nodaļa,
Talsu Galvenā
bibliotēka,
bibliotēkas
Kultūras un sporta
attīstības nodaļa,
Talsu Galvenā
bibliotēka,
bibliotēkas

Attīstīt bibliotēku darbību
•

R11.2.

Veikta kultūras iestāžu ēku un iekštelpu modernizācija
Uzlabota kultūras infrastruktūras vides pieejamība
Nodrošināta vienmērīga kultūras infrastruktūras
attīstība novada teritorijā (vismaz viena nozīmīga
kultūrvieta katrā no teritoriālajām kopienām)
Veikti kultūras objektu apkārtnes labiekārtošanas
darbi (t.sk. stāvlaukumu ierīkošana, to uzturēšana)

Ieviešanas
termiņš

Organizēt ceļojošās
izstādes un pasākumus
bibliotēkās

•

Sekmēt bibliotēku kā
daudzfunkcionālu
pakalpojuma
saņemšanas vietu un
kopienu centru
attīstību

•

•

•

KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS
Saglabāt un attīstīt kultūrvēsturiskā mantojuma infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi
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Nr.p.k.

R12.1.

R12.2.

R12.3.

Rīcība

Sekmēt novada
nemateriālā
kultūrvēsturiskā
mantojuma
digitalizēšanu
Nodrošināt Lībiešu
kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšanu,
izkopšanu un
popularizēšanu

Veikt plānveidīgu un
mērķtiecīgu
kultūrvēsturiskā
mantojuma izpēti un
atjaunošanu

Rezultatīvais rādītājs

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

R12.4.

Izveidot vienotu
mehānismu
kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšanai

•

•
•

U13.
R13.1.

Īstenoti muzeju krājumu digitalizācijas projekti
Palielinājies digitāli pieejamo novadpētniecības
materiālu skaits
Izstrādāts digitāls materiāls par Talsu novada
teritorijas tautas tērpiem
Organizēti lībiešu kultūras u.c. Lībiešu krasta
popularizēšanas pasākumi
Veiktas lībiešu valodas saglabāšanas aktivitātes (t.sk.
papildu ceļa zīmju izvietošana lībiešu valodā)
Īstenoti lībiešu ciemu unikālās apbūves aizsargāšanu
Mērķtiecīgi nodrošināta pašvaldības iesaiste lībiešu
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un
aizsardzībā (t.sk. darbā ar valsts pārvaldes iestādēm)
Izvietotas ceļa zīmes uz lībiešu ciemiem
Veikta kultūrvēsturisko objektu apsekošana
Izveidota vienota datu uzskaite par kultūrvēsturisko
mantojumu (t.sk. vecpilsētas, pilis, muižas, pilskalni
u.c.)
Izveidota vienota kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanas stratēģijas izveide
Nodrošināta pilskalnu kopšana
Nodrošināta teritorijai un vietai specifiskā vēstures
konteksta ņemšana vērā būvprojektos
Veiktas informatīvas un izglītojošas aktivitātes
īpašniekiem par kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu
Ieviesta līdzfinansēšanas programma, lai sekmētu
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu
Organizētas iedzīvotāju talkas kultūrvēsturisko objektu
sakārtošanā

Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Pastāvīgi

P

Talsu novada muzejs

Pastāvīgi

P

Kultūras un sporta
nodaļa, Kolkas, Rojas,
Dundagas pagasta
pārvaldes

Pastāvīgi

P

Būvvalde, Talsu
novada muzejs,
pagastu/pilsētu
pārvaldes, Attīstības
plānošanas un
projektu vadības
nodaļa

Pastāvīgi

P

Būvvalde, Talsu
novada muzejs,
pagastu/pilsētu
pārvaldes, Attīstības
plānošanas un
projektu vadības
nodaļa

Pastāvīgi

P

Kultūras un sporta
attīstības nodaļa,
Talsu novada muzejs

Pilnveidot muzeju darbību un novadpētniecību
Dažādot un pilnveidot
muzeju pakalpojumus

•
•

Izveidots ģimenēm ar bērniem draudzīgs un dažādām
mērķauditorijām saistošs muzeju piedāvājums
Ieviesti interaktīvi un digitāli risinājumi muzeju darbībā
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Nr.p.k.

R13.2.

Rīcība

Popularizēt muzeju
piedāvājumus

Rezultatīvais rādītājs

•
•
•

RV5
U14.
R14.1.

R14.2.

R14.3.

R14.5.

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Pastāvīgi

P

Kultūras un sporta
attīstības nodaļa,
Talsu novada muzejs

Attīstīt sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumus
Nodrošināt koordinētu
sporta un aktīvās
atpūtas jomas darbību
Paaugstināt
peldētapmācību
pieejamību un
organizēt izglītojošas
aktivitātes par drošību
uz ūdens
Attīstīt aktīvās atpūtas
piedāvājumu

•

Lielākajos attīstības centros nodrošināta sporta
speciālista un koordinatora funkcija

Pastāvīgi

P

Kultūras un sporta
attīstības nodaļa

•
•
•

Organizētas bezmaksas peldētapmācības bērniem
Organizētas peldētapmācības pieaugušajiem
Īstenotas izglītojošas aktivitātes (t.sk. izglītības
iestādēs) par drošību uz ūdens

Pastāvīgi

P

Kultūras un sporta
attīstības nodaļa,
Izglītības pārvalde,
Talsu novada sporta
skola

•
•

Paplašinātas ūdenssporta iespējas
Ieviesti jauni sporta un aktīvās atpūtas veidi (t.sk.
diskgolfa, burāšanas iespējas)
Regulāri īstenotas sporta un aktīvās atpūtas aktivitātes
novada teritorijā (t.sk. sporta svētku rīkošana)
Īstenoti nacionāla mēroga sporta pasākumi
Īstenoti starptautiska mēroga sporta pasākumi
Pilnveidota novada sporta infrastruktūra sacensību
organizēšanai
Apzinātas visas aktīvās sporta organizācijas (t.sk.
biedrības), kas darbojas novada teritorijā
Izveidota datu bāze, nodrošināta efektīva
komunikācija ar organizācijām
Īstenoti kopīgi sadarbības projekti
Atbalstīta sporta organizāciju aktivitāšu norise novada
teritorijā

Pastāvīgi

P

Kultūras un sporta
attīstības nodaļa,
Talsu novada sporta
skola

Sekmēt nacionāla un
starptautiska mēroga
sporta sacensību norisi
novadā
Pilnveidot pašvaldības
sadarbību ar sporta
organizāciju sadarbību

Pastāvīgi

P

Kultūras un sporta
attīstības nodaļa

Pastāvīgi

P

Kultūras un sporta
attīstības nodaļa

•
•
•
•
•
•
•

U15.

Finansējuma
avoti5

SPORTS UN AKTĪVĀ ATPŪTA

•
R14.4.

Īstenota muzeju piedāvājuma popularizēšanas
kampaņa
Paplašināts muzeju komunikācijas kanālu klāsts
Palielinājies muzeju apmeklētāju skaits

Ieviešanas
termiņš

Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi
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Nr.p.k.

R15.1.

R15.2.

R15.3.

RV6
U16.
R16.1.

R16.2.

R16.3.

R16.4.

U17.

Rīcība

Uzlabot publisko
peldvietu
infrastruktūru
Attīstīt novada sporta
bāžu un vietu
infrastruktūru

Modernizēt izglītības
iestāžu sporta
infrastruktūru un
materiāli tehnisko
nodrošinājumu

Rezultatīvais rādītājs

•
•
•
•
•
•
•
•

Veikta esošo peldvietu apsekošana un novērtēšana,
sastādīts plāns drošības paaugstināšanai
Uzlabota peldvietu drošība
Labiekārtoti un modernizēti esošie sporta
infrastruktūras objekti
Izveidoti jauni sporta infrastruktūras objekti
Uzbūvēts Multifunkcionālais sporta un rekreācijas
centrs Talsos
Nodrošināta sporta zāle katrā izglītības iestādē
Pilnveidots un uzlabots izglītības iestāžu sporta
inventārs
Atjaunota un pilnveidota izglītības iestāžu sporta
infrastruktūra

Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Pastāvīgi

P

Pagastu/pilsētu
pārvaldes

Pastāvīgi

P,C,V

Kultūras un sporta
attīstības nodaļa,
Izglītības pārvalde
Attīstības plānošanas
un projektu vadības
nodaļa
Kultūras un sporta
attīstības nodaļa,
Izglītības pārvalde

2027.

Pastāvīgi

P,C

VESELĪBAS APRŪPE UN VEICINĀŠANA
Veicināt veselīgu dzīvesveidu
Izvietot jaunus sporta
infrastruktūras
objektus publiskajā
ārtelpā pilsētvidē
Organizēt iedzīvotāju
izglītošanas kampaņas
par veselīgu
dzīvesveidu
Organizētas veselības
dienas

•

Izvietoti āra trenažieri (t.sk. Talsu pilsētā)

Pastāvīgi

P,C,ES

Pagastu/pilsētu
pārvaldes

•

Pastāvīgi

P,ES

Sabiedrības veselības
speciālists

Pastāvīgi

P,C,ES

Sabiedrības veselības
speciālists

Attīstīt pašvaldības
lomu veselības
veicināšanas un
profilakses jautājumos

•

Īstenoti daudzveidīgi pasākumi iedzīvotāju izglītošanai
par veselīgu dzīvesveidu
Veikt iedzīvotāju aptauju par veselīga dzīvesveida
paradumiem
Īstenoti daudzveidīgi pasākumi (t.sk. praktiskas
meistarklases, nodarbības) aktualizējot veselīga
dzīvesveida un veselības profilakses jautājumus
Nodrošināta funkcija novada veselības veicināšanas
un profilakses jautājumu risināšanai

Pastāvīgi

P,C,ES

Sabiedrības veselības
speciālists

•
•

Pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumus un to pieejamību
23

Nr.p.k.

R17.1.

R17.2.

Rīcība

Rezultatīvais rādītājs

Sekmēt iedzīvotāju
izglītošanu
profilaktisku pārbaužu
veikšanā

•

Uzlabot ārstu –
speciālistu pieejamību

•

•

•
R17.3.

RV7
U18.
R18.1.

R18.2.

R18.3.

R18.4.

Attīstīt sadarbību ar
veselības aprūpes
pakalpojumu
sniedzējiem

•
•

Īstenoti daudzveidīgi pasākumi (t.sk. regulāras
kampaņas) iedzīvotājiem par iespējām veikt valsts
apmaksātus skrīningus
Aktualizēt informāciju sociālās un drošības jomas
darbiniekiem par profilaktisko pārbaužu veikšanas
iespējām (ņemot vērā darba riskus)
Nodrošināta vienota atbalsta programma jaunajiem
speciālistiem
Popularizētas iespējas apmeklēt izbraukuma
konsultācijas pie speciālistiem
Nodrošināta efektīva komunikācija ar veselības
aprūpes pakalpojumu sniedzējiem
Nodrošināta informācijas pieejamība pašvaldības
komunikācijas kanālos par teritorijā pieejamiem
pakalpojumiem

Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Pastāvīgi

P,C,V

Sabiedrības veselības
speciālists

Pastāvīgi

P,C

Sabiedrības veselības
speciālists

Pastāvīgi

P,C

Sabiedrības veselības
speciālists

Pastāvīgi

P,V

Sociālais dienests

Pastāvīgi

P,V

Sociālais dienests

Pastāvīgi

P,V

Pagastu/pilsētu
pārvaldes
Sociālais dienests

Pastāvīgi

P,V

Sociālais dienests

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA UN PAKALPOJUMI
Pilnveidot sociālo palīdzību un sociālo pakalpojumu nodrošinājumu
Paplašināt mājokļa
pabalsta saņēmēju
mērķgrupu
Mazināt birokrātisko
slogu sociālo
pakalpojumu
saņemšanā
Sniegt atbalstu mājokļu
pielāgošanai
iedzīvotājiem ar
īpašām vajadzībām
Nodrošināt informatīvo
materiālu izstrādi par
pakalpojumiem

•

•
•
•
•
•
•
•

Apzināta nepieciešamība paplašināt pabalstu
saņēmēju mērķgrupu un izvērtētas iespējas paplašināt
to
Veikta esošo pakalpojumu izvērtēšana
Veikti pakalpojumu sniegšanas procesu uzlabojumi,
samazinot birokrātisko slogu klientiem
Uzlabota datu apmaiņa iesaistīto pušu starpā
Uzlabota vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām
Nodrošināta atbalsta programma pacēlāju izveidei
mājokļos, kuros dzīvo iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām
Izveidoti aktuāli informatīvie materiāli par sociālās
palīdzības un pakalpojumu pieejamību
Nodrošināta informatīvo materiālu popularizēšana
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Nr.p.k.

R18.5.

R18.6.

R18.7.
R18.8.

U19.
R19.1.

Rīcība

Paplašināt higiēnas
pakalpojumu
pieejamību
Uzlabot sociālo
pakalpojumu
pieejamību

Paplašināt atkarību
speciālistu pieejamību
Attīstīt krīžu
intervences sadarbības
grupu

Rezultatīvais rādītājs

Sociālais dienests

Pastāvīgi

P,V

Sociālais dienests

Pastāvīgi

P,V

Sociālais dienests

Pastāvīgi

P,V

Sociālais dienests

Pastāvīgi

P,V

Sociālais dienests

2024.

P,V

Sociālais dienests

•

Izveidoti jauni dienas centri dažādām mērķgrupām
(senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti u.c.)
Izveidots dienas aprūpes centrs bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem
Nodrošināta mērķtiecīga dienas centru darbība
Pieejamas specializētas darbnīcas personām ar garīga
rakstura traucējumiem (GRT) un invaliditāti
Izveidots pusceļa mājas pakalpojums (Laidzes
tehnikuma kopmītnēs)
Nodrošināta infrastruktūras pielāgošana

•
•

Izveidots tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas punkts
Izveidots apģērbu, mēbeļu, pārtikas apmaiņas punkts

Pastāvīgi

P,V

Sociālais dienests

•
•
•

•
•
•

Attīstīt jaunus sociālos pakalpojumus
Attīstīt dienas centru
pieejamību

•

•
•

R19.3.

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

P,V

•

R19.2.

Finansējuma
avoti5

Pastāvīgi

•

Palielināts higiēnas pakalpojumu sniegšanas punktu
skaits (dušas, veļas automāts)
Nodrošināta pakalpojumu pieejamība
Regulāri apzinātas sociālo klientu vajadzības un
mobilitātes ierobežojumi
Nodrošināts transports pēc pieprasījuma sociālo
pakalpojumu saņemšanai (t.sk. nodrošināts
specializētais transports guļošu personu
pārvadāšanai)
Paplašināts mobilo pakalpojumu klāsts
Nodrošinātas atkarības profilakses speciālistu
individuālo un grupu konsultācijas
Nodrošināta efektīva sadarbība un atbalsts krīžu
centriem

Ieviešanas
termiņš

Izveidot pusceļa mājas
(grupu dzīvokļus) ar
aprūpes
nodrošināšanu
Izveidot tehnisko
palīglīdzekļu, apģērbu,
mēbeļu, pārtikas
apmaiņas punktu

•
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Nr.p.k.

R19.4.

Rīcība

Sekmēt sociālās
uzņēmējdarbības
attīstību

Rezultatīvais rādītājs

•
•

•

R19.5.

Veidot atbalsta grupas

•
•

R19.6.

Ieviest jaunus
sabiedrībā balstītus
sociālos pakalpojumus

•
•

RV8
U20.
R20.1.

R20.2.

R20.3.

R21.1.

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Pastāvīgi

P,V, ES, C

Uzņēmējdarbības
koordinators,
Sociālais dienests,
Attīstības plānošanas
un projektu vadības
nodaļa

Pastāvīgi

P,V

Sociālais dienests

Pastāvīgi

P,V

Sociālais dienests

Pastāvīgi

P

Pašvaldības policija

Pastāvīgi

P

Pašvaldības policija

Pastāvīgi

P

Pašvaldības policija

2022.

P

Pašvaldības policija

DROŠĪBA UN CIVILĀ AIZSARDZĪBA
Uzlabot sabiedrisko kārtību
Veikt preventīvus
pasākumus drošības uz
ūdens nodrošināšanai
Stiprināt pašvaldības
policijas kapacitāti un
pilnveidot atalgojuma
sistēmu
Uzlabot drošības sajūtu
publiskajā ārtelpā

•

•
•
•
•
•

U21.

Izveidots pašvaldības atbalsta mehānisms sociālās
uzņēmējdarbības attīstībai novada teritorijā
Organizēts sociālās uzņēmējdarbības ideju konkurss
jauniešiem (t.sk. jauniešiem ar nodarbinātības
problēmām, sociāli atstumto grupu jauniešiem)
Nodrošināta efektīva pašvaldības sadarbība ar
sociālajiem uzņēmumiem un nevalstiskajām
organizācijām
Izvērtēta nepieciešamība veidot atbalsta grupas
Nodrošināta iespēja piedalīties atbalsta grupās
(dažādās tēmās)
Veikta vajadzību izpēte
Nodrošināta jaunu sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu attīstība un pieejamība

Ieviešanas
termiņš

Veikta regulāra piekrastes, ezeru, upju apsekošana,
pārliecinoties par to, ka tiek ievēroti drošības
pasākumi (t.sk. suņu uzturēšanas noteikumu kontrole)
Izstrādāts efektīvs pašvaldības policijas darbības
mehānisms novada teritorijā
Pārskatīta atalgojuma sistēma, nodrošinot
konkurētspējīgu atalgojumu
Veikta teritorijas apsekošana un “nedrošo” vietu
identificēšana
Nodrošināti regulāri reidi
Informēti iedzīvotāji par saziņu ar drošības
institūcijām problēmsituācijās

Attīstīt drošības infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi
Veikt pašvaldības
policijas resursu analīzi

•
•

Veikts detalizēts pašvaldības resursu izvērtējums
Sagatavots priekšlikumi drošības infrastruktūras un
materiāli tehniskās bāzes pilnveidei
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Nr.p.k.

R21.2.
R21.3.

Rīcība

Attīstīt atskurbtuves
pakalpojumu
Izveidot vienotu
pašvaldības operatīvās
informācijas centru

Rezultatīvais rādītājs

•
•

•

•

U22.
R22.1.

R22.2.

Veikta infrastruktūras pilnveide pakalpojuma
nodrošināšanai
Izstrādāta koncepcija vienotai pašvaldības un tās
iestāžu sniegtu pakalpojumu efektīvai pārvaldībai un
krīzes situāciju vadībai
Izveidots vienots pašvaldības operatīvās informācijas
centrs – vienota informācijas sistēma un
administrēšana (t.sk. drošības, komunālo dienestu
problēmsituāciju risināšanai)
Nodrošināta iespēja iedzīvotājiem operatīvi ziņot par
problēmām un saņemt atgriezenisko saiti par
rezultātu (aplikācija, vienotais tālrunis)

Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

2023.

P

2027.

P, ES, C

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Pašvaldības policija

Pilnveidot civilās aizsardzības pasākumu efektivitāti
Nodrošināt vienota
civilās aizsardzības
plāna izstrādi un
aktualizēšanu
Veidot pašvaldības
ugunsdrošības,
ugunsdzēsības un
glābšanas dienestu

•
•

Sagatavots jaunā novada civilās aizsardzības plāns
Veikta regulāra plāna aktualizācija

2022.

P

•

Pārskatīta nepieciešamība pēc pašvaldības
ugunsdzēsības dienesta

2025.

P

VTP3 Mājoklis, vide un mobilitāte
(Ilgtermiņa mērķis - SM2 Ilgtspējīga un daudzveidīga vide un mobilitāte )

RV9
U23.
R23.1.

MĀJOKĻI
Attīstīt pašvaldības dzīvojamo fondu un veicināt jaunu mājokļu būvniecību
Veicināt jaunu mājokļu
izbūvi

•
•
•

Nodrošināta pašvaldības iesaiste jaunu mājokļu
būvniecības procesā
Īstenoti publiskās – privātās partnerības projekti
Īstenoti jaunu mājokļu būvniecības projekti (gan uz
tirgus nosacījumiem, gan sociāli mazāk aizsargātajām
iedzīvotāju grupām)
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Pastāvīgi

V, ES, C

Saimnieciskā
nodrošinājuma
nodaļa

Nr.p.k.

R23.2.

Rīcība

Veicināt esošo
daudzdzīvokļu mājokļu
renovēšanu

Rezultatīvais rādītājs

•

•
•

R23.3.

Atjaunot pašvaldības
dzīvojamo fondu

•
•

R23.4.

Nodrošināt jaunbūvju
apsekošanu un
pārbaudi, vai tās ir
nodotas ekspluatācijā

•

U24.
R24.1.

R24.2.

R24.3.

RV10
U25.

Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

Īstenotas iedzīvotāju izglītošanas un informēšanas
kampaņas par iespējam piesaistīt līdzfinansējumu
mājokļu renovācijai, veikt energoauditu un tml.
Īstenoti publiskās – privātās partnerības projekti
Paaugstināta mājokļu energoefektivitāte

Pastāvīgi

P, ES, C

Renovēti pašvaldības īpašumā esošie mājokļi
Nodrošināta pašvaldības īpašumā esošo mājokļu
pieejamība jaunajiem speciālistiem
Regulāri veiktas jaunbūvju pārbaudes, pārliecinoties,
ka tās ir nodotas ekspluatācijā (nepieciešamības
gadījumā iesaistot kompetentās institūcijas
problēmsituāciju risināšanai)

Pastāvīgi

P, C

Pastāvīgi

P

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Saimnieciskā
nodrošinājuma
nodaļa,
SIA “Talsu
namsaimnieks”
Attīstības plānošanas
un projektu vadības
nodaļa
Saimnieciskā
nodrošinājuma
nodaļa
Būvvalde

Uzlabot daudzdzīvokļu ēku un tām piegulošo teritoriju apsaimniekošanu
Sekmēt daudzdzīvokļu
māju pagalmu
sakārtošanu

Sekmēt pakalpojumu
pieejamību sezonas
mājokļu ciemos
Nodrošināt vidi
degradējošo ēku un
būvju sakārtošanu

•
•
•
•
•
•
•

Regulāri īstenots projektu konkurss daudzdzīvokļu
māju pagalmu labiekārtošanai
Pilnveidota daudzdzīvokļu māju pagalmu gājējiem
piemērotā infrastruktūra
Popularizēta labā prakse
Apzinātas un aktualizētas iedzīvotāju vajadzības pēc
papildu pakalpojumiem
Izveidota sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem
pakalpojumu potenciālai paplašināšanai
Ieviesti vienoti noteikumi par vidi degradējošām ēkām
un būvēm
Apsekoti novada teritorijā esošie grausti, veikta
īpašnieku informēšana par nepieciešamību sakārtot
īpašumus

PUBLISKĀ ĀRTELPA
Pilnveidot publiskās ārtelpas kvalitāti un pieejamību
28

Pastāvīgi

P

Pastāvīgi

P,C

Attīstības plānošanas
un projektu vadības
nodaļa, Sabiedrisko
attiecību un
mārketinga nodaļa
Pagastu pārvaldes

Pastāvīgi

P

Būvvalde

Nr.p.k.

R25.1.

Rīcība

Attīstīt iekļaujošu
publisko infrastruktūru
un ēkas, nodrošinot
vides pieejamību

Rezultatīvais rādītājs

•
•
•
•
•

R25.2.

R25.3.

Nodrošināt universālā
dizaina principu
ievērošanu attīstības
projektu īstenošanā
Izstrādāt publiskās
ārtelpas tematisko
plānojumu

•
•
•

•
•
•
R25.4.

U26.
R26.1.

Izveidoti jauni
publiskās ārtelpas
vides objekti

•
•

Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Veikta novada publiskās infrastruktūras, ēku un vietu
apsekošana
Izveidots publiskās ārtelpas un infrastruktūras vides
piekļūstamības pilnveides plāns
Īstenoti vides pieejamības uzlabošanas projekti
Izveidoti komunikācijas kanāli, lai popularizētu vietas,
kurām nodrošināta laba piekļūstamība
Palielināta cilvēku ar īpašām vajadzībām iesaiste
novada kultūras, sporta un citās norisēs

Pastāvīgi

P

Būvvalde,
Saimnieciskā
nodrošinājuma
nodaļa, Attīstības
plānošanas un
projektu vadības
nodaļa, Kultūras un
sporta attīstības
nodaļa, Sabiedrisko
attiecību un
mārketinga nodaļa
Būvvalde, Attīstības
plānošanas un
projektu vadības
nodaļa
Būvvalde, Īpašumu
un vides aizsardzības
nodaļa, Attīstības
plānošanas un
projektu vadības
nodaļa

Nodrošināta universālā dizaina prasību iestrāde
attīstības projektu izstrādē
Visiem pieejama publiskā ārtelpa un infrastruktūra

Pastāvīgi

P

Izstrādāts detalizēts novada publiskās ārtelpas
tematiskais plānojums (iekļaujot katra
pagasta/pilsētas plānu)
Piekritizēti publiskās ārtelpas attīstības projekti
Izveidoti vienoti vides dizaina principi/motīvi
Nodrošināta vienmērīga teritorijas attīstība,
pilnveidojot publisko ārtepu visā teritorijā
Pilnveidots pilsētu un ciemu publiskās ārtelpas tēls
Izveidoti jauni unikāli vides objekti dažādās vietās
novadā

Pastāvīgi

P

Pastāvīgi

P

Būvvalde

Pastāvīgi

P

Būvvalde, Īpašumu
un vides aizsardzības
nodaļa, saimnieciskā
nodrošinājuma
nodaļa,
pagastu/pilsētu
pārvaldes

Nodrošināt pilsētu un ciemu pilsētvides attīstību
Izkopt un attīstīt
novadā esošos parkus
un ainavas

•
•
•
•
•

Sakārtots Dendroloģiskais parks Talsos
Izveidots novada parku un skvēru apsaimniekošanas
plāns
Nodrošināta parku pastāvīga uzturēšana un kopšana
Piemērota infrastruktūra novada parkos, kas
piemērota gājējiem un velobraucējiem
Nodrošināta ainavisko nozīmīgo vietu saglabāšana un
kopšana (t.sk. Pastendes koku alejas sakārtošana)
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Nr.p.k.

R26.2.

Rīcība

Īstenot Talsu
vecpilsētas
iedzīvināšanas
aktivitātes

Rezultatīvais rādītājs

•
•
•
•

R26.3.

Sakārtot Talsu tirgus
laukumu

•
•
•

R26.4.

R26.5.

RV11
U27.
R27.1.

Ieviest bezmaksas brīvi
piekļūstamā dzeramā
ūdens punktus
Vērst uzņēmēju
uzmanību uz
nepieciešamību
uzlabot vides
pieejamību

•

•

•

Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

Nodrošināta Talsu pakalnu loka dzīvināšanas plāna
pakāpeniska ieviešana
Īstenoti Talsu vecpilsētas publiskās ārtelpas attīstības
projekti
Īstenotas Talsu vecpilsētas mārketinga aktivitātes
Organizētas vietrades aktivitātes Talsu vecpilsētā

Pastāvīgi

P,C,ES

Veikta degradētās teritorijas sakārtošana
Veikti ēkas atjaunošanas darbi un nolietojošos būvju
demontāža
Izveidota piemērota vieta vietējās pārtikas preču
popularizēšanai un iegādes iespējām
Izveidoti dzeramā ūdens pieejamības punkti publiskajā
ārtelpā un pašvaldības iestādēs

2023.

P

2027.

P

Īstenota informatīva kampaņa par vides pieejamības
uzlabošanu tirdzniecības vietās, sabiedriskās
ēdināšanas vietās un tml.
Uzlabota vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām (t.sk. iespēja pārvietoties ratiņkrēslā), ar
bērnu ratiem un tml.

Pastāvīgi

P

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Attīstības plānošanas
un projektu vadības
nodaļa, Būvvalde,
Talsu pilsētas
pārvalde, Talsu
Tautas nams,
Sabiedrisko attiecību
un mārketinga
nodaļa
Attīstības plānošanas
un projektu vadības
nodaļa, Būvvalde,
Talsu pilsētas
pārvalde
Pagastu/pilsētu
pārvaldes
Uzņēmējdarbības
koordinators,
Sabiedrisko attiecību
un mārketinga
nodaļa

INŽENIERINFRASTRUKTŪRA
Modernizēt inženiertehnisko infrastruktūru un ūdenssaimniecības pakalpojumus
Veikt
ūdenssaimniecības
infrastruktūras auditu

•

Veikta novada teritorijā esošās ūdenssaimniecības
tīklu uzskaite un digitalizācija

30

2023.

P, ES, C

SIA “Talsu ūdens”,
Attīstības plānošanas
un projektu vadības
nodaļa, Īpašumu un
vides aizsardzības
nodaļa

Nr.p.k.

R27.2.

R27.3.

R27.4.

Rīcība

Rezultatīvais rādītājs

Izstrādāt vienotus
ūdensapgādes tarifu
noteikšanas principus

•

Pilnveidot
komunikāciju ar
ūdenssaimniecības
pakalpojumu
saņēmējiem
Sekmēt jaunu
pieslēgumu izveidi pie
ūdenssaimniecības
tīkliem

•
•

•

•
•

•
R27.5.

Attīstīt centralizētos
ūdenssaimniecības
tīklus

•
•

•

U28.
R28.1.

Veikta esošo ūdensapgādes pakalpojumu tarifu
novērtēšana
Izveidoti vienoti principi tarifu noteikšanai visā novada
teritorijā
Veikta klientu aptauja
Izveidota vienota komunikācijas sistēma efektīvai
saziņai ar pakalpojumu ņēmējiem (vienoti visiem
komunālajiem pakalpojumiem, t.sk. atkritumu
apsaimniekošanai, siltumapgādei)
Izvērtētas pašvaldības līdzfinansējuma iespējas jaunu
pieslēgumu izveidei pie ūdenssaimniecības tīkliem
Nodrošinātas komunikācijas aktivitātes par iespējām
pieslēgties pie centralizētiem ūdenssaimniecības
tīkliem
Palielinājies pieslēgumu skaits pie centralizētās
ūdenssaimniecības tīkliem
Veikta esošo centralizēto ūdenssaimniecības tīklu
renovācija
Izvērtēta nepieciešamība un iespējas paplašināt
ūdenssaimniecības tīklus, veicot ilgtermiņa ietekmes
izvērtējumu
Izbūvēti jauni ūdenssaimniecības tīkli vai rasti citi lokāli
risinājumi dzeramā ūdens pieejamības uzlabošanai
(t.sk. Jaunciemā)

Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

2022.

P, C

SIA “Talsu ūdens”

Pastāvīgi

P, C

SIA “Talsu ūdens”

Pastāvīgi

P, C

SIA “Talsu ūdens”

Pastāvīgi

P, C

SIA “Talsu ūdens”

Pastāvīgi

P

Informāciju
tehnoloģiju nodaļa,
Izglītības iestādes

Uzlabot elektronisko sakaru pieejamību
Pilnveidot izglītības
iestāžu interneta datu
pārraides iespējas

•

•

Visas izglītības iestādes (t.sk. visas mācību telpas, kas
tiek izmantotas aktīvam mācību procesam) aprīkotas
ar pilnvērtīgu interneta datu pārraides apjomu
Nodrošināta izglītības iestāžu tehnoloģiskā attīstība
(t.sk. attālināta mācību procesa organizēšanai un
iespējām izmantot digitālo mācību saturu)
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Nr.p.k.

R28.2.

R28.3.

R28.4.

RV12
U29.
R29.1.

Rīcība

Īstenojot satiksmes
infrastruktūras
projektus, paredzēt
potenciālo elektronisko
sakaru tīkla attīstības
iespējas
Attīstīt "vidējās jūdzes”
un “pēdējās jūdzes”
elektronisko sakaru
tīkla infrastruktūru6
Attīstīt sadarbību ar
elektronisko sakaru
komersantiem

Rezultatīvais rādītājs

Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

•

Ceļu un ielu rekonstrukcijas projektos iestrādāta
prasība ievietot elektronisko sakaru kabeļiem
paredzētu izbūves infrastruktūru (cauruli sakaru
kabeļu ievietošanai perspektīvā), nodrošinot integrētu
infrastruktūras attīstības plānošanu

Pastāvīgi

P,ES,C,V

Izpilddirektors,
Būvvalde, Attīstības
plānošanas un
projektu vadības
nodaļa

•

Izveidota sadarbība ar Latvijas Valsts radio un
televīzijas centru un Satiksmes ministriju valsts
platjoslas (optisko) tīklu izbūvē novada teritorijā
Paaugstināts datu plūsmas ātrums
Nodrošināta stabila interneta pieejamība;
Apzinātas iespējas uzlabot elektronisko sakaru
pieejamību un kvalitāti novada teritorijā
Izvērtētas iespējas īstenot sadarbības projektus sakaru
infrastruktūras attīstībai

Pastāvīgi

P,V

Informāciju
tehnoloģiju nodaļa

Pastāvīgi

P

Informāciju
tehnoloģiju nodaļa

P

Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa,
Sabiedrisko attiecību
un mārketinga
nodaļa

•
•
•
•

VIDE UN DABAS RESURSI
Nodrošināt ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu un vides aizsardzību
Īstenot izglītojošas
aktivitātes par
aktuālākajiem dabas
resursu
apsaimniekošanas un
vides aizsardzības
projektiem

•

Nodrošināta informācija pašvaldības komunikācijas
kanālos par bioloģiskās daudzveidības veicināšanas
projektiem, vides un ainavu aizsardzības aktivitātēm
un iespējām iesaistīties

6

Pastāvīgi

Kā galvenie kritēriji, lai pašvaldība kā nekustamā īpašuma īpašnieks nepiemērotu Elektronisko sakaru likuma 18.1 panta 1.1 daļas nosacījumus,
tiek uzskatīti esošo/potenciālo mājsaimniecību pārklājums, tuvumā esoša publiska ēka un/vai publisku pakalpojumu nodrošināšana, kā arī
industriālās teritorijas.
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Nr.p.k.

R29.2.

R29.3.

R29.4.

R29.5.

R29.6.

Rīcība

Rezultatīvais rādītājs

Attīstīt sadarbību ar
valsts iestādēm un
kapitālsabiedrībām
dabas resursu
apsaimniekošanas
uzlabošanā

•

Nodrošināt zemes dzīļu
ilgtspējīgu
apsaimniekošanas

•

Veikt decentralizētās
kanalizācijas sistēmu
uzskaiti

•

Organizēt invazīvo
sugu apkarošanas
aktivitātes

•

Paaugstināt iedzīvotāju
informētību par
pienākumiem pret
mājdzīvnieku turēšanu

•

•

•

•

•
•
•

•

U30.
R30.1.

Īstenota sadarbība ar Dabas aizsardzības pārvaldi
(t.sk. par dabas parku pārvaldības stratēģiju ieviešanu)
Attīstītas ūdens ņemšanas vietas mežu ugunsgrēku
risku mazināšanai (sadarbība ar Dabas aizsardzības
pārvaldi un Valsts mežu dienestu)
Uzlabota dabas teritoriju labiekārtošanas prakse,
sadarbojoties pašvaldībai ar AS Latvijas valsts meži un
privātīpašniekiem
Veikta grants atradņu kontrole, nodrošinot, ka
nerodas nogruvumi u.c. veida kaitējums dabai
Īstenoti atradņu rekultivācijas un atjaunošanas
projekti
Īstenota decentralizēto risinājumu apsekošana un
novērtēšana (t.sk. mazdārziņu teritorijās)
Pilnveidota decentralizēto kanalizācijas risinājumu
uzraudzības sistēma
Īstenoti pasākumi iedzīvotāju izglītošanai par cīņu ar
kailgliemežiem un to negatīvo ietekmi uz vidi
Nodrošināta latvāņu platību uzskaite un aktualizācija
Veikti latvāņu ierobežošanas pasākumi
Īstenota komunikācijas kampaņa pašvaldībā par
mājdzīvnieku īpašnieku atbildību pret mājdzīvniekiem
(t.sk. nepieciešamību nodrošināt mājdzīvnieku
reģistrēšanu un čipošanu)
Nodrošināta klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršana un
nogādāšana patversmē

Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Pastāvīgi

P

Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa

Pastāvīgi

P

Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa

Pastāvīgi

P

Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa

Pastāvīgi

P

Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa

Pastāvīgi

P

Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa,
Sabiedrisko attiecību
un mārketinga
nodaļa

Pastāvīgi

P

Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa

Attīstīt publisko ūdeņu izmantošanu un apsaimniekošanu
Nodrošināt publisko
ūdeņu pieejamības
monitoringu

•
•

Regulāri apsekotas publisko ūdeņu vietas
Nodrošināta vides prasību ievērošana (t.sk. attiecībā
uz tauvas joslu, krasta kāpu aizsargjoslu)
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Nr.p.k.

R30.2.

Rīcība

Uzkrāt datus par
publisko ūdeņu vietu
apmeklētību

Rezultatīvais rādītājs

•

•
•

R30.3.

R30.4.

R30.5.

R30.6.

Izstrādāt
apsaimniekošanas
plānus nozīmīgākajām
ūdenstilpēm un vietām
piekrastē
Veikt upju tīrīšanu

Ieviest vienotus
noteikumus
mājdzīvnieku
aktivitātēm pie
publiskajām
ūdenstilpēm
Pilnveidot publisko
peldvietu
apsaimniekošanu un
infrastruktūru

•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

U31.

Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Izveidota vienota datu uzkrāšanas sistēma par
apmeklētāju plūsmām nozīmīgākajās publiskajās
vietās pie ūdenstilpēm
Veikta apmeklētāju plūsmu analīze
Izvērtēta nepieciešamība jaunu vietu izveidei (t.sk. vai
nepieciešams veidot jaunas stāvvietas)
Attīstīta sadarbība ar AS Latvijas valsts meži
Izstrādāti ezeru apsaimniekošanas plāni
(populārākajiem ezeriem)
Izstrādāts pašvaldības piekrastes apsaimniekošanas
plāns

Pastāvīgi

P

Pastāvīgi

P

Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa

Apzināta nepieciešamība un iespēja veikt upju
tīrīšanas projektu īstenošanu (t.sk. veikta Rojas,
Abavas upes tīrīšana)
Izstrādāti noteikumi mājdzīvnieku aktivitātēm pie
publiskajiem ūdeņiem
Izvietotas informatīvas zīmes par suņu saimnieku
pienākumiem publisko ūdeņu tuvumā

Pastāvīgi

P

Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa

Pastāvīgi

P

Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa

Nodrošināta peldvietu ūdens kvalitātes monitorēšana
Uzlabota publisko peldvietu drošība un infrastruktūra
Uzlabota sadarbība ar privātīpašniekiem, kuru
teritorijā atrodas vietas, kas tiek izmantotas kā
peldvietas
Piemērotas publiskās peldvietas, lai tās būtu
pieejamas cilvēkiem ar invaliditāti

Pastāvīgi

P

Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa

Nodrošināt ilgtspējīgu piekrastes apsaimniekošanu
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Nr.p.k.

R31.1.

Rīcība

Nodrošināt kāpu zonas
aizsardzību

Rezultatīvais rādītājs

•
•

•

R31.2.

Attīstīt stāvlaukumu
infrastruktūru
piekrastē

•
•
•
•
•
•

R31.3.

R31.4.

R31.5.

Nodrošināt efektīvu
atkritumu
apsaimniekošanu
piekrastes ciemos

•

Attīstīt
ūdenstransporta
piestātnes vietas
Uzlabot pieejamību pie
pludmales

•

•

•
•

Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Īstenotas izglītojošas aktivitātes kāpu zonas
aizsardzībai (t.sk. krasta erozijas risku mazināšanai)
Veikti krasta erozijas mazināšanas aktivitātes (t.sk.
veikta krastu stiprināšana vietās, kur identificētas
problēmas, kā arī nodrošināta speciālu krasta erozijas
zonu ievērošana, t.sk. cilvēku plūsmu mazināšanā)
Izvietotas norādes ar vienotu vizuālu noformējumu un
vēstījumu kāpu zonas apmeklētājiem par
nepieciešamību ievērot dabas aizsardzības
noteikumus (informācija latviešu, angļu, krievu
valodās)
Veikta regulāra teritorijas apsekošana
Veikta piekrastes automašīnu stāvlaukumu
apsekošana un problēmsituāciju apzināšana
Veikti stāvlaukumu labiekārtošanas un rekonstrukcijas
darbi
Uzlabota stāvlaukumu satiksmes drošība
Izveidoti jauni papildu stāvvlaukumi (t.sk. izvērtētas
pašvaldības īpašumu iespējas stāvlaukumu izveidei)
Izvērtētas iespējas populārākajās tūrisma vietās ieviest
maksas stāvvietas novada viesiem
Nodrošināta savlaicīga atkritumu savākšana un
atkritumu urnu pieejamība stāvvlaukumos
Nodrošināta savlaicīga atkritumu savākšana un
atkritumu urnu pieejamība tūrisma un dabas objektu
teritorijās

Pastāvīgi

P

Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa,
pagastu pārvaldes,
ostas, Kultūras un
sporta attīstības
nodaļa

Pastāvīgi

P

Pagastu pārvaldes,
Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa

Pastāvīgi

P

Pagastu pārvaldes,
AAS “Piejūra”

Izveidoti slipi un pietauvošanās vietas piekrastē, t.sk.
Mērsragā, pie bākas, Kaltenē, Valgalciemā, Upesgrīvā,
Melnsilā, Kolkā
Veikti uzlabojumi vietās, kur tiek nodrošināta pieeja
pie pludmales (t.sk. Mērsraga centrā)
Samazināta antropogēnā slodze (nodrošinot
kontrolētu pieeju pie pludmales)

2027.

P,Es

Pagastu pārvaldes

2025.

P,ES

Pagastu pārvaldes
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Nr.p.k.

RV13
U32.

Rīcība

Finansējuma
avoti5

R32.2.

Izmantot atjaunīgos
resursus ielu
apgaismojumā
Izmantot atjaunīgos
resursus pašvaldības
ēku uzturēšanā

•

•
•

•

Sadarbībā ar valsts iestādēm un to
kapitālsabiedrībām, kā arī citām organizācijām
organizētas izglītojošas aktivitātes par iespējām attīstīt
mikroģenerāciju
Palielinājies mikroģenerācijas risinājumu īpatsvars
Uzstādīti saules paneļi ielu apgaismojuma
nodrošināšanai

Pastāvīgi

P

Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa

Pastāvīgi

P,ES,V

Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa

Izvērtētas iespējas uzstādīt saules baterijas un ieviest
citus atjaunīgo resursu risinājumus pašvaldības un tās
iestāžu ēkās

Pastāvīgi

P,ES,V

Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa

Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa,
SIA “Bio Enerģija”
Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa,
SIA “Bio Enerģija”

Modernizēt un attīstīt siltumapgādes sistēmas

R33.1.

Veikt siltumapgādes
sistēmas auditu

•

Veikts visu novada siltumapgādes tīklu un avotu
novērtējums

2022.

C, ES

R33.2.

Pilnveidot
komunikāciju ar
siltumapgādes
pakalpojumu
saņēmējiem
Modernizēt esošos
siltumapgādes tīklus
un avotus

•
•

Veikta klientu aptauja
Izveidota vienota komunikācijas sistēma efektīvai
saziņai ar pakalpojumu ņēmējiem (vienoti visiem
komunālajiem pakalpojumiem, t.sk. atkritumu
apsaimniekošanai, ūdenssaimniecībai)
Veikta kurināmā diversifikācijas iespēju un
koģenerācijas analīze
Veikta siltumapgādes tīklu modernizācija
Veikta siltumapgādes avotu modernizācija

Pastāvīgi

C

2027.

P, ES, V, C

R33.3.

U34.

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Veicināt atjaunīgo energoresursu izmantošanu
Popularizēt
mikroģenerācijas
iespējas iedzīvotājiem
un uzņēmējiem

U33.

Ieviešanas
termiņš

KLIMATNOTURĪBA UN ENERĢĒTIKA

R32.1.

R32.3.

Rezultatīvais rādītājs

•
•
•

Īstenot energoefektīvus un klimatnoturīgus pasākumus
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Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa,
SIA “Bio Enerģija”

Nr.p.k.

R34.1.

Rīcība

Atjaunot un pielāgot
meliorācijas sistēmas

Rezultatīvais rādītājs

•
•
•
•
•

•
R34.2.

R34.3.

R34.4.

RV14
U35.

Sekmēt elektroauto
uzlādes vietu skaita
palielināšanu novada
teritorijā
Paaugstināt
pašvaldības īpašumu
energoefektivitāti
Ieviest ilgtspējīgus
zaļās infrastruktūras
risinājumus

•

•
•
•
•
•

Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Veikta esošo meliorācijas sistēmu apsekošana
Izveidots vienots meliorācijas sistēmu attīstības plāns
(tematiskais plāns)
Veikti meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas darbi
Mazināti plūdu riski intensīvu lietusgāžu rezultātā
Uzlabot sadarbību starp pašvaldību, AS Latvijas valsts
meži, VSIA Latvijas valsts ceļi, privātīpašniekiem
meliorācijas sistēmu izveidē
Izstrādāti saistošie noteikumi par meliorācijas sistēmu
izveidi un uzturēšanu
Attīstīts elektroauto uzlādes tīkls

Pastāvīgi

P,ES

Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa

2027.

P,ES,V

Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa

Veikts pašvaldības ēku audits
Identificēti klimata pārmaiņu ietekmes riski
Prioritāri plānota ēku renovācija
Izveidoti apstādījumi pilsētās un citos novada
attīstības centros, kas rada noēnojumu
Pilsētvides attīstības vai reģenerācijas projektos
paredzēti zaļās infrastruktūras risinājumi, kas sekmē
pielāgošanos klimata pārmaiņām

2027.

P,ES,V

Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa

2027.

P,ES,V

Būvvalde,
Pagastu/pilsētu
pārvaldes, Attīstības
plānošanas un
projektu vadības
nodaļa, Īpašumu un
vides aizsardzības
nodaļa

ĪPAŠUMU UN VIDES PĀRVALDĪBA
Veicināt ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu un šķirošanu
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Nr.p.k.

R35.1.

Rīcība

Izglītot iedzīvotājus par
atkritumu šķirošanu

Rezultatīvais rādītājs

•
•
•
•
•

R35.2.

Paplašināt atkritumu
šķirošanas iespējas
publiskā vidē

•
•
•
•

R35.3.
R35.4.

R35.5.

R35.6.

U36.

Uzlabot atkritumu
apsaimniekošanu
Ieviest vienotu
atkritumu
apsaimniekošanas
pārraudzības sistēmu
Attīstīt bioloģisko
atkritumu
apsaimniekošanu
Nodrošināt regulāru
lielgabarītu atkritumu
nodošanas iespēju

•
•

•
•
•
•
•

Organizētas daudzveidīgas aktivitātes iedzīvotāju
izglītošanai (dažādos vecumos)
Regulāri aktualizēts jautājums par atkritumu
šķirošanas iespējām novada teritorijā
Popularizēti atkritumu šķirošanas punkti
Popularizēta iespēja pielietot šķiroto atkritumu maisus
Paaugstināta iedzīvotāju izpratne par to, ka atkritumu
dedzināšana pilsētvidē nav pieļaujama
Palielināts atkritumu šķirošanas punktu skaits
Ieviestas atkritumu šķirošanas urnas publiskajā vidē
(gan publiskajā ārtelpā, gan iestādēs)
Izveidoti pazemes atkritumu konteineri
Izvietotas papildu atkritumu šķirošanas urnas pie
lielākajām stāvvietām
Nodrošināta pietiekami bieža atkritumu urnu
iztukšošana
Izveidota vienota datu bāze / platforma, kas nodrošina
efektīvu pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas
sistēmas pārraudzību
Nodrošināta vienota atkritumu apsaimniekošana
Nodrošināta iespēja iedzīvotājiem nodot lapas un citus
zaļos atkritumus
Nodrošināta iedzīvotāju informēšana
Regulāri nodrošināta iespēja iedzīvotājiem nodot
lielgabarīta atkritumus
Nodrošināta iedzīvotāju informēšana

Pilnveidot pašvaldības īpašumu pārvaldību

38

Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Pastāvīgi

P,ES

Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa,
sabiedrisko attiecību
un mārketinga
nodaļa

2027.

P,ES,C

Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa,
AAS “Piejūra”

Pastāvīgi

P,C

AAS “Piejūra”

Pastāvīgi

P,C

Kvalitātes vadības
nodaļa,
AAS “Piejūra”

Pastāvīgi

P,C

Pastāvīgi

P,C

Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa,
AAS “Piejūra”
Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa,
AAS “Piejūra”,
Sabiedrisko attiecību
un mārketinga
nodaļa

Nr.p.k.

R36.1.

R36.2.

R36.3.

Rīcība

Rezultatīvais rādītājs

Apkopot, uzturēt un
aktualizēt pašvaldības
informāciju par
nekustamajiem
īpašumiem
Nodrošināt
neizmantoto ēku
saimniecisku
izmantošanu

•

Pilnveidot pašvaldības
darbu degradēto
teritoriju attīstībā

•

•

•
•

•
R36.4.

RV15
U37.
R37.1.

R37.2.

Uzlabot kapsētu
teritoriju
apsaimniekošanu un
pakalpojumus

•
•

Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Veikta informācijas aktualizēšana (ĢIS) par nekustamo
īpašumu pārvaldību novadā
Nodrošināta pašvaldības dzīvojamā fonda uzskaites
un informācijas sistēmas uzturēšana

Pastāvīgi

P

Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa,
Saimnieciskā
nodrošinājuma
nodaļa
Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa,
Saimnieciskā
nodrošinājuma
nodaļa

Apzināti visi novadā esošie objekti – neizmantotās
ēkas, kuras būtu iespējams pielāgot jaunām funkcijām
Veikta neizmantoto ēku atjaunošana un
apsaimniekošana novada attīstības mērķu
sasniegšanai (t.sk. Laidzes tehnikuma kopmītnes ēka,
bijušā Strazdes bērnu nama ēka “Kāķīši”)
Palielināta pašvaldības kapacitāte pašvaldībā darbam
ar degradēto teritoriju attīstību (izveidota atsevišķa
amatu pozīcija būvvaldē)
Īstenoti attīstības projekti, kas nodrošina degradētu
teritoriju sakārtošanu un attīstīšanu
Veikta visu kapsētu digitalizācija
Nodrošināta kapsētu teritoriju efektīva
apsaimniekošana

Pastāvīgi

P

Pastāvīgi

P

Izpilddirektors,
Būvvalde

Pastāvīgi

P

Saimnieciskā
nodrošinājuma
nodaļa

MOBILITĀTE UN TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA
Attīstīt gājēju un velosatiksmes infrastruktūru
Veikt detalizētu izpēti
par gājējiem un
velobraucējiem
nepieciešamās
infrastruktūras
attīstību
Ierīkotas papildu gājēju
pārejas

•
•

Detalizēti veikta pašreizējās situācijas izpēte
Izveidots plāns infrastruktūras attīstībai

2025.

P

Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa,
Attīstības plānošanas
un projektu vadības
nodaļa

•

Izvērtēta nepieciešamība ierīkot jaunas gājēju pārejas
satiksmes drošības uzlabošanai
Ierīkotas jaunas gājēju pārejas (t.sk. Rojā pie
lielveikala/aptiekas)

2025.

P

Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa,
pagastu/pilsētu
pārvaldes

•
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Nr.p.k.

R37.3.

Rīcība

Izveidoti jauni gājēju
un velobraucēju ceļi

Rezultatīvais rādītājs

•

•
R37.4.

Ieviest satiksmes
mierināšanas un
drošības uzlabošanas
risinājumus

•
•

•

U38.
R38.1.

Īstenoti gājēju un velobraucēju ceļu attīstības projekti
(t.sk. Eksporta ielas izbūve, Dundagas ielas
atjaunošana, Apvedceļa izbūve, Fabrikas ielas
atjaunošana Talsos)
Nodrošināta sistemātiska pieeja novada
veloinfrastruktūras attīstībā
Identificētas satiksmes drošības riska un
problēmvietas novada teritorijā
Veikta pastiprināta satiksmes drošības uzraudzība
publisku pasākumu un norišu (t.sk. tirgus darbības)
laikā
Uzlabota satiksmes drošība

Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

2027.

P,ES

Attīstības plānošanas
un projektu vadības
nodaļa, Talsu pilsētas
pārvalde

Pastāvīgi

P

Pašvaldības policija,
Pagastu/pilsētu
pārvaldes

Pilnveidot satiksmes un saistīto infrastruktūru drošības un sasniedzamības uzlabošanai
Attīstīt novada
autoceļu tīklu

•
•

•

R38.2.

Veikt jaunu
autostāvlaukumu
izbūvi un esošo
pārbūvi

•
•
•

R38.3.

Nodrošināt regulāru
grants ceļu
apsekošanu,
uzturēšanu un ceļmalu
kopšanu

•
•

Izveidots vienots prioritāri rekonstruējamo
pašvaldības autoceļu saraksts
Mērķtiecīgi vērsta valsts iestāžu uzmanība uz
nepieciešamību veikt valsts nozīmes autoceļu
rekonstrukciju
Īstenoti autoceļu rekonstrukcijas projekti (t.sk.
autoceļa Roja –Valdemārpils - Talsi attīstība, veikta
autoceļa Stende – Mērsrags izbūve)
Veikts esošās infrastruktūras novērtējums
Izveidots prioritāri attīstāmo projektu saraksts
Īstenoti autostāvlaukumu attīstības projekti

2027.

P,V,ES

Izpilddirektora
vietnieks attīstības
un nekustamā
īpašuma jautājumos,
Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa

2027.

P,V,ES

Nodrošināta kvalitatīva pašvaldības autoceļu
uzturēšana
Nodrošināta proaktīva sadarbība ar valsts iestādēm
par valsts nozīmes autoceļu uzturēšanu un
problēmsituāciju risināšanā

Pastāvīgi

P

Izpilddirektora
vietnieks attīstības
un nekustamā
īpašuma jautājumos,
Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa,
pagastu/pilsētu
pārvaldes
Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa,
pagastu/pilsētu
pārvaldes
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Nr.p.k.

Rīcība

Rezultatīvais rādītājs

Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

R38.4.

Veicināt grants ceļu
apstādi ar pretputekļu
materiālu

•

Vasaras sezonā samazināts putekļu daudzums uz
grants ceļiem dzīvojamo māju tuvumā

Pastāvīgi

P

R38.5.

Radīt drošu vidi
izglītojamo nokļūšanai
uz/no izglītības
iestādēm

•
•

Pastāvīgi

P

R38.6.

Izstrādāt transporta
attīstības tematisko
plānojumu

•

Identificētas problēmvietas
Veikta satiksmes infrastruktūras pilnveidošana,
samazinot riskus
Ieviesti satiksmes mierināšanas risinājumi (t.sk.
izglītības iestāžu tuvumā)
Veikta transporta attīstības tematiskā plānojuma
izstrāde

2025.

P

R38.7.

Ieviest viedās
tehnoloģijas satiksmes
plūsmu regulēšanā

•

Ieviesti viedo tehnoloģiju risinājumi satiksmes plūsmu
regulācijā

2025.

P

U39.
R39.1.

R39.2.

•

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa,
pagastu/pilsētu
pārvaldes
Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa,
pagastu/pilsētu
pārvaldes
Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa,
saimnieciskā
nodrošinājuma
nodaļa
Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa,
saimnieciskā
nodrošinājuma
nodaļa

Attīstīt iekšējo un ārējo sasniedzamību, savienojamību un mobilitātes punktu attīstību
Veicināt
elektromobilitātes,
mikromobilitātes un
dalītā transporta veidu
attīstību

•
•

Attīstīt
mikromobilitātes
punktus

•

•

Attīstīts elektroauto uzlādes tīkls
Apzināta un sekmēta uzņēmēju interese par
mikromobilitātes un dalītā transporta pakalpojumu
sniegšanu
Pilnveidota ielu infrastruktūra mikromobilitātes
veicināšanai
Nozīmīgākajos transporta mezgla punktos izveidoti
mikromobilitātes punkti (t.sk. stāvlaukumi
automašīnu, velosipēdu novietošanai) – piemērota
infrastruktūra transporta veida maiņai uz sabiedrisko
transportu
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Pastāvīgi

P,ES, C,V

Pastāvīgi

P,ES, C,V

Izpilddirektora
vietnieks attīstības
un nekustamā
īpašuma jautājumos
Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa
Izpilddirektora
vietnieks attīstības
un nekustamā
īpašuma jautājumos
Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa

Nr.p.k.

R39.3.

Rīcība

Uzlabota sabiedriskā
transporta pieejamība

Rezultatīvais rādītājs

•
•

R39.4.

Sekmēt Stendes
dzelzceļa stacijas
attīstību

•
•

Apzinātas vietas, kurās ir ierobežota sabiedriskā
transporta pieejamība, bet ir pieprasījums
Apzinātas iespējas palielināt sabiedriskā transporta
pieejamību (t.sk. no Rudes, citi savienojoši reisi starp
ciemiem un pilsētām), t.sk. ieviešot biežākus reisus,
bet ar mazākiem autobusiem
Paplašinātas transporta pēc pieprasījuma iespējas
Stendes dzelzceļa stacija kā nozīmīgs mobilitātes
punkts

Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Pastāvīgi

P,ES, C,V

Izpilddirektora
vietnieks attīstības
un nekustamā
īpašuma jautājumos

Pastāvīgi

P,ES, C,V

Izpilddirektora
vietnieks attīstības
un nekustamā
īpašuma jautājumos

2022.

P, ES, C

Izpilddirektors

VTP4 Konkurētspējīga un atpazīstama uzņēmējdarbības vide
(Ilgtermiņa mērķis - SM3 Viedi izmantotos resursos un zaļā domāšanā balstīta ekonomiskā attīstība)

RV16
U40.
R40.1.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA
Pilnveidot uzņēmējdarbības vides atbalsta pasākumus
Izveidot
uzņēmējdarbības
atbalsta centru –
attīstības aģentūru

•

•

•

•
•

Izveidots vienots novada uzņēmējdarbības atbalsta
centrs - aģentūra, kas nodrošina koordinētu un
mērķtiecību uzņēmējdarbības atbalsta aktivitāšu
īstenošanu visa novada teritorijā
Nodrošināta aktuāla informācija uzņēmējiem par
novada attīstības projektiem, uzņēmējdarbības
atbalsta aktualitātēm un tml.
Samazināts birokrātiskais slogs uzņēmējiem –
uzņēmējdarbības atbalsta centrs kā vienas pieturas
aģentūra uzņēmējiem
Nodrošināta aktuāla informācija par pašvaldības vai to
iestāžu izsludinātajiem iepirkumu konkursiem
Sekmēta investoru piesaiste
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Nr.p.k.

R40.2.

Rīcība

Izveidot koprades
telpas

Rezultatīvais rādītājs

•
•

R40.3.

R40.4.

Atbalstīt novada
uzņēmumu
pārstāvniecību izstādēs

•

Sekmēt vietējās
produkcijas
atpazīstamību un
konkurētspēju

•
•

•

•

R40.5.

Izveidot pašvaldības
grantu
uzņēmējdarbības
attīstībai

•
•
•

Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Izveidotas un aprīkotas koprades telpas, kuras
iespējams īrēt
Izveidots radošo industriju centrs, kura mērķis ir
atbalstīt produktu un pakalpojumu attīstību, īstenojot
projektus, kas saistīti ar Talsu novadu
Nodrošināta koordinēta novada uzņēmēju
pārstāvniecība izstādēs
Izveidots vienots novada stends dalībai izstādēs

2023.

P,ES,C

Izpilddirektora
vietnieks attīstības
un nekustamā
īpašuma jautājumos

Pastāvīgi

P, C

Regulāri īstenoti zaļie publiskie iepirkumi
Izveidota vienota novada atpazīstamības zīme un
nodrošināta vietējās produkcijas un pakalpojumu
popularizēšana (t.sk. regulāri izdots un aktualizēts
informatīvs materiāls elektroniskā un drukātā formātā
par visiem novada teritorijā pieejamajiem
pakalpojumiem un vietējiem produktiem)
Izvērtētas iespējas izveidot vienotu
platformu/aplikāciju par novada uzņēmēju
piedāvājumu
Aktualizēts nolikums uzņēmējdarbības grantu
konkursam “Dari Talsu novadam”
Regulāri īstenots uzņēmējdarbības grantu konkurss
“Dari Talsu novadam”
Atbalstīti esošie uzņēmumi to darbības attīstībai un
izveidoti jauni uzņēmumi novada teritorijā

Pastāvīgi

P, C, ES, V

Izpiddirektors,
Sabiedrisko attiecību
un mārketinga
nodaļa
Iepirkumu nodaļa,
Sabiedrisko attiecību
un mārketinga
nodaļa

Pastāvīgi

P
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Attīstības plānošanas
un projektu vadības
nodaļa

Nr.p.k.

R40.6.

Rīcība

Izveidots mērķtiecīgs
un skaidri saprotams
pašvaldības atbalsta
modelis
uzņēmējdarbības
attīstībai

Rezultatīvais rādītājs

•
•
•
•
•
•

R40.7.

Izveidot
uzņēmējdarbības
atbalsta komisiju

•

•
R40.8.

Organizēt izglītojošas
aktivitātes uzņēmējiem

•
•
•

U41.
R41.1.

Izstrādāti vienoti principi uzņēmējdarbības atbalsta
atvieglojumu saņemšanai
Nodrošinātas nekustamā īpašuma nodokļu atlaides
uzņēmējdarbības attīstībai novada teritorijā
Nodrošinātās telpu nomas maksas atlaides
uzņēmējdarbības attīstībai novada teritorijā
Izveidots mehānisms, kas motivē uzņēmējus investēt
savu īpašumu/teritoriju sakārtošanā
Sniegts konsultatīvs atbalsts uzņēmējiem projektu
finansējuma saņemšanā
Nodrošināta efektīva komunikācija par pieejamajiem
atvieglojumiem un atbalstu novada uzņēmējiem
Nodrošināta uzņēmēju iesaiste novada attīstības
plānošanas procesā (t.sk. uzņēmēju iesaiste tiem
svarīgu jautājumu risināšanā, pirms projektu
realizācijas, interešu pārstāvniecībā reģionāla un
nacionāla līmeņa organizācijās)
Pašvaldības budžeta plānošanā apzinātas aktuālās
uzņēmējdarbības vides attīstības vajadzības
Izzinātas uzņēmēju vajadzības un vēlmes par
potenciālajām semināru tēmām
Regulāri organizēti izglītojoši semināri par uzņēmējiem
būtiskiem jautājumiem
Sekmēta uzņēmēju savstarpējā sadarbība

Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Pastāvīgi

P

Juridiskā nodaļa,
Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa,
Sabiedrisko attiecību
un mārketinga
nodaļa

Pastāvīgi

P

Uzņēmējdarbības
atbalsta komisija

Pastāvīgi

P

Attīstības plānošanas
un projektu vadības
nodaļa

Pastāvīgi

P, ES, V, C

Izpilddirektors,
Attīstības plānošanas
un projektu vadības
nodaļa, Īpašumu un
vides aizsardzības
nodaļa

Attīstīt uzņēmējdarbību sekmējošo infrastruktūru un pakalpojumus
Attīstīt
uzņēmējdarbībai
nozīmīgus autoceļus

•

Rekonstruēti uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgi
autoceļi novada teritorijā
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Nr.p.k.

R41.2.

Rīcība

Sekmēt elektronisko
sakaru pieejamību un
kvalitāti

Rezultatīvais rādītājs

•

•
•

R41.3.

Sekmēt elektrotīklu
attīstību

•

•

R41.4.

Sekmēt
ūdenssaimniecības
tīkla attīstību

•

•

R41.5.

Attīstīt tirdzniecības
vietas ārpus Talsu
tirgus teritorijas

•
•
•
•

U42.
R42.1.

Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Pilnveidota sadarbība ar valsts iestādēm un
kapitālsabiedrībām, kas atbildīgas par elektronisko
sakaru attīstību Latvijā
Palielinājies elektronisko sakaru komersantu skaits,
kas sniedz interneta pakalpojumus
Uzlabojusies interneta kvalitāte un pieejamība
uzņēmējdarbības īstenošanai (t.sk. attālinātam
darbam)
Pilnveidota sadarbība ar valsts iestādēm un
kapitālsabiedrībām, kas atbildīgas par elektrotīklu
attīstību Latvijā
Izvērtētas iespējas līdzfinansēt jauna elektrības
pieslēguma ierīkošanas vai slodzes palielināšanas
projektu īstenošanu uzņēmējdarbības attīstībai
novada teritorijā
Izvērtētas iespējas līdzfinansēt ūdenssaimniecības
pieslēgumu veidošanu uzņēmējdarbības attīstībai
novada teritorijā
Palielinājies ūdenssaimniecības (t.sk. ūdens,
kanalizācijas tīklu) pieslēgumu skaits

Pastāvīgi

V, C

Informāciju
tehnoloģiju nodaļa

Pastāvīgi

V, C

Izpilddirektora
vietnieks attīstības
un nekustamā
īpašuma jautājumos

Pastāvīgi

V, C

Izstrādātas vienotas vadlīnijas ielu tirdzniecībai
Nodrošināta informācijas aprite par tirgus pieejamību
(t.sk. publiskajā ārtelpā)
Popularizēta vietējā produkcija un palielinātas iespējas
to iegādāties
Veikta publisko tirdzniecības vietu sakārtošana
novada teritorijā

Pastāvīgi

V, C

Izpilddirektora
vietnieks attīstības
un nekustamā
īpašuma jautājumos,
Kvalitātes vadības un
uzraudzības nodaļa,
SIA “Talsu ūdens”
Juridiskā nodaļa,
Sabiedrisko attiecību
un mārketinga
nodaļa,
pagastu/pilsētu
pārvaldes

Pastāvīgi

P,C

Sekmēt vietējās ekonomikas dažādošanu
Sekmēt jaunu
tirdzniecības vietu
attīstību piekrastes
areālā

•
•

Izveidoti pašvaldības kārtība tirdzniecības sekmēšanai
piekrastē
Paaugstināta pārtikas preču pieejamība piekrastes
areālā
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Juridiskā nodaļa,
pagastu pārvaldes

Nr.p.k.

R42.2.

R42.3.

Rīcība

Sekmēt aprites
ekonomikas attīstību

Sekmēt sudraba
ekonomikas attīstību

Rezultatīvais rādītājs

•
•
•
•
•
•

R42.4.

U43.
R43.1.

R43.2.

R43.3.

Veicināt radošo
industriju un radošās
uzņēmējdarbības
attīstību

•
•

Samazināts iedzīvotāju un uzņēmēju radītais
atkritumu apjoms
Īstenoti izglītības pasākumi par aprites ekonomiku
Sekmēta ražošanas uzņēmumu industriālā simbioze
Palielināts darba tirgū iesaistīto senioru skaits (t.sk.
nodrošinātas mūžizglītības iespējas senioriem)
Sniegts atbalsts uzņēmumiem, kuri nodrošina senioru
nodarbinātību
Ieviesti informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT)
produkti un pakalpojumi senioru vajadzībām
Izvērtētas iespējas attīstīt radošo kvartālu vai radošās
telpas
Palielinājies jaunuzņēmumu skaits

Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Pastāvīgi

P,C

Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa

Pastāvīgi

P,C,ES, V

Izglītības pārvalde,
?????

Pastāvīgi

P,C,ES,

Uzņēmējdarbības
atbalsta komisija,
Attīstības plānošanas
un projektu vadības
nodaļa, Īpašumu un
vides aizsardzības
nodaļa

Pastāvīgi

P,C,ES,

Rojas osta

Pastāvīgi

P,C,ES,

Mērsraga osta

Pastāvīgi

P,C,ES,

Kvalitātes vadības un
uzraudzības nodaļa,
Rojas osta, Mērsraga
osta

Attīstīt industriālās teritorijas un ostas
Attīstīt Rojas ostas
infrastruktūru un
darbību
Attīstīt Mērsraga ostas
infrastruktūru un
darbību
Izvērtēt iespējas veidot
vienotu Rojas un
Mērsraga ostas
attīstības stratēģiju

•
•
•
•
•
•
•
•

Īstenoti Rojas ostas attīstības projekti
Attīstīti ostas pakalpojumi (t.sk. turpināt jahtu tūrisma
attīstību)
Izmantoti piekrastes/jūras resursi uzņēmējdarbībā
Īstenoti Mērsraga ostas attīstības projekti
Attīstīti ostas pakalpojumi
Izmantoti piekrastes/jūras resursi uzņēmējdarbībā
Paaugstināta kopējā novada abu ostu konkurētspēja
Izvērtēta iespēja izveidot vienotu ostas pārvaldi ar
divām piestātnēm, nodrošinot efektīvu pārvaldību
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Nr.p.k.

R43.4.

Rīcība

Izveidotas
uzņēmējdarbības
attīstībai piemērotas
industriālās teritorijas

Rezultatīvais rādītājs

•
•

•

•

RV17
U44.
R44.1.

R44.2.

R44.3.

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Pastāvīgi

P,C, ES, V

Uzņēmējdarbības
atbalsta komisija,
Attīstības plānošanas
un projektu vadības
nodaļa, Īpašumu un
vides aizsardzības
nodaļa

TŪRISMS UN VIESMĪLĪBAS PAKALPOJUMI
Sekmēt teritorijas atpazīstamību un uzlabot novada tēlu
Izveidota vienota
novada tūrisma
stratēģija
Izveidot novada
kultūrtūrisma
piedāvājumu un
organizēt tūrisma
magnētpasākumus

•

Izstrādāta kopīga tūrisma attīstības stratēģija

2022.

P

Kultūras un sporta
attīstības nodaļa

•

Pastāvīgi

P, C, ES

Kultūras un sporta
attīstības nodaļa

Attīstīt vienotu novada
tūrisma informācijas
platformu

•
•

Izveidos kopīgs kultūrtūrisma piedāvājums novada
teritorijā, izceļot vietu unikalitāti
Pilnveidota sadarbība starp kultūrā un tūrismā
iesaistītajām pusēm
Regulāri organizēti magnētpasākumi – novadā
notiekoši publiski kultūras, sporta u.c. pasākumi, kas
piesaista viesus
Pilnveidoti esošie tūrisma informācijas kanāli
Nodrošināta aktuāla un saistoša informācija vienuviet
par norisēm novadā, tūrisma vietām, pakalpojumiem
un tml.
Nodrošināta aktuāla informācija par naktsmītnēm
novada teritorijā
Pilnveidots un regulāri aktualizēts tūrisma
piedāvājums Rīgas jūras līča un Baltijas jūras piekrastē
Īstenotas tūrisma kampaņas par tūrisma iespējām
Lieljūras un Mazjūras piekrastē

Pastāvīgi

P, C, ES

Kultūras un sporta
attīstības nodaļa

Pastāvīgi

P, C, ES

Kultūras un sporta
attīstības nodaļa,
Sabiedrisko attiecību
un mārketinga
nodaļa, pagastu
pārvaldes

•
•

•
R44.4.

Definētas industriālās teritorijas uzņēmējdarbības
attīstībai
Izveidots industriālais parks Stendē (veidojot integrētu
attīstību ar ostām un satiksmes infrastruktūras
pilnveidi)
Veikta noteikto teritoriju revitalizācija un
infrastruktūras attīstība (t.sk. inženierkomunikāciju
attīstība līdz ražošanas vietām)
Sekmēta jaunu darba vietu radīšana novada teritorijā

Ieviešanas
termiņš

Izmantot Lieljūras un
Mazjūras potenciālu
tūrisma veicināšanā

•
•
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Nr.p.k.

R44.5.

R44.6.

U45.

Rīcība

Rezultatīvais rādītājs

Izveidot vienotu
tūrisma pārvaldības
struktūrvienību

•

Izstrādāt kopīgā
novada zīmolu

•

•

Pilnveidota novada tūrisma pārvaldības
struktūrvienību darbība
Nodrošināta efektīva sadarbība ar tūrisma jomā
iesaistītajām pusēm
Izveidots jauns Talsu novada zīmols, saglabājot vietu
unikalitāti un tradīcijas

Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Pastāvīgi

P, C

Kultūras un sporta
attīstības nodaļa

Pastāvīgi

P

Sabiedrisko attiecību
un mārketinga
nodaļa, Būvvalde
Pagastu pārvaldes,
Īpašumu un vides
aizsardzības nodaļa,
Saimnieciskā
nodrošinājuma
nodaļa
Kultūras un sporta
attīstības nodaļa,
Sabiedrisko attiecību
un mārketinga
nodaļa

Attīstīt tūrisma objektus un infrastruktūru

R45.1.

Labiekārtot tūrisma
vietas

•
•
•
•

Pilnveidotas stāvvietas pie tūrisma objektiem
Pieejamas labierīcības pie tūrisma objektiem
Pieejamas atkritumu tvertnes pie tūrisma objektiem
Izvērtētas iespējas ierīkot dzeramā ūdens brīvkrānus
nozīmīgākajos tūrisma objektos

Pastāvīgi

P

R45.2.

Attīstīt tūrisma
maršrutus

•
•
•

Izveidoti jauni kopīgā Talsu novada tūrisma maršruti
Veikta tūrisma maršrutu informācijas izplatīšana
Nodrošināta aktīva līdzdalība un sadarbība ar
profesionālām organizācijām (t.sk. Latvijas Piļu un
Muižu Asociāciju)

Pastāvīgi

P

2025.

P,V

VTP5 Efektīva, iedzīvotājiem tuva un klientorientēta pašvaldība
(Ilgtermiņa mērķis - SM4 Efektīva, atvērta pārvaldība un sadarbība)

RV18
U46.
R46.1.

PAŠVALDĪBAS PAKALPOJUMI
Attīstīt mūsdienīgus un klientorientētus pakalpojumus
Attīstīt klientu
apkalpošanas centru
tīklu novada teritorijā

•

•

Saglabāts esošais valsts un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centru tīkls Talsu novada
teritorijā
Izveidots valsts un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs Talsos
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Izpilddirektora
vietnieks finanšu un
administratīvajos
jautājumos,
Dokumentu
pārvaldības nodaļa

Nr.p.k.

Rīcība

R46.2.

Ieviesti vienoti
dokumentu izstrādes
standarti

R46.3.

Ieviest vienotas
vērtības pašvaldības
darbībā

Rezultatīvais rādītājs

•
•
•
•

•
•
•

R46.4.

U47.
R47.1.

R47.2.

Attīstīt pašvaldības un
tās iestāžu epakalpojumus

•
•
•

Izveidotas dokumentu veidnes
Nodrošināta dokumentu paraugu labās prakses aprite
pašvaldības iestādēs
Īstenoti iekšēji mācību pasākumi
Definētas Talsu novada pašvaldības galvenās vērtības,
sekmējot pašvaldības atvērtību, inovāciju, nodrošinot
labas pārvaldības principu ievērošanu un tml.
Nodrošināta klientorientēta pieeja procesu,
pakalpojumu pilnveidē
Īstenotas darbinieku mācības vērtību iedzīvināšanai
praksē
Samazināts birokrātiskais slogs iedzīvotājiem un
uzņēmējiem (t.sk. saīsinot pakalpojumu sniegšanas
izpildes laiku)
Izveidoti jauni e-pakalpojumi
Veikta esošo e-pakalpojumu pilnveide
Palielinājies e-pakalpojumu saņēmēju skaits

Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

2023.

P

Dokumentu
pārvaldības nodaļa

Pastāvīgi

P

Izpilddirektors,
Kvalitātes vadības un
uzraudzības nodaļa,
Dokumentu
pārvaldības nodaļa

Pastāvīgi

P

Informācijas
tehnoloģiju nodaļa,
Dokumentu
pārvaldības nodaļa

Modernizēt publisko pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu
Pilnveidot iestāžu
informācijas un
komunikācijas
tehnoloģiju (IKT)
infrastruktūru

•

Nodrošināt atvērtos
datus un atvērtās
pārvaldības principu
ieviešanu pašvaldības
darbā

•

•
•

•

Paaugstināts IKT nodrošinājums un prasmes visās
pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās
Paaugstinātas digitālās līdzdalības iespējas
iedzīvotājiem
Ieviesti mašīninterpretējama un automatizētu datu
aprite pašvaldības pakalpojumu sniegšanā
Ieviestas automatizētas datu apmaiņas sistēmas starp
pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām
Palielināts pašvaldības un to iestāžu atvērto datu kopu
skaits
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Pastāvīgi

P

Informācijas
tehnoloģiju nodaļa,
Dokumentu
pārvaldības nodaļa

Pastāvīgi

P

Informācijas
tehnoloģiju nodaļa,
Dokumentu
pārvaldības nodaļa

Nr.p.k.

R47.3.

Rīcība

Pilnveidot pašvaldības
un to iestāžu
tīmekļvietnes

Rezultatīvais rādītājs

•
•
•

R47.4.

RV19
U48.
R48.1.

Atjaunot pašvaldības
un tās iestāžu materiāli
tehnisko bāzi

•

Nodrošināta pāreja uz vienoto valsts un pašvaldību
vienoto tīmekļvietņu platformu
Uzlabota pašvaldības un tās iestāžu tīmekļvietņu
funkcionalitāte
Nodrošināta mājaslapas informācijas loģiska
strukturēšana un regulāra informācijas aktualizēšana
Nodrošināta datortehnika un nepieciešamās
programmatūras profesionālai pakalpojumu
sniegšanai

Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Pastāvīgi

P

Informācijas
tehnoloģiju nodaļa,
Dokumentu
pārvaldības nodaļa

Pastāvīgi

P

Informācijas
tehnoloģiju nodaļa,

PĀRVALDĪBA UN KOMUNIKĀCIJA
Stiprināt novada pārvaldības modeli, kapacitāti un sadarbību iestāžu un struktūrvienību starpā
Attīstīt pašvaldības un
to iestāžu
komunikācijas kanālus

•
•
•

•
•

•

Veikta visu esošo pašvaldības komunikācijas kanālu
apzināšana un izvērtēšana
Pilnveidoti esošie un attīstīti jauni komunikācijas kanāli
ar sabiedrību
Nodrošināta komunikācijas kanālu popularizēšana
(regulāri informējot iedzīvotājus par veidiem, kā un
kur var saņemt informāciju)
Nodrošināta informācija aprite gan elektroniski, gan
drukātā formātā, gan publiskajā ārtelpā
Nodrošināta efektīva, savlaicīga un skaidra
komunikācija ar sabiedrību par pašvaldības
aktualitātēm
Izvērtētas iespējas nodrošināt iespēju sekot līdzi
komiteju sēdēm tiešsaistē (līdzīgi kā domes sēdēm)
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Pastāvīgi

P

Sabiedrisko attiecību
un mārketinga
nodaļa

Nr.p.k.

R48.2.

Rīcība

Nodrošināt
atgriezenisko saiti
saziņā ar iedzīvotājiem

Rezultatīvais rādītājs

•
•

•
•
R48.3.

Izveidot vienotu
pašvaldības un tās
iestāžu klientu
apkalpošanas
standartu

•
•
•
•

R48.4.

R48.5.

U49.

Pilnveidot pašvaldības
un tās iestāžu
dokumentu
pārvaldības sistēmu
Īstenot pašvaldības un
tās iestāžu darbinieku
kapacitātes
stiprināšanas un
attīstības pasākumus

•
•
•
•
•
•

Ieviest sistemātisku pieeju atgriezeniskās saites
nodrošināšanai ar iedzīvotājiem
Regulāri organizēti pasākumi, kas sekmē iedzīvotāju
iespējas uzdot jautājumus, saņemt atbildes, sekot līdzi
problēmsituāciju risināšanas procesam un tml.
Regulāri nodrošināta iedzīvotāju aptauju organizēšana
un rezultātu publicēšana
Nodrošināta domes lēmumu skaidrošana un
iedzīvotāju informēšana par pieņemtajiem lēmumiem
Izstrādātas pašvaldības vadlīnijas efektīvai, savlaicīgai
un atvērtai komunikācijai ar sabiedrību
Nodrošināta vadlīniju ieviešana saziņā (t.sk.
telefoniski, elektroniski, klātienē)
Ieviesta iespēja klientiem novērtēt apkalpošanas
pieredzi
Nodrošinātas darbinieku mācības par klientu
apkalpošanu un efektīvu komunikāciju ar
iedzīvotājiem, uzņēmējiem, citām iestādēm,
sadarbības partneriem un tml.
Veikta dokumentu pārvaldības sistēmas uzlabošana
Nodrošināta dokumentu koplietošanas iespēja
Uzlabota elektronisko dokumentu aprite pašvaldības
iestāžu starpā
Pilnveidota cilvēkresursu pārvaldības sistēma
pašvaldībā un tās iestādēs
Regulāri organizēti darbinieku mācību pasākumi
Apzināta un aprobēta labā prakse (t.sk. arī pārņemot
labo praksi no citām Latvijas pašvaldībām)

Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Pastāvīgi

P

Sabiedrisko attiecību
un mārketinga
nodaļa

Pastāvīgi

P

Sabiedrisko attiecību
un mārketinga
nodaļa, Kvalitātes
vadības un
uzraudzības nodaļa

Pastāvīgi

P

Pastāvīgi

P

Dokumentu
pārvaldības nodaļa,
Informāciju
tehnoloģiju nodaļa
Izpilddirektors,
Kvalitātes vadības un
uzraudzības nodaļa

Attīstīt un stiprināt sadarbību ar partneriem vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā mērogā
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Nr.p.k.

R49.1.

Rīcība

Pilnveidot pašvaldības
un tās iestāžu
sadarbību ar
uzņēmējiem

Rezultatīvais rādītājs

•

•
•
R49.2.

Attīstīt pašvaldības
sadarbību ar
nevalstiskā sektora
organizācijām

•
•
•

R49.3.

Attīstīta pašvaldības
sadarbība ar izglītības,
zinātnes iestādēm un
uzņēmējiem
Attīstīt sadarbību ar
citām Latvijas
pašvaldībām un
plānošanas reģioniem

•

R49.4.

•
•

•
•

R49.5.

Attīstīt pašvaldības un
tās iestāžu
starptautisko darbību

•
•

Nodrošināta regulāra vietējo uzņēmēju informēšana
par pašvaldības aktivitātēm (t.sk. klātienes tikšanās,
elektroniskās ziņu lapas, aptaujas, individuālas
tikšanās)
Izveidota novada uzņēmēju datubāze, apzināti
uzņēmēji, kuri vēlas būt informācijas apritē
Nostiprināts pašvaldības un uzņēmēju sadarbības
modelis
Attīstīta sadarbība ar Talsu novada fondu
Attīstīta sadarbība ar Talsu rajona partnerību
Attīstīta sadarbība ar citām biedrībām,
nodibinājumiem un organizācijām, kas veicina
pilsonisko aktivitāti
Palielināta zināšanu pārnese starp izglītības un
zinātnes organizācijām un pašvaldību, kā arī
uzņēmējiem
Īstenoti kopīgi sadarbības projekti
Nodrošināta efektīva sadarbība un komunikācija ar
kaimiņu pašvaldībām pārrobežu problēmjautājumu
risināšanā
Īstenoti pieredzes apmaiņas pasākumi dažādās jomās
ar pašvaldībām Latvijā un labās prakses pārņemšana
Sekmēta sadarbība kopīgu interešu teritoriju un
objektu attīstībā; īstenoti kopīgi sadarbības projekti
Īstenoti starptautiskās sadarbības projekti (t.sk.
izglītības iestādēs)
Nodrošināta regulāra sadarbība ar starptautiskajiem
sadarbības partneriem
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Ieviešanas
termiņš

Finansējuma
avoti5

Atbildīgais par īstenošanu vai
procesa virzību

Pastāvīgi

P

Attīstības plānošanas
un projektu vadības
nodaļa, sabiedrisko
attiecību un
mārketinga nodaļa

Pastāvīgi

P

Attīstības plānošanas
un projektu vadības
nodaļa

Pastāvīgi

P

Pastāvīgi

P

Izglītības pārvalde,
Attīstības plānošanas
un projektu vadības
nodaļa
Izpilddirektors,
Attīstības plānošanas
un projektu vadības
nodaļa

Pastāvīgi

P

Sabiedrisko attiecību
un mārketinga
nodaļa, Izglītības
pārvalde, izglītības
iestādes, Attīstības
plānošanas un
projektu vadības
nodaļa

Pasūtītājs: Talsu novada pašvaldība
Attīstības programmas izstrādes vadītājs: Jolanta Skujeniece
Kontakti: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201,
tel.: +371 63232110, pasts@talsi.lv, www.talsunovads.lv

Izpildītājs: SIA “Reģionālie projekti”
Attīstības programmas izstrādes komanda: Līna Dimitrijeva, Aira
Veinberga, Jānis Ozols, Laura Dimitrijeva, Sanita Fazilova
Kontakti: Rūpniecības iela 32b – 501, Rīga, LV – 1045,
tel.: +371 67320809, birojs@rp.lv, www.rp.lv

