IDEJAS PAGASTIEM
PRIORITĀRĀ KĀRTĪBĀ ATBILSTOŠI APKAIMES IDEJU DARBNĪCU DALĪBNIEKU VĒRTĒJUMAM
((n) ‐ papildus “balsu” skaits)

LAUCIENE

















Uz Talsiem no Laucienes ved veloceliņš (11)
No Nurmuižas līdz “Bodei” soliņi (trotuāra maliņās) (4)
Droša gājēju pāreja un Luksofors Laucienē! (3)
Sakārtoti un asfaltēti ceļi uz mazciemiem; (3)
Katrā pagastā uzstādīt guļbūvi, kur vietējie mājražotāji varētu
tirgot savu saražoto produkciju. Guļbūves atrastos tuvāk valsts
nozīmes ceļiem, lai tirgošanās būtu pamanāma arī
iebraucējiem. (3)
Stende – Mērsrags šoseja, Lokveida krustojums uz Stendes –
Mērsrags un Talsi – Rīga ceļiem; (3)
“Vecās estrādes” restaurācija (vietas sakopšana) Laucienē (2)
Veloceliņa infrastruktūras sakārtošana ciemos; (2)
Bērnu atpūtas un rotaļu laukumus + āra trenažieri Laucienē
Visos pagastos – āra uzlabots apgaismojums;
Notekūdeņu savākšanas sistēmu sakārtošana mazajos
pagastos;
Dabas takas katrā pagastā;
Sadarbība ar kaimiņu (Kandavas, Tukuma) pašvaldībām;
Jauno ģimeņu atbalsts ar dzīvojamo platību;
Katrs pats rada sev darbavietu un kooperējas (piem., Talsu
garša).

 Novada pārvaldei jāveicina/jāmotivē vietējo uzņēmēju darbība
pagastos, lai ap Talsiem nav tukšu māju;
 Novada pašvaldība attīsta jauniešu projektus – jaunu vides
objektu izveide pagastos;
 Talsu tūrisma centrs palīdz katram pagastam attīstīt “Savu
seju”;
 Atpazīstamība, simbols (kopējs). Karogs katrā pagastā;
 Infrastruktūras uzlabošana Laucienes sporta laukumā!
 Paplašināt auto laukumu pie sporta centra Laucienē!
 Nurmuižas dīķī ierīkota Peldvieta un iespēja braukt ar
katamarāniem
 Atjaunot “Liepu aleju” pretī skolai!
 No centra līdz dienlilijām turpināt gājēju celiņu + soliņi.
(atpūtas taka)
 Iebraucot Laucienē – fotoradars.
 Lauciene lepojas ar amatnieku darbnīcām
 Katrā pagastā savi svētki, ar ko pagasts asociējas, un tie notiek
regulāri
 Pieaugušo tālākizglītības centrs Laucienē;
 Katrā pagastā dienas centrs.

BALGALE
 Veselības taka + soliņi “Caur sajūtām”; Latvju zīmes, pastaigu
taka līdz “Vecajai estrādei” Dursupē (4)
 Sakārtoti un asfaltēti ceļi uz mazciemiem; (3)
 Katrā pagastā uzstādīt guļbūvi, kur vietējie mājražotāji varētu
tirgot savu saražoto produkciju. Guļbūves atrastos tuvāk valsts
nozīmes ceļiem, lai tirgošanās būtu pamanāma arī
iebraucējiem. (3)
 Veloceliņa infrastruktūras sakārtošana ciemos; (2)
 Apzaļumošana aiz sporta zāles Dursupē! (1)
 Balgale lepojas ar amatnieku darbnīcām
 Dursupē ‐ “Jaunajā skolā” (nepabeigtajā celtnē) – Pagasta
pārvalde, Kultūras nams; ‐ Tagadējās Pagasta pārvaldes vietā ‐
daudzdzīvokļu māja maznodrošinātajiem;
 Rūpniecība! Jaunas darbavietas Dzirnavu vietā Dursupē.
 Visos pagastos – āra uzlabots apgaismojums ;
 Notekūdeņu savākšanas sistēmu sakārtošana mazajos
pagastos;

 Dabas takas katrā pagastā; Vēsturisko tūrisma objektu
atjaunošana (Mīlestības taka Dursupē);
 Sadarbība ar kaimiņu (Kandavas, Tukuma) pašvaldībām;
 Jauno ģimeņu atbalsts ar dzīvojamo platību;
 Novada pārvaldei jāveicina/jāmotivē vietējo uzņēmēju darbība
pagastos, lai ap Talsiem nav tukšu māju;
 Novada pašvaldība attīsta jauniešu projektus – jaunu vides
objektu izveide pagastos;
 Talsu tūrisma centrs palīdz katram pagastam attīstīt “Savu
seju”;
 Atpazīstamība, simbols (kopējs). Karogs katrā pagastā;
 Katrā pagastā savi svētki, ar ko pagasts asociējas, un tie notiek
regulāri
 Katrā pagastā dienas centrs;
 Katrs pats rada sev darbavietu un kooperējas (piem., Talsu
garša);
 Balgalē pansija + jauniešu hostelis.

ĶŪĻCIEMS
 Asfaltēts ceļš uz Ķūļciemu; (3)
 Katrā pagastā uzstādīt guļbūvi, kur vietējie mājražotāji varētu
tirgot savu saražoto produkciju. Guļbūves atrastos tuvāk valsts
nozīmes ceļiem, lai tirgošanās būtu pamanāma arī
iebraucējiem. (3)
 Veloceliņa infrastruktūras sakārtošana ciemos; (2)
 Visos pagastos – āra uzlabots apgaismojums ;
 Notekūdeņu savākšanas sistēmu sakārtošana mazajos
pagastos;
 Dabas takas katrā pagastā;
 Sadarbība ar kaimiņu (Kandavas, Tukuma) pašvaldībām;
 Jauno ģimeņu atbalsts ar dzīvojamo platību;
 Katrā pagastā dienas centrs;

 Novada pārvaldei jāveicina/jāmotivē vietējo uzņēmēju darbība
pagastos, lai ap Talsiem nav tukšu māju;
 Novada pašvaldība attīsta jauniešu projektus – jaunu vides
objektu izveide pagastos;
 Talsu tūrisma centrs palīdz katram pagastam attīstīt “Savu
seju”;
 Atpazīstamība, simbols (kopējs). Karogs katrā pagastā;
 Katrā pagastā savi svētki, ar ko pagasts asociējas, un tie notiek
regulāri
 Katrs pats rada sev darbavietu un kooperējas (piem., Talsu
garša);
 Ķūļciems lepojas ar amatnieku darbnīcām
 Gājēju celiņi Ķūļciemā.

IDEJAS MAZAJĀM PILSĒTĀM UN PAGASTIEM
PRIORITĀRĀ KĀRTĪBĀ ATBILSTOŠI APKAIMES IDEJU DARBNĪCU DALĪBNIEKU VĒRTĒJUMAM
((n) ‐ papildus “balsu” skaits)

SABILE
 Vispasaules vīna svētki. Vīna svētku tiešraide pasaulē
starptautiski. Vīndaru piesaiste; Internacionāls vīna svētku
festivāls; (12)
 Radošā ieleja slimnīcas – hosteļa telpās; (10)
a.

Mākslinieki, mūziķi – Mākslas rezidence;

b. Radošās darbnīcas (Eiropas līmenī) ar dzīvošanu
plenēru dalībniekiem. Keramika, audēji, koktēlnieki.
Mākslinieku iela ar maziem, kolorītiem veikaliņiem.
Koprades telpa
 Jauns bērnudārzs;(4)
 Mākslinieki paplašina savu darbības jomu un nonāk vairāk
ielejā – Sabilē. Tūristu plūsma caur ieleju ‐ iekļaujamies (1‐90:
vēsture, baznīca, muiža, Pedvāle, Sinagoga, vīns, ūdenslīnija,
meži un medības, amatnieki, ebreji, romu tautība.(2 ierakstus
nevarēju izlasīt..)...9 virzieni (3)
 Draudzīga bērniem, pensionāriem, jauniešiem (1)
 Moderns 2 līmeņu tilts; (gājējiem, riteņbraucējiem drošs) (1)
 Kompakta kvalitatīva augstā līmenī piedāvāta interešu izglītība
– mūžizglītība; (1)
 Bērnu laukums (parciņš) Sabilē.
 Tūristu celiņi līdz Ēģiptei, Rumbai, arī velo celiņi;
 Trošu ceļš pāri ielejai;

 Skatu tornis Karātavu kalnā Krasta ielā. Ar piebraucamu ceļu,
laukumu, pacēlāju (invalīdiem, vecākiem ļaudīm); Otrs skatu
tornis – otrā Abavas pusē. Torņos – iekārtas, kas pietuvina
skatu.
 Pilskalns izgaismots pa terasēm;
 Mūsdienu kultūras un mākslas centrs Sinagogā;
 Saglabāts, atjaunots, sakopts vēsturiskais centrs;
 Sakārtotas, skaistas māju fasādes Sabiles dizainā. Atsevišķās
vietās ‐ apgleznotas fasādes;
 Guļvietas “Putnu ligzdas”, jo Sabile joprojām ir ar putniem;
 Riteņbraucēju trase, riteņu noma. BMX trase;
 Pa ceļam Rīga – Tukums reklamējošas izkārtnes. Braucot uz
Kuldīgu braukt caur Sabili, nevis Vāni;
 Sakārtots Rambulītis ‐ āra trenažieru laukums un promenāde;
 Peldvietas pie Abavas;
 Karoga laukums – vieta, kur svētkus svinēt (ar mākslas
objektiem un tirgus laukumu blakus);
 Tirgus laukums (ne pie Sinagogas);
 Labiekārtota piestātne laivotājiem. Aktīva – atraktīva;
 Skvērs pretim Kultūras namam – ar kinētisku mākslas objektu.

IDEJAS MAZAJĀM PILSĒTĀM UN PAGASTIEM
PRIORITĀRĀ KĀRTĪBĀ ATBILSTOŠI APKAIMES IDEJU DARBNĪCU DALĪBNIEKU VĒRTĒJUMAM
((n) ‐ papildus “balsu” skaits)

VALDEMĀRPILS
 Kultūras nams Valdemārpilī. (6)

 Uzņēmējs rada kvalitatīvu, vajadzīgu produktu, kas ir pieprasīts.

 Attīstītākā sporta infrastruktūra novadā. (stadions Valdemārpilī,
laukumi katrā pagastā, sporta pasākumi, turnīri – airēšana
Valdemārpils ezerā, izcilākās pludmales un peldvietas. Zilais karogs
pludmalē. (5)

 Atvērtas baznīcas garīgiem un kristīgi izglītojošiem pasākumiem.
 Labākās nometņu vietas un nometņu rīkotāji

 Kvalitatīvi ceļi. (3)

 Amatnieku darbnīcas

 Ir laba medicīniskā aprūpe. (3)

 Veco, vēsturisko ēku restaurācija, renovācija Valdemārpils Lielajā
ielā.

 Atjaunot sporta laukumu pie Valdemārpils vidusskolas, sporta
pasākumu rīkošanai novada mērogam.(2)
 Atbalstīt vietējo ražošanu. Uzņēmējdarbība, ražotnes Valdemārpilī
(2)
 Labākā koncertzāle novadā ‐ Valdemārpils sinagoga, jauna mūzikas
skola. (2)
 Labas, pieejamas mājvietas ģimenēm, moderns bērnudārzs, bērnu
laukumi. (2)
 Veselības uzturēšanas centrs visām paaudzēm. (2)

 Jaudīgākais internets pasaulē – iespēja darbam mājās.

 Muzejs Valdemārpilī: (novadpētniecība, izstādes, krājuma
veidošana);
 Radošā sēta – māja. Meistarklases, dažādas prasmes, dejo, rada, ada
un auž.
 Gatavošanās Dziesmu svētkiem – mazie Dziesmu svētki
Valdemārpilī.
 Laivu, katamarānu noma Sasmakas ezerā.
 Velosipēdu noma un seg way noma tūrismam un novada
apceļošanai. Velosipēdu novietnes.

 Prieks, ka budžets kultūrai (u.c.) ir proporcionāli sabalansēts visā
novadā un pasākumi ir līdzvērtīgi. (1)

 Atpūtas centrs uz Sasmakas ezera!

 Dupurkalna jaunā estrāde iedzīvināta (1)

 Digitālas norādes, apzīmējumi!

 Mobilā tīkla pārklājums 100%. Mobilie sociālie pakalpojumi
senioriem (1)

 Amatierrallijs Valdemārpils – vai posms Tiņģeres lauku ceļos.

 Tirgus laukums Valdemārpilī vai paviljons tirgum. (1)
 Veloceliņi uz tūrisma objektiem un darbavietām. (1)
 Ekoloģisku produktu ēdināšanas uzņēmumi dažādām gaumēm
Valdemārpilī. (1)
 Uzņēmēju iesaiste, valsts atbalsta programma, ja uzņēmējs atbalsta
vietējās vajadzības, īpaši – videi draudzīgajās uzņēmējdarbības
nozarēs.
 Iedzīvotājs piedalās un iesaistās aktivitātēs un iesaista („ņem līdzi”)
vismaz 1 šobrīd pasīvo. Strādā oficiāli un maksā nodokļus.

 Skeitparks Valdemārpilī – pārcelt uz pludmali.
 Izveidot internetā servisa pakalpojumu (nopļaut zāli, apgriezt
krūmus) (dod iespēju jauniešiem darbu vasarā) utt.
 Gājēju celiņš ar mājražotāju bodītēm!
 Publiskās tualetes sakārtotas Valdemārpilī (tūrisms, satiksme).
 Atkritumu urnas.
 Veco ļaužu pansionāts labā, skaistā vietā (darba vietas).
 Izveidot arodskolu un jaunas kopmītnes.
 Sakārtot bērnudārzā laukumiņus.

 Organizācijas un biedrības rosina sabiedrības ieinteresētību;

ĀRLAVA
 Kvalitatīvi ceļi. Vēlams – no katras sētas.(3)
 Ir laba, pieejama medicīniskā aprūpe. (3)
 Sabiedrībai pieejamas muižas, pilis dažādu pasākumu rīkošanai,
saglabājot un attīstot katras vietas unikālās tradīcijas. (Nogales
pils). Profesionālās mākslas pieejamība. (1)

 Uzņēmēju iesaiste, valsts atbalsta programma, ja uzņēmējs
atbalsta vietējās vajadzības.
 Iedzīvotājs piedalās un iesaistās aktivitātēs un iesaista („ņem līdzi”)
vismaz 1 šobrīd pasīvo. Strādā oficiāli un maksā nodokļus.
 Organizācijas un biedrības rosina sabiedrības ieinteresētību.

 Prieks, ka budžets kultūrai (u.c.) ir proporcionāli sabalansēts
visā novadā un pasākumi ir līdzvērtīgi. (1)

 Uzņēmējs rada kvalitatīvu, vajadzīgu produktu, kas ir pieprasīts.

 Mobilā tīkla pārklājums 100%.Mobilie sociālie pakalpojumi
senioriem (1)

 Jaudīgākais internets pasaulē – iespēja darbam mājās.

 Veloceliņi uz tūrisma objektiem un darbavietām. (1)
 Aktīvais sporta tūrisms, mazo ciemu svētki, tēlotājmākslu
studija, skatu tornis. (1)

 Atvērtas baznīcas garīgiem un kristīgi izglītojošiem pasākumiem.
 Labākās nometņu vietas un nometņu rīkotāji
 Izveidot internetā servisa pakalpojumu (nopļaut zāli, apgriezt
krūmus) (dod iespēju jauniešiem darbu vasarā) utt.
 Atkritumu urnas.
 Veco ļaužu pansionāts labā, skaistā vietā (darba vietas).

ĪVE
 Atjaunota fasāde Tiņģeres pilī. (4)
 Kvalitatīvi ceļi, vēlams – no katras sētas (3)
 Ir laba, pieejama medicīniskā aprūpe. (3)

 Uzņēmēju iesaiste, valsts atbalsta programma, ja uzņēmējs
atbalsta vietējās vajadzības, īpaši – videi draudzīgās
uzņēmējdarbības nozarēs.

 Atbalstīt vietējo ražošanu. Uzņēmējdarbība, ražotnes Tiņģerē
(2)

 Iedzīvotājs piedalās un iesaistās aktivitātēs un iesaista („ņem
līdzi”) vismaz 1 šobrīd pasīvo. Strādā oficiāli un maksā
nodokļus.

 Labas, pieejamas mājvietas ģimenēm, bērnu laukumi. (2)

 Organizācijas un biedrības rosina sabiedrības ieinteresētību.

 Sabiedrībai pieejamas muižas, pilis dažādu pasākumu rīkošanai,
saglabājot un attīstot katras vietas unikālās tradīcijas. (Tiņģeres
muižas komplekss, Īves parks). Profesionālās mākslas
pieejamība. (1)

 Uzņēmējs rada kvalitatīvu, vajadzīgu produktu, kas ir
pieprasīts.

 Prieks, ka budžets kultūrai (u.c.) ir proporcionāli sabalansēts
visā novadā un pasākumi ir līdzvērtīgi. (1)
 Tiņģeres jaunā estrādes iedzīvināta. (1)
 Mobilā tīkla pārklājums 100%. Mobilie sociālie pakalpojumi
senioriem (1)
 Veloceliņi uz tūrisma objektiem un darbavietām. (1)
 Cilvēkiem un dabai draudzīgs tūrisms: klusās dabas parks
Ķurbē, aktīvais sporta tūrisms, mazo ciemu svētki,
tēlotājmākslu studija, skatu tornis. (1)
 Ekoloģisku produktu ēdināšanas uzņēmumi dažādām gaumēm
Īvē, (1)

 Jaudīgākais internets pasaulē – iespēja darbam mājās.
 Labākās nometņu vietas un nometņu rīkotāji
 Velosipēdu noma un seg way noma tūrismam un novada
apceļošanai. Velosipēdu novietnes.
 Amatierrallijs Valdemārpils – vai posms Tiņģeres lauku ceļos.
 Izveidot internetā servisa pakalpojumu (nopļaut zāli, apgriezt
krūmus) (dod iespēju jauniešiem darbu vasarā) utt.
 Publiskās tualetes sakārtotas Tiņģerē, (tūrisms, satiksme).
 Atkritumu urnas.
 Veco ļaužu pansionāts labā, skaistā vietā (darba vietas).
 Sakārtot bērnudārzā laukumiņus.
 Sporta laukumi pagasta centrā.

LUBE
 Attīsta sporta infrastruktūra (laukumi, sporta pasākumi, turnīri)
(5)
 Kvalitatīvi ceļi, vēlams no katras sētas (3)

 Uzņēmēju iesaiste, valsts atbalsta programma, ja uzņēmējs
atbalsta vietējās vajadzības, īpaši – videi draudzīgās
uzņēmējdarbības nozarēs.

 Ir laba, pieejama medicīniskā aprūpe. (3)

 Iedzīvotājs piedalās un iesaistās aktivitātēs un iesaista („ņem līdzi”)
vismaz 1 šobrīd pasīvo. Strādā oficiāli un maksā nodokļus.

 Atbalstīt vietējo ražošanu. Uzņēmējdarbība, ražotnes Lubē.(2)

 Organizācijas un biedrības rosina sabiedrības ieinteresētību.

 Labas, pieejamas mājvietas ģimenēm, bērnu laukumi. (2)

 Uzņēmējs rada kvalitatīvu, vajadzīgu produktu, kas ir pieprasīts.

 Prieks, ka budžets kultūrai (u.c.) ir proporcionāli sabalansēts
visā novadā un pasākumi ir līdzvērtīgi. (1)

 Jaudīgākais internets pasaulē – iespēja darbam mājās.

 Mobilā tīkla pārklājums 100%. Mobilie sociālie pakalpojumi
senioriem (1)
 Veloceliņi uz tūrisma objektiem un darbavietām. (1)
 Ekoloģisku produktu ēdināšanas uzņēmumi dažādām gaumēm
Lubē (1)
 Aktīvais sporta tūrisms, mazo ciemu svētki, tēlotājmākslu
studija, skatu tornis. (1)

 Labākās nometņu vietas un nometņu rīkotāji
 Velosipēdu noma un seg way noma tūrismam un novada
apceļošanai. Velosipēdu novietnes.
 Izveidot internetā servisa pakalpojumu (nopļaut zāli, apgriezt
krūmus) (dod iespēju jauniešiem darbu vasarā) utt.
 Publiskās tualetes sakārtotas Lubē (tūrisms, satiksme).
 Atkritumu urnas.
 Veco ļaužu pansionāts labā, skaistā vietā (darba vietas).
 Sporta laukumi pagasta centrā.

IDEJAS PAGASTIEM
PRIORITĀRĀ KĀRTĪBĀ ATBILSTOŠI

APKAIMES IDEJU DARBNĪCU

DALĪBNIEKU VĒRTĒJUMAM

((n) ‐ papildus “balsu” skaits)

ĢIBUĻI
 Izveidots velomaršruts starp novadiem, ar celiņiem uz Talsiem.
Aplikācija velotūrisma maršrutam (14)
 Dabas nometnes bērniem, ģimenēm, pieaugušiem; Dabas
nometnes velomaršrutā (8)
 Atkritumu šķirošana (5);
 Izveidots tūrisma maršruts „Garšas tūre” (4)
 Izveidots īsais – PASTENDES MARŠRUTS (4)
 Izveidot sadarbību ar zirgu audzētājiem, tūrisma dažādošanai;
(1)
 1x ceturksnī organizēt mājražotāju tikšanos. Apmācības.
Pieredzes braucieni! (1)
 Atpūtas vieta – sļēpņošanas vietas (GeoKečing) meklētāji; (1)
 Iliņi – savvaļas dzīvnieki, brieži, mājlopi (1)

 Muižā naktsmītne, sporta aktivitātes, peldvietas, iespēja paēst
(1)
 aktivitātes: sporta pasākumi (Godeļi, ezers); (1)
 Tūrisma mājas, kas raksturo katru gadu desmitu atbilstoši 60,
70, 80, 90 gadiem;
 Mājražotāju aktivizēšana, iesaistīšana tūrismā: medus
maisījumi u.c. bišu lietas, siera ražotne, paipalu olas, vistu olas,
dārzeņi, zaļumi, zemenes, smiltsērkšķi, sveču darbnīcas.
 INTERNETS „VISUR” arī dziļos laukos.
 pārgājieni uz Spāres, Pastendes muižām; Eko tūrisms, sēņu
maratons, tulpju lauki
 Līdztekus vienkāršajiem tūrisma maršrutiem, tiek attīstīts arī
ekstrēmais maršruts.

VALDGALE
 Izveidots velomaršruts starp novadiem, ar celiņiem uz Talsiem.
Aplikācija velotūrisma maršrutam (14)
 Dabas nometnes bērniem, ģimenēm, pieaugušiem; Dabas
nometnes velomaršrutā (8)
 Atkritumu šķirošana (5);
 Izveidots tūrisma maršruts „Garšas tūre” (4)
 Vēstures liecības, muzeja izveide Valdgalē; (2)
 Izveidot sadarbību ar zirgu audzētājiem, tūrisma dažādošanai;
(1)
 1x ceturksnī organizēt mājražotāju tikšanos. Apmācības.
Pieredzes braucieni! (1)
 Atpūtas vieta – sļēpņošanas vietas (GeoKečing) meklētāji; (1)

 Gambijas palmas (1)
 Putnu vērošana (1)
 Tūrisma mājas, kas raksturo katru gadu desmitu atbilstoši 60,
70, 80, 90 gadiem;
 Mājražotāju aktivizēšana, iesaistīšana tūrismā: medus
maisījumi u.c. bišu lietas, siera ražotne, paipalu olas, vistu olas,
dārzeņi, zaļumi, zemenes, smiltsērkšķi, sveču darbnīca.
 Pils, muižu, veco ēku atjaunošana, izmantošana, noteikumu
izstrāde
 INTERNETS „VISUR” arī dziļos laukos.
 Eko tūrisms, pārgājieni: Dzirnavu apskate Valdgalē; Pūņu pils,
Krišjāņa Valdemāra dzimtās mājas, Struņķu dīķi,
makšķerēšanas iespējas.

IDEJAS PAGASTIEM
PRIORITĀRĀ KĀRTĪBĀ ATBILSTOŠI APKAIMES IDEJU DARBNĪCU DALĪBNIEKU VĒRTĒJUMAM
((n) ‐ papildus “balsu” skaits)

VANDZENE
 Veloceliņš līdz Vandzenei (pa ceļam interesantas pieturvietas,
mājražotāji, apskates objekti); (11)
 Tirgotava (tirgus); (7)

 tradicionālās lauku dienas;
 īpašie apskates objekti ‐ Lielais akmens Vandzenē, Iģenes
baznīca, Vandzenes skolas parks;

 Radošie pulciņi uz vietas pagastos (mūzikas skola, sports un
māksla) kultūras centrs ar pasniedzējiem no Talsiem; (4)
 Asfalts bez bedrēm (3)
 Graustu sakārtošana (kultūras pieminekļu sakārtošanai iegūt
līdzfinansējumu); (2)
 Sporta un kultūras būves; ‐ sporta laukumi, Tenisa spēlēšana
Vandzenē, labiekārtota peldvieta (1)
 Darba vietas (uzņēmējdarbība); (1)
 Bērnu rotaļu laukumi (1)

 kultūras norises – dziesma visām paaudzēm, koris, teātris,
citas brīvā laika pavadīšanas iespējas, festivāli un sadarbība,
muzejs.

 Atjaunots mazbānītis ;(1)
 Kazu produkcijas pārstrāde, gaļas pārstrāde;

 Ielu apgaismojums, trotuāri – gājēju pārejas.

 Gleznas uz ielām
 Māju norādes
 Autobusu pieturas ar jumtiņiem
 apdzīvoto vietu robežzīmes;
 skola.

LAIDZE
 Tirgotava (tirgus); (7)

 Darba vietas (uzņēmējdarbība); (1)

 Estrāde; (nevar īsti saprast – kur?) (5)

 Bērnu rotaļu laukumi (1)

 Operas svētki Laidzē; (5)

 Atjaunots mazbānītis ;(1)

 Laidzes ezera atpūtas iespējas; (4)

 Māju norādes

 Radošie pulciņi uz vietas pagastos (mūzikas skola, sports un
māksla) kultūras centrs ar pasniedzējiem no Talsiem; (4)

 Apdzīvoto vietu robežzīmes;

 Peldvieta ar ģērbtuvi Laidzē; (3)
 Futbola centrs Laidzē;(3)
 Asfalts bez bedrēm (3)
 Graustu sakārtošana (kultūras pieminekļu sakārtošanai iegūt
līdzfinansējumu); (2)
 Sporta un kultūras būves; ‐ sporta laukumi, (volejbola laukumi,
peldvieta ezerā, slēpošanas takas) (1)

 Autobusu pieturas ar jumtiņiem
 Profesionālā izglītība Laidzē;
 Būtiskas kultūras norises – teātra spēlēšana, Dzejas koki,
sadarbībā organizēti festivāli, brīvā laika pavadīšanas iespējas.
 Īpašie apskates objekti – šinšillas, Dzirnavas, Ainas maize.
 Pasākumu un norišu vietas ‐ Ķīvīškrogs, Eiropas birzs.

LĪBAGI
 Radošie pulciņi uz vietas pagastos (mūzikas skola, sports un
māksla) kultūras centrs ar pasniedzējiem no Talsiem; (4)
 Asfalts bez bedrēm (3)
 Graustu sakārtošana (kultūras pieminekļu sakārtošanai iegūt
līdzfinansējumu); (2)

 Sporta un kultūras būves; ‐ sporta laukumi, (1)
 Darba vietas (uzņēmējdarbība); (1)
 Bērnu rotaļu laukumi (1)
 Ielu apgaismojums, trotuāri – gājēju pārejas.

IDEJAS MAZAJĀM PILSĒTĀM UN PAGASTIEM
PRIORITĀRĀ KĀRTĪBĀ ATBILSTOŠI APKAIMES IDEJU DARBNĪCU DALĪBNIEKU VĒRTĒJUMAM
((n) ‐ papildus “balsu” skaits)

STENDE
 Sabiedriskais transports (lai bērns nav jāvadā citur) (7)

 Izglītība (pastāvēt skolai un bērnudārzam) (1)

 Sports (veselīgs dzīvesveids) (7)

 Sociālā palīdzība (1)

 Darba iespējas (valsts iestāžu darbs iedzīvotāju labā) (5)

 Atkritumi (lielie konteineri) (1)

 Ceļi – trotuāri (mazās ielas) (2)

 Pieejama medicīniskā palīdzība,

 Ģimenes (bērnu laukums) (1)

 Sakopta apkaime.

 Bērni (1)
VIRBI
 Sabiedriskais transports (lai bērns nav jāvadā citur) (7)

 Sociālā palīdzība (1)

 Sports (veselīgs dzīvesveids) (7)

 Atkritumi (lielie konteineri) (1)

 Darba iespējas (valsts iestāžu darbs iedzīvotāju labā) (5)

 Pieejama medicīniskā palīdzība,

 Ceļi – trotuāri (mazās ielas) (2)

 Sakopta apkaime

 Ģimenes (bērnu laukums) (1)

 Spirta brūža ēkas restaurācija.

 Bērni (1)

 Tūrisms – vārti uz Kurzemi, ceļi, dzelzceļš.

 Izglītība (pastāvēt skolai un bērnudārzam) (1)
STRAZDE
 Senā parka tiltiņš. (10)

 Ģimenes (bērnu laukums) (1)

 Sabiedriskais transports (lai bērns nav jāvadā citur) (7)

 Bērni (1)

 Sports (veselīgs dzīvesveids) (7)

 Sociālā palīdzība (1)

 Darba iespējas (valsts iestāžu darbs iedzīvotāju labā) (5)

 Atkritumi (lielie konteineri) (1)

 Liepu alejas un parka atjaunošana. (SR) (4)

 Strazdes amatieru teātris un muižas rūķi. (1)

 Lapegļu audzes sakārtošana. (SR) (4)

 Pieejama medicīniskā palīdzība,

 Strazdes audējas. (3)

 Sakopta apkaime

 Ceļi – trotuāri (mazās ielas) (2)

 Tūrisms – vārti uz Kurzemi,

 Muižas ēkas logu renovācija. (rūtis) (SR) (2)

 Novērsts kanalizācijas aromāts muižas ēkā.

