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Talsu novadam 
 
 
Politisko partiju apvienība “Latvijas Reģionu Apvienība” Talsu nodaļas programma  
Par atklātu valodu!  
 
Mēs esam apņēmības pilni savu darba pieredzi, zināšanas, enerģiju un labo gribu 
veltīt MŪSU novada izaugsmei, lai Talsu novadā visi varētu ērti dzīvot, pilnvērtīgi 
strādāt un atpūsties, droši plānot nākotni, rodot attīstības iespējas sev un saviem 
bērniem. 
 
Sabiedrība un pašvaldība 
Nodrošināsim profesionālu, atklātu, efektīvu pašvaldības pārvaldību, uzklausot un 
respektējot iedzīvotāju viedokļus, paplašinot e-pakalpojumus, saglabājot iespēju 
izvēlēties saziņas veidu ar pašvaldību.  
Sekmēsim pašvaldības un valsts institūciju, NVO savstarpējo sadarbību. Regulāri 
sniegsim informāciju par domē risināmiem jautājumiem. 
Veicināsim un atbalstīsim iedzīvotāju iniciatīvas, turpinot un izstrādājot jaunas 
atbalsta programmas, līdzfinansējot senioru un interešu grupu aktivitātes. 
Īstenosim un sistemātiski aktualizēsim novada attīstības programmu, akcentējot 
ieguldījumu cilvēkresursos, katras vietas unikālo tradīciju un vērtību saglabāšanai, 
turpinot iestrādes pārdomātai visa novada attīstībai.  
 
Pašvaldība un uzņēmējdarbība   
Atbalstīsim vietējos uzņēmējus, sekmējot iespējas piedalīties iepirkumos, 
līdzfinansējot iniciatīvas uzņēmējdarbības attīstībai. 
Veicināsim investīciju piesaisti jaunu darbavietu radīšanai. 
Atbalstīsim tūrisma infrastruktūras attīstību un tūrisma pakalpojumu dažādošanu, 
akcentējot dabai draudzīgu tūrisma piedāvājumu veidošanu. 
Atbalstīsim mazo un vidējo uzņēmējdarbību lauku apvidos, sekmējot kooperācijas 
veidošanu saražotās produkcijas un pakalpojumu realizācijai. Uzlabosim lauku 
teritoriju pieejamību, veicot ceļu infrastruktūras sakārtošanu, sekmējot skolēnu 
pārvadājumu un sabiedriskā transporta piemērotību iedzīvotāju nodarbinātības 
vajadzībām.     
Veidosim darba un dzīves vidi, kas sekmētu jauniešu atgriešanos, paplašinot 
pašvaldības stipendiju piešķiršanu atbilstoši darba tirgum Talsu novadā.  
Nodrošināsim iespēju jaunajām ģimenēm pretendēt uz pašvaldības dzīvokli. 
Nodrošināsim pašvaldības uzņēmumu efektīvu darbību iedzīvotāju interesēs. ES 
struktūrfondu un valsts programmu finansējumu ieguldīsim mērķtiecīgās 
investīcijās, attīstot ražošanas un pakalpojumu sfēru.  
Pilnveidosim nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu noteikumus uzņēmējiem, kuri 
rada jaunas darba vietas, samazināsim nodokļa procenta likmi vienīgajam mājoklim. 



 
Teritorijas infrastruktūra 
Veicināsim pilsētu un pagastu vēsturisko centru ēku saglabāšanu, panāksim vidē 
nepievilcīgu objektu sakārtošanu. 
Turpināsim plānveidīgu novada pašvaldības ielu un ceļu sakārtošanu un izveidi, 
paredzot daudzfunkcionālu veloceliņu izveidi.  
Īstenosim bērniem drošu rotaļu laukumu plānveidīgu izveidi un uzlabošanu pilsētās 
un pagastu centros. 
Pārskatīsim un iespēju robežās samazināsim komunālo pakalpojumu tarifus. 
Plānveidīgi sakārtosim pašvaldības īpašumā esošos dzīvokļus.  
Sekmēsim daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu, atpūtas vietu, parku sakārtošanu, 
apgaismojuma ierīkošanu, automašīnu stāvvietu paplašināšanu šajās teritorijā. 
Turpināsim sakārtot Talsu novada kapličas un kapsētas. 
Nodrošināsim atkritumu šķirošanas iespējas pagastu centros un pilsētās. 
 
Izglītība, kultūra un sports 
Nodrošināsim kvalitatīvu, mūsdienīgu izglītību pirmsskolas izglītības iestādēs, 
apgūstot arī svešvalodu.  
Veidosim skolas kā kvalitatīvu visu paaudžu izglītības atbalsta iestādes, piedāvājot 
tālākizglītību un pārkvalifikāciju arī pieaugušajiem.  
Turpināsim izglītības, kultūras un sporta iestāžu infrastruktūras uzlabošanu. 
Atbalstīsim kultūras mantojuma saglabāšanu un sabiedrības vispusīgu iesaistīšanos 
kultūras procesos. 
Īstenosim pārdomātu atbalstu sportistiem un sporta entuziastiem, amatiermākslas 
kolektīviem.  
  
Veselības aprūpe un sociālā aizsardzība  
Sekmēsim kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamību. 
Uzlabosim vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  
Organizēsim sociālo pakalpojumu saņemšanu pēc iespējas tuvāk dzīvesvietām.  
Izveidosim dienas centru cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ļaujot ģimenes locekļiem 
iekļauties darba tirgū.  
Paplašināsim  higiēnas pakalpojumu pieejamību. 
Veicināsim pediatra pieejamību visu diennakti Talsos.  
Pilnveidosim atbalstu invalīdiem, bērniem ar īpašām vajadzībām, vientuļiem 
senioriem. 
Atbalstīsim sabiedriskās un nevalstiskās organizācijas, kas sniedz sociālos 
pakalpojumus novadā. 
Izveidosim atbalsta sistēmu daudzbērnu ģimenēm, aizbildņiem, audžuģimenēm, 
nodrošinot atlaides nekustamajam īpašumam, atbalsta grupas u.c. 
 
Kopā darot, mēs varam vairāk! 


