
Talsu novada vidusskolas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas 

Projekts Mana līdzdalība apkaimes problēmas risināšanā 

Talsu pilsētas 9.maija ielas nosaukuma maiņa 

Problēma: 

Talsu pilsētā ir iela, kas laika gaitā pārdēvēta par 9.maija ielu. Ņemot vērā notikumus Ukrainā, 

vēsturiski izveidojušos Uzvaras dienas svinēšanas tradīcijas, Talsu pilsētas iedzīvotājs  Reinholds 

ierosināja šo ielu pārdēvēt par godu Ukrainas notikumiem par Saulespuķu ielu. 

 

Talsu novada vidusskolas risinājums: 

Tā kā 9.maijs ir arī Eiropas diena, vairāk popularizēt Eiropas dienas rašanos, nozīmi un ieteikt 

ielas nosaukumu nemainīt, bet sabiedrībai skaidrot 9.maija citādu skatījumu. 

 

Pētījums: 

Kas vēsturniekiem zināms par Tirgoņu ielu/ 9.maija ielu Talsos. 

Kas ir Eiropas diena? 

Diskusija:  

Vai vajag pārdēvēt 9.maija ielu? 

Anketēšana: 

Viedokļu uzklausīšana 

Talsu novada anketa par ielas pārdēvēšanu 

Viedokļa paušana reģionālajā laikrakstā Talsu Vēstis 

Talsu novada domes lēmums 

Eiropas dienas atzīmēšana 9.maija ielā 

 

 

 

 

 



Diskusija par ielas pārdēvēšanu sākās pēc raksta Talsu Vēstīs: 

http://retalsi.lv/9-maija-ielu-ierosina-pardevet-par-saulespuku-ielu/ 

Diskusija notika Talsu novada vidusskolas 10., 11. un 12. klašu kolektīvos.  

Diskusijas jautājumi: 

1. Viedoklis par Uzvaras dienu – 2.pasaules kara Krievijas uzvaru pār fašistisko Vāciju, 

Latvijas okupāciju un Uzvaras dienas svinēšanas tradīcijām. 

2. Informācija par 1950.gada 9.maija lēmumu par Eiropas Ogļu un tērauda kopienas 

izveidošanu – organizāciju mieram Eiropā. 

3. Diskusija par Eiropas Savienības nozīmi miera uzturēšanā agrāk un šobrīd, Krievijai 

iebrūkot Ukrainā. 

4. Diskusija par 9.maija ielas nosaukuma maiņas nepieciešamību un variantiem. 

5. Talsu novada domes anketa par ielas pārdēvēšanu: 

19.04.2022. 
Talsu novada pašvaldība līdz 24. aprīlim aicina iedzīvotājus, jo īpaši talseniekus, piedalīties 
elektroniskā aptaujā par nepieciešamību pārdēvēt 9. maija ielu Talsos un par tās atbilstošāko 
nosaukumu. 
9. maijs ir datums, ko Padomju savienībā sauca par Uzvaras dienu un kad atzīmēja Sarkanās 
armijas uzvaru pār nacistisko Vāciju 2. pasaules karā 1945. gadā, bet vienlaikus šī diena Latvijai 
nozīmēja neatkarības zaudēšanu un okupācijas sākumu. Diskusijas par 9. maija ielas Talsos 
nosaukuma nomaiņu pret nosaukumu, kas simbolizētu, primāri saistītos vai godinātu 
demokrātisku valsts iekārtu un vērtības, pastiprinājās pēc 24. februāra Krievijas Federācijas 
iebrukuma Ukrainā un tur notiekošās karadarbības. Talsu novada pašvaldība aicina līdz 24. 
aprīlim piedalīties elektroniskajā aptaujā, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par ielas 
nosaukuma maiņas nepieciešamību un atbilstošāko nosaukuma variantu. Iedzīvotājiem tiek 
lūgts izteikt viedokli, vai ir nepieciešama 9. maija ielas pārdēvēšana un, ja šī iniciatīva ir 
atbalstāma, tad kāds būtu atbilstošākais jaunais ielas nosaukums. Talsu novada pašvaldība no 
iedzīvotāju iesniegumiem ir apkopojusi vairākus iespējamos ielas nosaukumus, piedāvājot 
izvēlēties no jau minētajiem (Saulespuķu, Saulgriežu, Ojāra, Tirgoņu, 4. maija, A. Pelēča, Ž. 
Sūniņa, Maija iela) vai izsakot savu variantu. Aptauja ir anonīma, un tās rezultāti tiks izmantoti 
apkopotā veidā. Gala lēmumu par 9. maija ielas Talsos nosaukuma maiņu Talsu novada dome 
paredzējusi pieņemt 28. aprīļa domes sēdē. /Inita Fedko/ 

 

 

 

 

 

 

http://retalsi.lv/9-maija-ielu-ierosina-pardevet-par-saulespuku-ielu/


Pēc diskusijām tapa vēstule reģionālajam laikrakstam Talsu Vēstis, kuru sagatavoja EPVS 

dalībnieki: 

 

 

Talsu novada vidusskolas izglītojamie turpina piedalīties Eiropas Parlamenta Vēstnieku 

skolu programmā.  Šajā mācību gadā jau esam analizējuši EP deputātu pieņemto lēmumu 

nozīmību, izmantojot  iespēju apzināties un izprast, kā likumdošana, tieslietu sistēma, sabiedrības 

iesaiste nodrošina Latvijas un Eiropas parlamentārās demokrātijas ilgtspēju. EP Vēstnieku skolās  

šogad aktuāla ir pilsoniskuma tēma -  indivīda un kopienas atbildība par lēmumu pieņemšanu un 

to kontroli.  

Ņemot vērā Talsos notiekošās diskusijas par 9.maija ielas nosaukuma maiņu, esam 

sapratuši, ka arī mums ir savs stāsts par 9.maiju, par ko diskutējām skolā. 

Eiropas diena, ko ik gadu atzīmē 9. maijā, ir veltīta mieram un vienotībai Eiropā. Kad 

Eiropu pēc postošākā kara cilvēces vēsturē bija sadalījis dzelzs priekškars, 1950. gada 9. maijā 

Francijas ārlietu ministrs Robērs Šūmans aicināja Eiropas valstis apvienoties, viņa plāns tika 

īstenots un padarīja neiespējamu jaunu karu starp iesaistītajām valstīm. Šūmana priekšlikumu 

uzskata par pašreizējās Eiropas Savienības pirmsākumu. 9. maijā atzīmētā Eiropas diena ir 

atgādinājums, ka, tikai rīkojoties kopīgi, iestājoties vienam par otru, Eiropas valstis var pārvarēt 

arī vislielākās grūtības. 

Vai 9.maijs  - Eiropas diena  - nevarētu būt  šodienas un nākotnes datums, uz kuru skatīties, ko 

izmantot miera svinēšanai?  Varbūt tie, kas tic mieram, skaļāk runājot, var pārmākt okupantu 

svinētu dienu par mieram veltītu dienu, nevis atkāpties un sagādāt sev problēmas, mainot ielas 

nosaukumu. 

Lai kāds arī būtu Talsu novada domes lēmums, mums 9.maijs ir Eiropas diena. 

Emīlija Araka, 

Amanda Kristiāna Dinsberga, 

Talsu novada vidusskola 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veicām aptaujas par ielas pārdēvēšanas iespējām:  

 

Anketa  pilsoniskai līdzdalībai Talsu pilsētas ielas nosaukuma maiņai 

Talsu novada vidusskola - Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola 

 

Dzimums                                    Vecums 

1. Ar ko Jums saistās 9.maijs? 

 

2. Vai zināt, ka 9.maijs ir Eiropas diena, kad pēc 2.pasaules kara 6 Eiropas valstis apvienojās  ar 

mērķi nodrošināt mieru Eiropā? 

Jā                                            nē 

 

3. Kā Jūs domājat, vai Eiropas Savienībai ir nozīme Ukrainas atbalstam karadarbībā ar Krieviju? 

Jā                                             nē 

 

4. Vai 9.maija ielas nosaukums Talsos varētu būt kā simbols Eiropas dienai – atbalstam mieram? 

Jā                                                nē 

 

 

Aptaujājām  Talsu novada iedzīvotājus. 

Iedzīvotājiem 16-18 gadu vecuma grupā 9.maija datums vairākumam neko neizsaka, daži 

zina par kaut ko saistībā ar karu, daži piemin saistību ar Eiropas Savienību. 

Vecāka gadagājuma cilvēki atzīmē Uzvaras dienu ( 70%) un Eiropas dienu (30%).  

Par 9.maiju kā Eiropas dienu zinoši ir 36% respondentu ( 57% 25-69 gadus vecie un 

jaunieši – 50% sievietes un 10% vīrieši) 

Vai Eiropas Savienībai ir nozīme Ukrainas karadarbības atbalstā  jā atbild 80% aptaujāto.  

Vai 9.maija iela Talsos varētu pastāvēt kā simbols atbalstam mieram 52 % atbild jā. 

Jauniešu grupā atbalsts ir 63 % sievietēm un 60% vīriešiem, bet vecākajā grupā tikai 29% 

atbalsta 9.maija ielas nosaukuma palikšanu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28. aprīlis 2022 

Talsu novada domes deputāti 28. aprīļa domes sēdē izskatīja jautājumu par 9. maija ielas Talsos 
pārdēvēšanu, pieņemot lēmumu to pārsaukt par Maija ielu. Domes lēmums stāsies spēkā pēc 
pozitīva Valsts valodas centra saskaņojuma saņemšanas, savukārt izmaksas, kas iedzīvotājiem 
radīsies ielas nosaukuma pārdēvēšanas dēļ, segs Talsu novada pašvaldība. 
Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli, 
Talsu novada pašvaldība organizēja elektronisku aptauju. Aptaujā tika ietverti divi jautājumi: vai 
atbalstāt 9. maija ielas Talsos nosaukuma maiņu (jā, nē, nav viedokļa) un kāds būtu atbilstošākais 
9. maija ielas Talsos nosaukums (Saulespuķu, Saulgriežu, Ojāra, Tirgoņu, 4. maija, A. Pelēča, Ž. 
Sūniņa, Maija iela)? 

Lai neierobežotu respondentu iespēju atbildēt, aptaujā ikviena persona varēja iesniegt atbildes 
bez reģistrēšanās. Šīs metode izvēle radīja situāciju, ka aptuveni 3055 atbildes uzskatāmas par 
neobjektīvām, jo tās iesniegtas vidēji ar laika intervālu 12 sekundes (atspoguļo viedokli, ka 
nosaukuma maiņa nav nepieciešama un ka ielas nosaukumam jābūt esošajam). Matemātiski 
atņemot 3055 atbildes, kas uzskatāmas par neobjektīvām, par atbalstu 9. maija ielas nosaukuma 
maiņai saņemtas 870 atbildes (87,7%), bet par esošās ielas nosaukuma saglabāšanu saņemtas 
122 atbildes (12,3%). Kopumā par astoņiem piedāvātajiem ielu nosaukuma variantiem saņemtas 
914 balsis (izslēdzot variantu par 9. maija ielas nosaukuma saglabāšanu). Lielākais atbalsts 
saņemts par Saulespuķu ielas nosaukumu – šo nosaukumu kā vēlamo izvēlējušies 35,4% 
aptaujāto (324 balsis). Par Tirgoņu ielu atdoti 20,5% balsu (187), par 4. maija ielu – 17% (155), 
Maija ielu – 13,6% (124), Saulgriežu ielu – 8,3% (76), A. Pelēča ielu – 2,6% (24), Ž. Sūniņa ielu – 
1,5% (14) un Ojāra ielu – 1,1% (10). Ieteikti arī citi iespējamie ielas nosaukuma varianti, 
piemēram, Dāliju, I. Busuļa, Vidus, Bērzu, Zeļinska un Demokrātijas iela. Atsevišķās atbildēs 
pausta nostāja, ka 9. maija ielas nosaukums asociējas ar Eiropas dienu, ne Uzvaras dienu, tāpat 
izteikts viedoklis, ka ielas nosaukuma maiņa iedzīvotājiem radīs papildu sarežģījumus un 
apgrūtinājumus.                  Talsu novada domes deputātu vairākums atbalstīja  9. maija ielas 
pārdēvēšanu par Maija ielu, pamatojot to ar iedzīvotāju vēlmi, kuriem šajā ielā ir īpašums. /Inita 
Fedko/ 

Līdz ar šī lēmuma pieņemšanu Talsu novada vidusskolas EPVS komanda pārskatīs ieceri par 
9.maija ielā ieplānoto Eiropas dienas svinēšanu. 

 

 

 


