
Partijas "Mēs - Talsiem un novadam"

priekšvēlēšanu programma

I. Pašvaldības darbs un finanses 
 

• Savlaicīgi informēsim iedzīvotājus par jaunā novada attīstības projektiem, to virzību un

nākotnes plāniem. 

• Uzlabosim pašvaldības un tās uzņēmumu darba organizāciju, tiesiskumu un efektivitāti. 

• Nodrošināsim godīgus un atklātus amatu konkursus. 

• Nodrošinām pašvaldības īpašumā esošo ēku, lauksaimniecības zemju un mežu pienācīgu

apsaimniekošanu. 

• Turpināsim dzīvojamā un nedzīvojamā fonda sakārtošanu. 

• Izveidosim pagastu iedzīvotāju konsultatīvās padomes, lai veicinātu dialogu ar pašvaldību. 

• Izvērtēsim darbinieku apdrošināšanas iespējas. 

• Uzlabosim dzīvnieku labturību patversmē „Ausma”. 

• Atbalstīsim nevalstiskās organizācijas un veicināsim to iesaisti sabiedriskās aktivitātēs. 

• Nodrošināsim, lai Talsu novada pašvaldības finanšu līdzekļi, īpaši būvniecībā, tiek izmantoti

lietderīgāk, caurskatāmāk un ekonomiskāk, nepieļaujot, ka atsevišķu grupu biznesa

intereses ir svarīgākas par iedzīvotāju vajadzībām. 
 

II. Mājas, pilsētvide un infrastruktūra 
 

• Centīsimies panākt valsts un Eiropas Savienības investīciju piesaisti autoceļu

sakārtošanai, īpaši starp Dundagu, Roju, Mērsragu un Talsiem. 

• Atbalstīsim daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanu. 

• Vairāk rūpēsimies par sabiedrisko kārtību, pilnveidojot pašvaldības policijas darbu. 

• Turpināsim veicināt drošas veloinfrastruktūras izveidi. 

• Izveidosim atpūtas vietas Vilkmuižas ezera krastā. 

• Sekmēsim kultūras pieminekļu un vēsturiskās nozīmes ēku un teritoriju sakārtošanu. 

• Turpināsim labiekārtot Talsu novada parkus un dabas teritorijas. 
 

III. Mūsu bērni un izglītība 
 

• Sekmēsim jaunā Talsu novada skolu plānveida attīstību, nodrošinot vienlīdzīgu finansējuma

sadali starp skolām un bērnudārziem, kā arī uzcelsim jaunus bērnudārzus. 

• Izveidosim bērnu rotaļu laukumus ar dažāda veida iekārtām un elementiem visa vecuma

bērniem. 

• Attīstīsim dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas, lai veicinātu bērnu un jauniešu

veselīgu dzīvesveidu. 

• Veicināsim patriotismu. 

• Saglabāsim sākumskolu un bērnudārzu pieejamību iespējami tuvu dzīvesvietai. 

• Nodrošināsim brīvpusdienas bērnudārzos un vienreizēju pabalstu pirmklasniekiem. 

 

 



IV. Veselība un sociālā joma 
 

• Rūpēsimies par veselības centru jeb poliklīniku pieejamību novadā, īpaši hronisko slimību

pacientiem un citu sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām. 

• Veicināsim ģimenes ārstu pieejamību. 

• Izvērtēsim iespēju radīt atbalsta sistēmu hronisko slimību pacientiem no diagnostikas līdz

paliatīvai aprūpei. 

• Būtiski uzlabosim sadzīves apstākļus senioriem pansionātā „Lauciene”. 

• Pilnveidosim sociālā jomā strādājošo atbalsta sistēmu. 
 

V. Uzņēmējdarbība 
 

• Steidzami sakārtosim Talsu tirgu atbilstoši mūsdienu prasībām un mājražotāju vajadzībām. 

• Iepirkumos nodrošināsim brīvu konkurenci, vienlīdzību un taisnīgu attieksmi pret

pretendentiem. 

• Plānosim pašvaldības īres namu būvniecību jaunajā Talsu novadā. 

• Uzlabosim sadarbību ar komersantu organizācijām. 
 

VI. Kultūra 
 

• Veicināsim kultūras tūrisma attīstību, atbalstot kvalitatīvu esošo kultūras un atpūtas

pasākumu, kā arī jaunu iniciatīvu īstenošanu. 

• Uzlabosim kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāli tehniskās bāzes. 

• Atbalstīsim organizācijas, mākslinieku, amatnieku un aktīvo iedzīvotāju grupu ideju

īstenošanu. 

• Veidosim labvēlīgāku vidi amatiermākslas kolektīvu radošai darbībai. 

• Sekmēsim kultūras mantojuma, tradīciju savdabības un lokālo vērtību saglabāšanu un

popularizēšanu, īpaši piekrastes ciemos. 
 

VII. Sports 
 

• Beidzot panāksim multifunkcionālā sporta centra – hokeja halles un peldbaseina

uzbūvēšanu. 

• Sakārtosim sporta stadionus, attīstīsim sporta atpūtas zonas. 

• Turpināsim attīstīt Talsu skeitparku. 

• Finansiāli atbalstīsim jaunā Talsu novada sportistus, komandas un dažādu sporta

aktivitāšu rīkošanu. 
 

VIII. Tūrisms 
 

• Pilnveidosim esošos, kā arī izveidosim jaunus tūrisma objektus, pastaigu takas un

maršrutus ar vairāk norādēm un tūrisma informācijas punktiem. 

• Izveidosim publiskās piknika un atpūtas vietas. 

• Sakārtosim piekrastē esošos dabas objektus, veicināsim to uzraudzību un popularitāti

novada iedzīvotāju vidū.

 


