PUBLISKĀ DATUBĀZE
LATVIJA
Talsu novads
Talsu novads atrodas Ziemeļkurzemē, un novada centrs
ir Talsi.
Kopš 2021. gada Talsu novada administratīvā teritorija ir
sestā lielākā Latvijā un iekļauj 4 pilsētas - Talsus, Sabili,
Stendi and Valdemārpili, kā arī 18 pagastus. Kopējais
iedzīvotāju skaits novadā ir 38 617.

NOVADA
ORGANIZĀCIJAS

Jauniešu klubs "Kontakts"

Apvieno aktīvu un radošu jauniešu grupu,
kuri mācās domāt "ārpus kastes", lai
realizētu dažādas idejas.
www.facebook.com/jauniesuklubs.kontakts

Valdemārpils JIC "Sava Vieta"

Palīdz jauniešiem īstenot savas iniciatīvas,
sniedz informāciju par iespējām un
radošām aktivitātēm.
www.facebook.com/jicsavavieta

Rojas pagasta BLPJC "Strops"

Bērnu un jauniešu aktivitāšu centrs, kas
nodrošina saturīgu un lietderīgu brīvā laika
pavadīšanu un veicina jauniešu līdzdalības
un pašiniciatīvas attīstību Rojas novadā.
www.rojasjc.lv

Talsu novada fonds

NVO, kuras galvenais mērķis ir veicināt
sabiedrības filantropijas attīstību,
sekmējot vietējo labdarības tradīciju
attīstību.
www.tnf.lv

ES PASAULE

Palīdzi otram

https://www.facebook.com/dace.raudzina.7

www.facebook.com/palidziotram

Iģenes pērle

Upesgrīvas mazpulks

NVO, kas piedāvā kanisterapijas
pakalpojumus bērniem un pieaugušajiem ar
īpašām vajadzībām.

Sociālais uzņēmums, kas darbojas Iģenes
muižas vēsturiskajā teritorijā, to atjaunojot.
Uzņēmums nodrošina lauku darba iespējas
cilvēkiem ar invaliditāti un ilgstošiem
bezdarbniekiem.
www.igenesmuiza.mozello.lv

NVO, kas sniedz īstermiņa un ilgtermiņa
atbalstu krīzes situācijā nonākušiem
cilvēkiem.

NVO, kuras mērķis ir izpratnes veicināšana par
demokrātiju. Organizācijas galvenās vērtības ir
nacionālā pašapziņa un sakopta Latvijas daba.
https://www.facebook.com/upesgivasmazpulks

NOVADA
ORGANIZĀCIJAS

Valdemārpils mazpulks

NVO, kas veicina personības attīstību,
palīdzot jauniešiem sagatavoties patstāvīgai
darba dzīvei un integrācijai vienmēr
mainīgajā sabiedrībā.
www.facebook.com/valdemarpils.mazpulki.9

Orientēšanās klubs "Ziemeļkurzeme"
NVO, kas popularizē veselīgu dzīvesveidu,
organizējot orientēšanās un skriešanas
sacensības Talsu novadā.
www.okzk.lv

TAS.ES

TAS.ES ir organizāciju apvienība, kas apvieno
jauniešus, skolēnu pašpārvalžu un jauniešu
organizāciju pārstāvjus no visa Talsu novada.
www.tases.jimdofree.com

Es i' svaigs

NVO, kas popularizē veselīgu dzīvesveidu
un kuras mērķis ir apvienot vietējos
mājražotājus, radot iespēju atbalstīt citam
citu un kopīgi popularizēt savus
produktus.
www.facebook.com/esisvaigs

ĢBAC Brīnumiņš

NVO, kas rada piemērotu un attīstošu vidi
ikvienam cilvēkam, īpaši bērniem un jauniešiem
ar īpašām vajadzībām.
www.brinumins.lv

Talsu krīzes centrs

NVO, kas nodrošina drošu patvērumu
cilvēkiem krīzes situācijā, psiholoģiskās un
juridiskās konsultācijas, kā arī organizē
izglītojošas un radošas aktivitātes sievietēm,
vīriešiem un bērniem.
www.facebook.com/Talsukrizescentrs

Talsu Komersantu klubs

NVO, kas pārstāv Talsu reģiona uzņēmēju
intereses un veicina dialogu un sadarbību ar
vietējām iestādēm un starptautiskajām
organizācijām.
www.tkk.lv

Bērnu dienas centrs «Mājas»

Bērnu dienas centrs "Mājas" ir nevalstiska
organizācija, kas organizē bērnu brīvā laika
pavadīšanu ārpus skolas bērniem vecumā
no 6 līdz 12 gadiem.

NOVADA
ORGANIZĀCIJAS

Talsu Kristīgā Skola

Sociāls uzņēmums, kas nodrošina stabilu
akadēmisko izglītību studentiem Latvijā,
balstoties uz kristīgiem principiem.
www.tks.lv

Talsu rajona partnerība

NVO, kas palīdz veidot organizāciju iekšējo
kultūru, kuras pamatā ir darba sistēmu
humanizācija.
www.talsupartneriba.lv

Latvijas Sarkanais Krusts
Kurzemes komiteja
NVO, kuras mērķis ir mazināt cilvēku
ciešanas visur, kur vien tās pastāv.Sniedz
dažādus sociālos pakalpojumus.
www.redcross-kurzeme.lv

SIA Legit / Mazirbes skola

Sociālais uzņēmums, kas veido nometnes un
pasākumus jūras krastā Mazirbē, vienlaikus
nodarbinot ilgstošos bezdarbniekus un
seniorus.
www.mazirbe.lv

Gaišo domu platforma

NVO, kas darbojas kā izglītības un atbalsta
centrs bērniem, jauniešiem un ģimenēm,
nodrošinot attīstošas, informatīvas un
preventīvas programmas.
www.gaisasdomas.lv

Ziemeļkurzemes biznesa asociācija

NVO, kas apvieno uzņēmējus un
sabiedriskās organizācijas, lai uzlabotu
uzņēmējdarbības vidi laukos un veicinātu
sabiedrisko organizāciju iniciatīvas vietējo
kopienu izaugsmei.
www.ziemelkurzeme.lv

