
SABIEDRĪBAS IESAISTĪ�ANA SABIEDRĪBAS IESAISTĪ�ANA --
KOPIENAS NORISĒSKOPIENAS NORISĒS

Mareks Indriksons,Mareks Indriksons,
Talsu novada fonda direktorsTalsu novada fonda direktors

Talsi, 25.02.2004. Talsi, 25.02.2004. 



IEDZĪVOTĀJU FORUMSIEDZĪVOTĀJU FORUMS

Pla�a Pla�a vietējo iedzīvotāju sanāksmevietējo iedzīvotāju sanāksme, , 
lai:lai:

!! kopīgi dalītos idejās par nākotni,kopīgi dalītos idejās par nākotni,

!! lemtu, kas nepiecie�ams vietējai lemtu, kas nepiecie�ams vietējai 
sabiedrībai un iedzīvotājem,sabiedrībai un iedzīvotājem,

!! vienotos par pirmajiem darbiem, kas vienotos par pirmajiem darbiem, kas 
uzlabos dzīvi kopienā.uzlabos dzīvi kopienā.

Talsu Iedzīvotāju forumsTalsu Iedzīvotāju forums
notika 2002. gada 27. aprīlī, notika 2002. gada 27. aprīlī, 

pulcējot ap 150 vietējo iedzīvotāju.pulcējot ap 150 vietējo iedzīvotāju.



VIETĒJĀS APSPRIEDESVIETĒJĀS APSPRIEDES

Lai gādātu par Talsu Iedzīvotāju forumā Lai gādātu par Talsu Iedzīvotāju forumā 

apspriesto ideju īsteno�anu ilgtermiņa apspriesto ideju īsteno�anu ilgtermiņa 
nākotnē, nākotnē, 

2002. gadā 2002. gadā se�us mēne�us ap 60 se�us mēne�us ap 60 
vietējie ļaudis pulcējās 12 vietējie ļaudis pulcējās 12 
apspriedēsapspriedēs, nonākot pie gala , nonākot pie gala 

varianta tie�i kādu veidot vietējo varianta tie�i kādu veidot vietējo 
kopienas fondu.kopienas fondu.



KOPIENAS FONDA PAMATS KOPIENAS FONDA PAMATS 
-- BIEDRIBIEDRI

!! vietējie vietējie -- fiziskas vai juridiskas fiziskas vai juridiskas 
personas,personas,

!! pārstāvētas da�ādas sabiedrības pārstāvētas da�ādas sabiedrības 
grupas grupas -- neliela biedra iemaksa, bet neliela biedra iemaksa, bet 
pla�s cilvēku loks,pla�s cilvēku loks,

!! veido piederības izjūtu vietējās dzīves veido piederības izjūtu vietējās dzīves 
norisēm,norisēm,

!! biedri veido gan pamatu fonda biedri veido gan pamatu fonda 
pastāvīgajam finansu uzkrājumam pastāvīgajam finansu uzkrājumam 
(25%), gan atbalsta vietējos (25%), gan atbalsta vietējos 
projektus (75%) un  piedalās to projektus (75%) un  piedalās to 
izvēlēizvēlē



AKCIJA AKCIJA 
�100 DRAUGU TALSU NOVADAM��100 DRAUGU TALSU NOVADAM�

!! Tā ir iespēja cilvēkiem, kuri jūt Tā ir iespēja cilvēkiem, kuri jūt 
piederību Talsiem un vēlas atbalstīt piederību Talsiem un vēlas atbalstīt 
pozitīvas sociālas pārmaiņas pozitīvas sociālas pārmaiņas 
mūspuses sabiedrībā mūspuses sabiedrībā -- kļūt par Talsu kļūt par Talsu 
novada draugu!novada draugu!

!! Vienu reizi ziedojot Ls 20 un vairāk, Vienu reizi ziedojot Ls 20 un vairāk, 
atbalstīt fonda mērķus un projektus atbalstīt fonda mērķus un projektus 
mū�īgi. 100% akcijas ziedojumu mū�īgi. 100% akcijas ziedojumu 
novirza Pastāvīgajam finansu novirza Pastāvīgajam finansu 
uzkrājumam, no kā augļiem turpmāk uzkrājumam, no kā augļiem turpmāk 
finansē vietējo iedzīvotāju projektus!finansē vietējo iedzīvotāju projektus!



AKCIJA AKCIJA 
�100 DRAUGU TALSU NOVADAM��100 DRAUGU TALSU NOVADAM�

PIRMIE PIECI TALSU NOVADA DRAUGI:PIRMIE PIECI TALSU NOVADA DRAUGI:

1. 1. Valsts prezidente V.Vīķe Valsts prezidente V.Vīķe -- FreibergaFreiberga

2. Uģis Zemturis, a/s �Hansabanka�2. Uģis Zemturis, a/s �Hansabanka�

3. Andris Aukmanis, Sorosa fonds Latvija3. Andris Aukmanis, Sorosa fonds Latvija

4. Ligita Huss, privātpersona no Vācijas4. Ligita Huss, privātpersona no Vācijas

5. SIA �Talsu Vēstis�, privāts uzņēmums5. SIA �Talsu Vēstis�, privāts uzņēmums

Kopumā viņi apņēmu�ies ziedot Kopumā viņi apņēmu�ies ziedot -- Ls 590,Ls 590,--

Ikviens aicināts pievienoties!Ikviens aicināts pievienoties!
(papildus informācija (papildus informācija --

konferences izdales mapē)konferences izdales mapē)



FONDA GRANTI FONDA GRANTI --
INICIATĪVU ROSINĀTĀJIINICIATĪVU ROSINĀTĀJI

!! Fondam pirmie 10 gadi tie grūtākie Fondam pirmie 10 gadi tie grūtākie --
jāsamēro ātrās vajadzības un lēna jāsamēro ātrās vajadzības un lēna 
finansu uzkrā�ana,finansu uzkrā�ana,

!! Fonda pieeja Fonda pieeja -- neliels atbalsts neliels atbalsts 
ierosina iedzīvotāju pa�iniciatīvu, ierosina iedzīvotāju pa�iniciatīvu, 
rado�u izdomu, gatavību ieguldīt rado�u izdomu, gatavību ieguldīt 
brīvprātīgu darbu.brīvprātīgu darbu.



KONTAKTINFORMĀCIJA KONTAKTINFORMĀCIJA 

TALSU NOVADA FONDSTALSU NOVADA FONDS
Talsi, K.Valdemāra iela 17a LV 3200Talsi, K.Valdemāra iela 17a LV 3200

Tālrunis: 3291384, 6518970Tālrunis: 3291384, 6518970
EE--pasts: novadafonds@talsi.info pasts: novadafonds@talsi.info 
www.talsi.info/societywww.talsi.info/society--TNF.htmlTNF.html

TALSI REGIONAL TALSI REGIONAL 
COMMUNITY FOUNDATIONCOMMUNITY FOUNDATION

17a K.Valdemara Street, Talsi LV 320017a K.Valdemara Street, Talsi LV 3200
Phones: (+371) 3291384, 6518970Phones: (+371) 3291384, 6518970

EE--mail: novadafonds@talsi.infomail: novadafonds@talsi.info


