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VISU IEDZĪVOTĀJU FORUMĀ TAPUŠO SIŽETU KALEIDOSKOPS 

PRIORITĀRĀ KĀRTĪBĀ ‐ ATBILSTOŠI FORUMA DALĪBNIEKU VĒRTĒJUMAM 

((n) ‐ papildus “balsu” skaits) 

 

 
 Talsos  izbūvēts multifunkcionāls sporta, atpūtas un kultūras komplekss, (peldbaseins,  ledus 

halle, dienesta viesnīca – transformējama par koncertzāli). Peldbaseinam jābūt ar saunu un 
ārstniecisko  relaksācija  zonu,  lai  pelnītu  naudu,  tas  ir  arī  īpaši  nozīmīgs  bērnu  fiziskajā 
attīstībā. Ledus halle 3 stundās var pārtapt par koncertzāli. Kompleksā paredzama dienesta 
viesnīca  sportot  gribētāju  vajadzībām.  Tūrisma  piesaistei  jāizmanto  priekšrocības,  ar  ko 
esam spēcīgi – tradīcijas sportā –  ledus halle. Talsi piesaista visa novada aktīvos cilvēkus ar 
sporta aktivitāšu  iespējām – Talsos  ir arī stadioni, tenisa  laukumi, kartinga trase, brīvdabas 
peldvieta un laivu stacija Vilkmuižas ezerā, sporta laukumi, rallija tradīcijas, slēpošanas trase. 
(45) 

 Izglītība  –  kā  nozīmīgs  zīmols,  (bērniem  draudzīga,  piesaistot  pedagogus  un  speciālistu 
piesaiste  jau  pēc  studijām,  organizējot  pasaules  “klases”  meistarklases,  konkursus). 
Rezultātā tiek radīti “pasaules klases cilvēki”, kuri pēc ļoti labas, iespējams, arī starptautiski 
iegūtas  izglītības  iegūšanas  vēlētos  atgriezties  Talsos,  lai  uzsāktu  ko  jaunu  un  nebijušu.  
Vērība izglītībai tiek piegriezta jau bērnudārzā (bērni daudz iet dabā), bērnudārzi strādā visu 
gadu  –  12  mēnešus.  Visā  izglītošanās  laikā  bērniem  tiek  mācīts  par  drošību,  mācīta 
peldētprasme, tiek mācīts saprast vērtības. Tiek veicināta arī attālinātās  izglītības  iegūšana. 
Ar pašvaldības atbalstu jaunais pedagogs vienu gadu strādā kopā ar pieredzējušu pedagogu 
– vienā komandā.  Pirmskolās un skolās ir pietiekoši daudz psihologu un atbalsta personāla. 
Talsi  piesaista  apkārtnes  jauniešus  ar  labām  skolām,  Talsos  aug  izglītoti,  sportiski,  aktīvi, 
patriotiski, pozitīvi domājoši, atsaucīgi jaunieši ar augstām ģimeniskām vērtībām.  (18) 

 Kā sasniegt  izaugsmi? – paredzot atvieglojumus uzņēmējiem,  lai rastos  jaunas darbavietas. 
Ražotņu  unikalitāte  kalpotu  kā  magnēts.  Unikalitāte  varētu  rasties,  savienojot  šķietami 
nesavienojamas  lietas,  piemēram,  savienojot  kokapstrādi  un mūziku,  varētu  rasties  kāds 
jauns  īpaši  unikāls  mūzikas  instruments.  Velo  draudzīgajai  pilsētai  atbilstoša  būtu  īpaša 
velorūpnīca,  īpašajai  mūzikas  pilsētai  atbilstoša  būtu  ar  mūzikas  industriju  saistītu  lietu 
ražotne.  Līdztekus  esošajiem  uzņēmumiem  Talsos  darbu  uzsākušas  jaunas  ražotnes 
kokapstrādes, metālapstrādes, pārtikas ražošanas un citās nozarēs, kurās tiek radīti inovatīvi 
produkti  un  tiek  nodarbināti  jaunieši.  Nodarbinātība  ‐  100%.  Pievienojot  papildus 
pakalpojumus,  kokapstrādes  produktu  ražošanas  īpašā  loma  saistīta  ar  ģeogrāfisko 
novietojumu mežu  apvidū.  Talsos  īpaši  attīstīta  eko produktu  ražošana. Darbu pievienotā 
vērtība  balstās  praksē  un  pieredzē.  Cilvēkiem  Talsos  ir  saistošs  un  labi  apmaksāts  darbs, 
darbalaiks ir īsāks, bet efektīvāks. Daudz ir arī tādu cilvēku, kuri strādā Talsos, bet dzīvo citās 
novada  vietās.  Būtiski  ir  saglabāt  pozitīvu  attieksmi  pret  strādniekiem,  jo  strādnieks  ir 
cilvēks, nevis mašīna. (15) 

 No  tuvākajām pilsētām un pagastu centriem  (no Valdemārpils, Sabiles, Pastendes, Pūņām, 
Vandzenes un Laucienes) Talsi ir sasniedzami arī pa drošiem veloceliņiem. Paši Talsi ir velo‐
draudzīgākā pilsēta  apkārtnē  ar  īpaši  ierīkotiem, pārdomāti  attīstītiem  veloceliņiem. Talsu 
ielās redzami ne tikai parastie velosipēdi, bet arī elektroriteņi. (12) 

T A L S I           
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 Deviņi pakalni izaug par trejdeviņiem pakalniem, jo jau tagad to ir 12... Katrs Talsu pakalns ir 
labiekārtots  un  pazīstams  ar  savu  stāstu.  Pilskalnā,  piemēram,  izbūvēta  Kuršu  pils,  kur 
darbojas amatnieki. Tur tiek atzīmētas arī Bruņinieku un Seno amatu dienas. Visos pakalnos 
var ērti uzkāpt. Talsu pakalnus vieno arī dabas takas, piemēram, dižkoku taka un sajūtu taka. 
Katram  kalnam  ir  sava  misija.  Talsu  pakalni  tiek  veidoti  kā  izzinoši,  asprātīgi,  sportiski 
nosaukumus  skaidrojoši veidojumi visiem vecumiem un  fiziskajām  formām. Talsu pilskalnā 
tiek  rīkoti  arī  tematiskie  pasākumi  ģimenēm  ar  bērniem  –  Talsu  Ripuļa  /  Rituļa  /  Saules 
ripināšana,  trošu ceļš. Vakaros Pilskalnā  redzama Kuršu pils projekcija. Kādā no pakalniem 
uzcelta  kalnākāpēju  –  slēpotāju  mājiņa.  Pa  pakalniem  vai  pakalnu  ieliņām  tiek  rīkoti 
tehnoloģiskie  pakalnu  nobraucieni  ar  pašgatavotiem  braucamrīkiem.  Plašā  apkārtnē 
pazīstams  Trejdeviņu  pakalnu  karnevāls. Dzirnavkalnā  atkal  ir dzirnavas.  Saglabāsim  Talsu 
pakalnus!  Neparedzēsim  jaunu  ēku  būvniecību  pilsētas  zemākajās  vietās,  bet  būvēsim 
pakalnos. Nenolīdzināsim Talsu pakalnus! (12) 

 Kultūras  jomā  Talsus  pazīst  ar  īpašajiem  unikālajiem  ikgadējiem  pasākumiem mūzikā  un 
teātra mākslā,  ar Modernās mākslas  namu,  neparastajām  radošajām  darbnīcām,  gleznu 
galeriju “Jāņa centra” 2.stāvā, ērtu un pasākumiem bagātu bibliotēku.  Talsos tiek rīkots arī 
visu  dažādo  žanru  amatierkolektīvu  festivāls  vairāku  dienu  garumā  –  sadziedāšanās  pāri 
pakalniem  –  novadu,  valsts  un  starptautiskā mērogā.  Īpašu  vērienu  un  savdabību  Talsos 
piedzīvo multikulturālu  pasākumu  organizēšana  –  dažādu  Latvijā  dzīvojošu  tautu  kultūras 
pasākumi. Talsos  ir vienīgais  Latvijā  zināmais  ķīniešu  kvartāls –  tiek  rīkoti  Ķīniešu  kvartāla 
svētki vai dienas. Tiek izcelts arī vēstures faktu – Talsi ir sena ebreju tirgotāju pilsēta, līdz ar 
to tiek radīts piedāvājums seno Talsu māju mantiniekiem, kuri varbūt dzīvo Izraēlā vai citur 
plašajā  pasaulē,  (piemēram,  izveidojot  vienu  ieliņu,  lai  parādītu,  kā  ebreju  tirgotāji  senos 
laikos dzīvojuši). Līdztekus multikulturālajai videi, Talsi ir vieta arī Baznīcu sadraudzībai. Talsi 
–  kā  brīvā  laika  pavadīšanas  centrs  ir  īpaši  ar  saviem  parkiem  un  ezeriem,  ar  bibliotēku, 
muzeju un estrādi īpašām izpausmēm. (10) 

 Talsi  ir mākslinieku  pilsēta  –  ar mākslinieku  rezidenci, mākslinieku  simpozijiem, mākslas 
objektiem pilsētā. Tiek attīstīta mūzikas un mākslu terapija (9) 

 Onlainā,  (tas gan mazliet  ar humoru)  iespējams  vērot  to,  kā Talsi un Talsu  cilvēki attīstās 
dabas ieskautā vidē, kā Talsu bērni izaug par brīnišķīgiem pieaugušajiem. Tas sasaistās arī ar 
Stārķu  ligzdu  parku  pie  Talsiem.  Talsi  ir  ģimenei  draudzīgākā  pilsēta  (visām  paaudzēm). 
Talsos radīta Bērnu birzs – tas ir viens no pakalniem, kas īpaši domāts bērniem – ar dažādām 
bērniem  piemērotām  aktivitātēm,  kuras  baudīt  ierodas  bērni  kopā  ar  vecākiem  no  visas 
Latvijas (9) 

 Netālu no Talsiem  izbūvēti divi jauni objekti – krematorija un atkritumu pārstrādes ražotne 
(8) 

 Talsu  ielas  ir  kā  krāsaina  buķete  –  krāsu  ielas,  muzikālas  ielas,  sportiskas  ielas,  celiņu 
serpentīni, muzikālas  kāpnes,  (tai  skaitā  –  Talsu  komponistu muzikālās  kāpnes).    Talsos 
visīpašākās  ir  vecpilsētas  ielas  –  no  tām  tiek  izvilināta  vecpilsētas  GARŠA.  Gar  ielām  – 
suvenīru bodītes. Lielā iela brīvdienās slēgta satiksmei. Atrodamas arī dažādas sevišķas ielas, 
piemēram, “Vainadziņu noņēmēju  iela”. Pie  izglītības  iestādēm kā atšķirības zīmes darināti 
ielu zīmējumi. Talsi ir pilsēta bez putekļainām un grantētām ielām. Gandrīz visas Talsu ielas 
ir  labā  kvalitātē  un  izgaismotas,  ielās  sastopami  pirmie  bezpilota  transporta  līdzekļi.  Ielu 
cietais segums ir dažāds. Ielās ieviests universālais dizains, (tās pieejamas visiem). (8) 
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 Atjaunota  lielākā  daļa  vecpilsētas  namu  fasāžu.  Radīts  VECPILSĒTAS  KRĀSU  CENTRS,  kur 
cilvēki var  ziedot krāsas  savas vecās pilsētas atjaunošanai.   Talsiniekiem  ir  svarīgi  saglabāt 
vecpilsētas šarmu, īpaši jumtus. (5) 

 Cilvēkiem Talsos konkrēti jāizstāsta, ko gribam panākt – iedzīvotāji ir jāmotivē, jāpiesaista un 
jāiedvesmo, (līdzīgi, kā to savulaik darījuši igauņi) (5) 

 Talsos ir sakārtoti un izgaismoti tematiskie parki: sportiski zaļais, bērnu parks, piknika parks, 
muzikālais parks, savienotie ezeri. Vecās slimnīcas un bijušā morga vietā – radīts jauns parks, 
no  turienes  – pazemes eja  savieno  ar Talsu novada muzeju.  Talsos  izveidots  arī Kosmosa 
parks. (5) 

 Parkos un ielu pārejās redzamas gaismas instalācijas. (4)  

 Tūrisma  attīstība  pilsētā  balstīta  Talsu  puses  vēsturē,  piemēram,  saistībā  ar  kuršiem.  Tie 
varētu  būt  sezonāli  viduslaiku  pasākumi,  pasākumi,  kuros  iesaistīti  novadnieki.  Īpaši  tiek 
izcelta tūrisma aktivitāšu rosināšana arī ne‐sezonā. Talsi ir sporta tūrisma pilsēta, pazīstama 
arī  ar  –  velotūrismu  (tai  skaitā,  pieejams  arī  velotreks),  orientēšanās  sportu,  suņu  sporu, 
(suņiem draudzīga pilsēta). Tūristiem pieejami interaktīvi tehnoloģijās balstīti gidi – kā droni 
tuvu  pie  auss,  arī  kā  īpašas  aplikācijas,  kurās  tiek  stāstīts  par  visu  ar  Talsiem  saistīto  ‐ 
vēstures  liecībām,  pasākumiem  un  vietām,  kur  un  kā  ko  atrast.  Talsos  var  iznomāt 
velosipēdus,  elektrovelo  segvejus,  inventāru,  ekipējumu,  dronus  un  citus  palīglīdzekļus. 
Iederīgas sabiedriskās tualetes tūrisma maršrutu ietvaros ir pietiekošā skaitā. (4) 

 Kā sasniegt  izaugsmi? –  īstenojot Talsiem  īpašu marketingu, kas būtu uzticamības, drošības 
zīmols un garants. (4) 

 Jāpievērš uzmanība ceļiem, pa kuriem iebrauc viesi, radot pirmo iespaidu par pilsētu.  Talsu 
ielas – kā pilsētas vārti kalpo no 3 virzieniem – no Rīgas puses, no Valdemārpils puses un no 
Laidzes puses. (3) 

 Talsinieki  lepojas ar  ielu apzaļumošanu,  jo Talsi  jau  izsenis pazīstama kā ābeļziedu pilsēta. 
Puķes pilsētā rada ziedošas ielas. (3) 

 Visi novada  iedzīvotāji Talsos var saņemt  labu medicīnisko palīdzību un aprūpi –  īpaši bērni 
un topošās māmiņas. Talsos attīstījies arī medicīnas tūrisms, Talsu pakalni ir īpaši piemēroti 
sirds veselības uzlabošanai. Vesels iedzīvotājs ir prieks, enerģija un izdošanās! (3) 

 Lai Talsi būtu  interesanti uzņēmējiem, būtiski  ir nodrošināt  infrastruktūru –  IT pieejamību, 
bērnudārzus,  (arī  privātos),  labas  izglītības  iespējas,  atpūtas  iespējas,  (peldbaseins,  ledus 
halle  transformējama  par mūzikas  halli),  dzīvojamo  fondu,  (arī  ar  jaunām  dzīvojamajām 
ēkām), sakoptību un vides tīrību, dzīvojamās zonas nodalīšanu no industriālās zonas. (2) 

 Tirgum  ir  īpaša  nozīme  pilsētas  aktivizēšanā.  Atrasts  veiksmīgs  pielietojums  agrāk 
neizmantotajiem, pamestajiem  īpašumiem, tirdzniecības aktivitātes  ir  izkliedētas, bet tirgus 
ir tirdzniecības aktivitāšu dzīvīguma mērs. (2) 

 Ir nosiltinātas visas Talsu daudzdzīvokļu mājas, radītas dažas pasīvās EKO ēkas. (1) 

 Jaunus vaibstus pilsētā radījis kanāls, kas savieno abus ezerus. (1) 

 Talsi tiek pārvaldīti efektīvi un ekonomiski. Sabiedrība  ir vienotāka, tas pozitīvi  ietekmē arī 
deputātu saliedētību. Pašvaldība atbalsta un uzmundrina uzņēmējdarbības aktivitātes, īpaši 
radošās izpausmes. (1) 
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 Talsos uz  ielas dzird runājam, cik forši  ir Tiņģeres pilī, cik  labi, ka Sasmakas ezera pludmalē 
plīvo zilais karogs, ka Elku liepa joprojām ir vilinošs apskates objekts, tāpat kā Lubes dzirnavu 
komplekss,  Īves  dzirnavas  un  Ārlavas  bānītis,  kurš  kursē  līdz  Valdemārpilij,  kur  Ārlavas 
lauksaimniecības biedrības namā ir apskatāma glezna „Latvji, brauciet jūriņā!”... Katru dienu 
Talsos tiek stāstīts un saklausīts cits stāsts par mūsu novada jaukumiem... (1) 

 Talsi  ir  mūzikas  Meka,  (iedvesmas  avoti  ‐  daba,  ārpustelpa,  Tiguļkalns).  Talsos  īpaša 
uzmanība  tiek  veltīta mūzikas  izglītībai  – mūziķi  tiek  izglītoti  un  audzināti  brīvā,  veselīgā, 
nepiespiestā vidē. (1) 

 Pilsētas laukumā tiek rīkots karnevāls, uz kuru ierodas cilvēki no visiem pakalniem. (1) 

 Talsos pilnībā  tiek  izmantotas dabas dotās ezeru “acis”  ‐ uz ezera virsmas, piemēram,  tiek 
izrādītas filmas un rīkoti koncerti.  (1) 

 Īpaša  vērība  Talsos  piegriezta  jauniešiem,  tiek  rīkoti  jauniešiem  interesanti  pasākumi. 
Jauniešu dažādo  izpausmju  iespējas  ir attīstījušās, Talsos  jūtams aktīvs brīvprātīgo  jauniešu 
darbs. Ir radītas jauniešu “mājas” vieta ar profesionālu ievirzi. (1) 

 Talsos īpaši iecienīta ir konfekšu darbnīca. (1) 

 Tiek radīta  īpaša aplikācija Talsu zīmē – pie visiem objektiem  izvietotas  interaktīvās tāfeles. 
Informatīvās plāksnes pie dažāda rakstura interešu objektiem ir kļuvušas dizainiski saistošas, 
vairākas no tām – elektroniskas. Ir radīta arī īpaša aplikācija “Lepnums un patriotisms”. (1) 

 Pilsētas laternu koptēls radīts pēc vienota koncepta, tomēr to stils un izpildījums ir atšķirīgs. 
Tiek  izmantots  laternu prototips no vēstures. Nekur nav nekādu vadu. Objekti  ir unikāli un 
raksturīgi tikai Talsiem. Kopējo tēlu vecpilsētā rada māju jumti. (1) 

 Drošā vietā atrodas vairāki moderni bērnu rotaļu laukumi. Šūpoles bērniem izvietotas arī pie 
muzeja un pie doktorāta. 

 Talsos lepojas ar transporta un infrastruktūras sasniegumiem. Īpaša uzmanība tiek pievērsta 
loģistikai  un  infrastruktūrai,  ir  izveidots  industriālais  parks  –  stāvlaukums.  Industriālās 
teritorijas tiek apkalpotas, neiebraucot pilsētā. Sabiedriskais transports par brīvu. 

 Talsos ir arī gaisa tilts, kas savieno abus ezerus, (tas varētu sākties Brīvības ielā vai Fabrikas 
ielā) un trošu ceļš ar gaisa tramvaju, kas kursē noteiktos maršrutos. Pilsētā uzbūvēts skatu 
tornis, lai ielas un pakalnus var labāk pārredzēt. 

 Talsos  norit  akcija  “Lauki  pilsētā”.  Mazdārziņi  tiek  iekopti  jaunā  izpildījumā  –  izveidots 
mazdārziņu pakalns, uzsverot to, ka šie mazdārziņi atrodas tuvāk saulei – kā gaisa dārzi. Tur 
lauksaimnieki audzē ekoloģiski tīru pārtiku.  

 Pilsētā  ieviestas dažādas  inovācijas – piemēram, dronu maršruti pāri Talsiem.  Ieviestas arī 
mācību mašīnu inovācijas, piemēram, braukšanas stimulators braukšanai Talsu ielās. 

 Atpūtas  vietās  pieejama  kompleksa  infrastruktūra  – WiFi,  uzlādes  iespējas,  atvērtā  tipa 
atrakciju parks. 

 Talsos ir funkcionāla un estētiski baudāma vide. 

 Talsos dzīvo pietiekoši daudz cilvēku, lai rosība un aktivitāte būtu acīmredzama un sajūtama.  

 Talsos ir ne tikai 9 pakalni, bet arī 9 apļveida krustojumi. 
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IESKATS IEDZĪVOTĀJU FORUMA VIZUĀLAJOS MATERIĀLOS 

 

APKAIMES DARBNĪCU VEIKUMA APKOPOJUMS “CEĻAMAIZE TALSIEM” 

 

 

SIŽETS “SASTOPAMS UN IERAUGĀMS TIKAI UN VIENĪGI TALSOS” 

 

 

 

 

TREJDEVIŅI PAKALNI 
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SIŽETS “UZŅĒMĪGO DARBADEVĒJU LABĀS 

PIEREDZES STĀSTI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIŽETS “KĀ TU JŪTIES SAVĀ PILSĒTĀ, TALSINIEK?” 

 

 

 

 

 

 

TALSI – INOVATĪVU 

UZŅĒMĒJU MEKA 

SKATS NO AUGŠAS 
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SIŽETS “KO MUMS STĀSTA TALSU IELAS?” 

 

 

 

 

 

SIŽETS “TALSU PAKALNU PĀRGALVĪGIE NOBRAUCIENI UN APDOMĪGIE PAKĀPIENI” 

TALSU AUDEKLI 

PĀRGALVĪGĀ JAUTRĪBA UN DZĪVES BAUDĪŠANA 


