
Plānošana 
Talsu novada 

izglītības nozares
attīstībai





4 pilsētas -
TALSI - administratīvais centrs 

7,8 km²

SABILE - 4,2 km ²

STENDE - 4,8 km ²

VALDEMĀRPILS – 3,1 km ²

14 pagasti –
Abava, Ārlava, Balgale, 
Ģibuļi, Īve Ķūļciems , 
Laidze, Lauciene, Lībagi, 
Lube, Strazde, Valdgale , 
Vandzene,Virbi



2015. gads

2014. gads

Talsu novada pašvaldības budžeta 

sadalījums



Iedzīvotāju skaits Talsu novadā

Iedzīvotāju skaits pēc PMLP datiem 01.01.2015.



Vecuma struktūra Talsu novadā

Talsu novada pašvaldības 

2015. gada budžeta kopsumma 

28 723 244 EUR



Skolas PII Interešu un
prof.ievirzes

izglītība

2 530 583 2 449 011

930 399

2 529 547
2 826 332

1 124 210

2014.g. 2015.g.

Pašvaldības finansējums

izglītības iestādēm (EUR)



Izglītojamo skaita izmaiņas no 

2011. gada līdz 2015. gadam



Izglītībai:

• Pedagogiem 10% piemaksa pie darba algas
• Pedagogiem piemaksa par vienu sagatavošanās stundu nedēļā
• Pedagogiem valsts noteiktās piemaksas par kvalitāti
• Visām izglītības iestādēm pēc vienotiem principiem plānoti izdevumi: 
komandējumiem, reprezentācijas izdevumiem, preses izdevumu abonēšanai, 
dalības maksu segšanai, biroja precēm, mazvērtīgajam inventāram, 
medikamentiem, saimniecības precēm, mācību līdzekļiem, mācību grāmatām, 
mīkstajam inventāram, virtuves inventāram
• Sociālo pedagogu un medicīnas māsu atalgojumam, atbilstoši Ministru kabineta 
noteikumiem
• Datortehnikas iegādei 71 580 EUR
• Pašvaldības finansētas brīvpusdienas 4. un 5. klašu skolēniem
• Izglītības iestādēm, kurās 2015. gads ir jubilejas gads, reprezentācijas 
izdevumiem  250 EUR katrai

Budžetā ieplānots

• Dalībai XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos  129 559 EUR

• Dalībai Latvijas Jaunatnes olimpiādē 16 162 EUR

• Finansējums stipendiju piešķiršanai 5361 EUR

• Valdemārpils vidusskolas zēnu mājturības kabineta iekārtu iegādei 6987 EUR

• Virtuves iekārtu un trauku iegādei 5142 EUR, rotaļlietu iegādei 5000 EUR, jaunu 

amata vietu izveidei PII «Sprīdītis»

• Malkas apkures krāsns remontam Valdemārpils mūzikas un mākslas skolā 733 

EUR

• Ēkas tehniskajam apsekojumam 1460 EUR, pagraba pārseguma remontam 1448 

EUR, sporta zāles grīdas seguma atjaunošanai 2218 EUR Vandzenes pamatskolā

• Papildus finansējums ledus halles nomai 13 140 EUR, sporta nometņu rīkošanai                

15 775 EUR Talsu novada sporta skolai



Talsu novada izglītības iestāžu tīkls

Vispārējā izglītība (3206 skolēni) 

4 vidusskolas

7 pamatskolas (+2 filiāles - Laidzē, 

Dursupē)

2 sākumskolas 

1 speciālā skola ar 1 struktūrvienību

13 pirmsskolas izglītības iestādes

Profesionālā izglītība

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”

Laidzes teritoriālā struktūrvienība

(no 01.09. 2014.)

Augstākā izglītība

BA TURĪBA filiāle Talsos

LLU filiāle Laidzē

Pieaugušo izglītība

Pieaugušo izglītības centrs (PIC)



4 mūzikas un mākslas skolas 

(Talsos, Sabilē, Valdemārpilī)

1Talsu novada sporta skola

1Talsu novada Bērnu un 

jauniešu centrs

Profesionālās ievirzes un interešu izglītība



Izglītojamo skaits novada vispārizglītojošās 

iestādēs



Dalībnieku skaits novada profesionālās ievirzes izglītības  

iestādēs un Talsu novada BJC



Izglītības 2015. gada budžeta sadalījums



Kas ir stratēģija?
• Stratēģija ir ilgtermiņa plāns (stratēģiskais plāns) vai programma (stratēģiskā 

programma), kurā definēts mērķis, tā sasniegšanas posmi un mehānisms. Sākotnēji 

stratēģijas jēdziens tika pielietots pārsvarā militārajā jomā, taču mūsdienās tā 

izmantošana ir daudz plašāka, it īpaši valsts pārvaldes, starptautisko attiecību, 

uzņēmējdarbības u.c. jomās. (http://lv.wikipedia.org/wiki/Strat%C4%93%C4%A3ija)

• Uzņēmuma vadības darbība, lai izveidotu kompleksu plānu svarīgāko perspektīvāko 

mērķu sasniegšanai. Δ palīdz uzņēmuma vadībai pieņemt pamatotus lēmumus. Δ 

uzdevums ir panākt, lai uzņēmumā tiktu ieviesti tehniski, strukturāli, saimnieciski un 

sociāli jauninājumi, nodrošinot uzņēmuma konkurētspēju un labus ekonomiskos 

rezultātus. Δ ietver šādus jautājumus: resursu sadali, adaptāciju mainīgā ārējā vidē, 

uzņēmuma struktūrvienību darba koordinēšanu un vadības stratēģiskās 

paredzēšanas spēju attīstīšanu. Δ veic uzņēmuma galvenā vadība, ievērojot visa 

uzņēmuma attīstības perspektīvas. Lai uzņēmums ar panākumiem varētu konkurēt 

mūsdienu tirgū, Δ jāveic, izmantojot plašus pētījumus un faktisko datu kopumu, kas 

nepārtraukti jāpapildina ar jaunu informāciju par nozares attīstību, ražoto preču 

tirgiem, konkurentiem u. c. Šī informācija ir pastāvīgi jāanalizē, un vajadzības 

gadījumā izstrādātais stratēģijas plāns arī jāmaina. Veicot Δ, iespējams skaidrāk 

iezīmēt uzņēmuma turpmāko darbību, salīdzināt sasniegtos rezultātus ar plānotajiem. 
(http://termini.lza.lv/term.php?term=strat%C4%93%C4%A3isk%C4%81%20pl%C4%81no%C5%A1ana&list=strat%C4%93%

C4%A3isk%C4%81%20pl%C4%81no%C5%A1ana&lang=LV) 



Plānošanas dokumentu līmeņi 

Nacionālais līmenis

Latvijas Ilgtermiņa attīstības stratēģijas  līdz 2030. gadam 

(LIAS 2030)

apstiprināta Saeimā 10.06.2010.

Nacionālais attīstības plāns (NAP) 

MKN 564 (04.07.2006.)

Reģionālais līmenis

Plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

Plānošanas reģiona teritorijas plānojums

Plānošanas reģiona attīstības programma

Vietējais līmenis

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

Teritorijas  plānojums

Attīstības programma

Tematiskie plānojumi, lokālplānojumi, detālplānojumi



Talsu novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija 2030



attīstības programma — vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas 

dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums 

vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko 

uzstādījumu īstenošanai

ilgtspējīgas attīstības stratēģija — ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas 

dokuments, kurā noteikts plānošanas reģiona vai vietējās pašvaldības ilgtermiņa 

attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva

teritorijas plānojums — vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības 

plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, 

tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kuru 

izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai;

lokālplānojums — vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas 

dokuments, kuru izstrādā republikas pilsētas daļai, novada pilsētai vai tās daļai, ciemam vai 

tā daļai vai lauku teritorijas daļai kāda plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas 

plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai

detālplānojums — detalizēts vietējās pašvaldības teritorijas daļas plānojums, kuru izstrādā, 

lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī 

precizētu zemes vienību robežas un aprobežojumus





Apdzīvojuma struktūras telpiskos aspektus veido iepriekšējo aspektu 

kopums, lai turpmākajā skatījumā veidotu pamatni, uz kuras uzslāņojas 

cilvēka vajadzībām veidota dzīves vide ar augstu dzīves kvalitāti. Tas ir 

integrēts aspekts, pēc savas būtības abstrakts un „netaustāms”. 

Te saplūst visu aspektu sadarbība, intereses un veidojas kopīgas rīcības. 

Dzīves vides skatījumā tiek veidota līdzsvarota mijiedarbība starp urbāno 

dzīves vidi un neskarto dabas vidi. 

Nodrošinot dažādu aspektu pieeju IAS, novada telpiskā attīstība tiek 

atspoguļota perspektīvā, ilgtermiņā līdz 2030. gadam. 

IAS orientācija uz iepriekš nosauktajiem aspektiem ir būtisks pamats 

telpiskās plānošanas veidošanai turpmākajā Talsu novada attīstības 

plānošanas procesā, izstrādājot pašvaldības nozaru plānošanas 

dokumentus.



Talsu novada 

ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija 

2030  

Apstiprināta Talsu novada domē 2014.gada 29.decembrī

Talsu novada 

attīstības 

programma 2014.-

2020.

Apstiprināta Talsu novada domē 2012.gada 1.martā 

(uzsākti grozījumi)

Talsu novada 

teritorijas  

plānojums 

2015.-2027.

Apstiprināts Talsu novada domē 2015.gada 14.maijā 

Talsu novada izglītības 

nozares attīstības 

programma 2015.-2020. 

Uzsākta izstrāde 

Lēmums Talsu novada domē 2015.gada 16.aprīlī, 

Apstiprināts darba uzdevums

Lēmums Talsu novada domē 2015.gada 14.maijā 

Talsu novada plānošanas dokumenti 



Talsu novada pašvaldības 

attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

telpiskās attīstības plānošanas maģ.,

maruta.bluma@talsi.lv


