
 

Partijas „Mēs Talsiem un novadam” 

priekšvēlēšanu programma 

 

I. Pašvaldības darbs 

 Ievērojami uzlabosim pašvaldības komunikācijas kultūru ar iedzīvotājiem. 

 Uzklausīsim ikviena novada iedzīvotāja viedokli un priekšlikumus. 

 Savlaicīgi informēsim iedzīvotājus par Talsu novada attīstības virzieniem, projektiem un 

ilgtermiņa plāniem. 

 Veicināsim profesionāla un vienota Talsu pilsētas un novada tēla veidošanu lokālā un 

Latvijas mērogā. 

 Izveidosim interaktīvu un iedzīvotājiem ērtu pašvaldības mājaslapu. 

 Nodrošināsim iespēju pretendentiem godīgi piedalīties pašvaldības un tās uzņēmumu amata 

konkursos, izvērtējot kandidātus atbilstoši profesionālajai kompetencei. 

 Disciplināri sodīsim un piedzīsim zaudējumus no pašvaldības un tās uzņēmumu 

darbiniekiem, kas nodarījuši kaitējumu pašvaldībai un kuru vainojamas rīcības dēļ šķērdēti 

pašvaldības finanšu līdzekļi.  

 Izvērtēsim pašvaldības uzņēmumu un iestāžu savstarpējās sadarbības kvalitāti un darbību 

efektivitāti.  

II. Pašvaldības budžets un finanšu pārvalde 

 Panāksim, ka Talsu novada pašvaldības finanšu līdzekļi tiek izmantoti lietderīgi un 

ekonomiski.  

 Nepieļausim korupciju un pašvaldības finanšu līdzekļu šķērdēšanu. 

 Veiksim uzraudzību un regulāras pārbaudes Talsu novada pašvaldībā un tās uzņēmumos, lai 

ievērotu labas pārvaldības principu. 

 Izvērtēsim domes deputātu un darbinieku komandējumu lietderību. 

III. Mājas, pilsētvide un infrastruktūra 

 Izvērtēsim augsto komunālo pakalpojumu tarifu pamatotību un meklēsim risinājumus, kā tos 

samazināt. 

 Nodrošināsim daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu sakārtošanu, stāvlaukumu 

ierīkošanu, trotuāru apmaļu nomaiņu, atpūtas un bērnu rotaļu zonu izveidošanu, zaļo zonu 

sakopšanu. 

 Sekmēsim novada vēsturiskās nozīmes ēku un teritoriju sakopšanu. 

 Gar skolām un dzīvojamo māju tuvumā izveidosim ātruma slāpētājus un pārredzamas gājēju 

pārejas. 

 Izveidosim modernu un drošu lielo bērnu rotaļu laukumu ar mīksto segumu Talsos, kas būs 

piemērots visām bērnu vecuma grupām. 

 Izvērtējot novada ceļu un ielu noslogojumu, pēc iespējas nodrošināsim to regulāru 

uzturēšanu.  

 Pielāgosim ietves, lai atvieglotu pārvietošanos vecākiem ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām. 

 Izveidosim drošu veloinfrastruktūru Talsos un novadā. 

 Palielināsim pašvaldības līdzdalību publisko ietvju un apkārtējas vides tīrības uzturēšanā. 

 Izveidosim vienotu pilsētas labiekārtojuma konceptu. 

 Labiekārtosim Talsu un novada parkus. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IV. Veselība, izglītība un sociālā joma 

 Uzlabosim veselības iestāžu darbību un veiksim pasākumus, lai paaugstinātu sniegto 

pakalpojumu kvalitāti.  

 Rūpīgi sekosim līdzi valsts izglītības reformām, ievērojot novada iedzīvotāju intereses.  

 Likvidēsim rindas Talsu bērnudārzos. Nodrošināsim iespēju elektroniski pieteikties uz 

vietām bērnudārzos. 

 Nodrošināsim bezmaksas pusdienas pamatskolās. 

 Uzlabosim sociālo pakalpojumu kvalitāti un sasniedzamību iedzīvotājiem novadā. 
 

V. Uzņēmējdarbība 

 Iepirkuma procedūrās nodrošināsim brīvu konkurenci, vienlīdzību un taisnīgu attieksmi pret 

pretendentiem. 

 Nodrošināsim stabilu, prognozējamu un ieinteresētu pašvaldības attieksmi pret 

komersantiem, izveidosim uzņēmēju atbalsta informācijas platformu. 

 Izvērtēsim pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu stāvokli un nodrošināsim tā lietderīgu 

izmantošanu, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības. 

VI. Kultūra  

 Izveidosim efektīvu pārvaldījuma modeli katrai nozarei – kultūrai, sportam un tūrismam 

atbilstoši nozares specifikai. 

 Nodrošināsim daudzveidīgu un mūsdienīgu kultūras pasākumu klāstu novadā. 

 Pilnveidosim kultūras infrastruktūru, īpaši Talsu novada muzeju un kino “Auseklis”. 

 Sekmēsim un veidosim labvēlīgu vidi amatiermākslas kolektīvu radošai darbībai. 

 Atbalstīsim radošās personības un talantus. 

VII. Sports 

 Izveidosim skaidrus noteikumus, kā tiek atbalstīti sporta klubi, biedrības un talantīgi novada 

sportisti. 

 Atjaunosim Talsos skeitparku, stadionus, veidosim novadā multifunkcionālas sporta atpūtas 

zonas ar āra tenisa kortiem un galdiem, basketbola groziem.  

 Plānosim peldbaseina būvniecību. 

 Nodrošināsim iesākto projektu kvalitatīvu izpildi. 

VIII. Tūrisms 

 Sekmēsim jaunu tūrisma objektu un Talsu novada stāsta radīšanu, ņemot vērā pilsētas un 

novada vēsturi. 

 Labiekārtosim novada ūdenstilpņu teritorijas. 

 Attīstīsim Talsu vecpilsētu kā nozīmīgu tūrisma apskates vietu. 

 Pilnveidosim pastaigu maršrutu Talsu pilsētā, norādes un tūrisma informācijas punktus 

Talsos un novadā.  

 Izveidosim autokemperu vietas Talsos un novadā.  

 Izstrādāsim interaktīvus un mūsdienīgus risinājumus Talsu novada tūrisma popularizēšanai 

vietējā un starptautiskā mērogā. 

 

 


