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Cienījamie pārskata lietotāji! 
 

 

Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām" 

grozījumiem, kas stājās spēkā 2001.gada 19.janvārī, 

ikvienai pašvaldībai jānodrošina gada publiskā pārskata 

sagatavošana un izdošana. Tukuma novada Domes 

sagatavotais gada publiskais pārskats dod iespēju tā 

lasītājiem uzzināt vairāk par savas pašvaldības paveikto 

un saľemt atbildes uz jautājumiem, kas viľus interesē. 

Gribu uzsvērt, ka gada publiskais pārskats vispirms 

domāts ikvienam Tukuma novada iedzīvotājam, kā arī 

valsts un sabiedriskajām institūcijām, uzľēmējiem un 

citām pašvaldībām.  

Pārskata sagatavošana ir viens no veidiem, kā 

sabiedrība var saľemt nepieciešamo informāciju par 

pašvaldības darbību, tās prioritārajiem virzieniem, par 

pašvaldības īpašumiem, par gada budţeta un piesaistīto 

līdzekļu izlietojumu, par realizētajiem projektiem 

2009.gadā. Pārskatā ietvertas likumā noteiktās darbības 

jomas, kā arī papildus informācija. 

Ar šo gada publisko pārskatu vēlējāmies sniegt 

ieskatu par mūsu padarītajiem darbiem un iecerēm.  

2009. gadā saskaľā ar valstī realizēto administratīvi teritoriālo reformu izveidots Tukuma 

novads, kurā iekļauti: Tukuma pilsēta, Degoles pagasts, Dţūkstes pagasts, Jaunsātu pagasts, 

Irlavas pagasts, Lestenes pagasts, Pūres pagasts, Sēmes pagasts, Slampes pagasts, Tumes pagasts 

un Zentenes pagasts. 

Tukuma novada, tāpat kā līdz šim Tukuma pilsētas, prioritātes virzītas uz attīstību: 

 iedzīvotāju dzīves apstākļu un apkārtējās vides situācijas uzlabošana,  

 izglītības un sociālās aprūpes kvalitātes celšana.  

Realizējot projektus, mūsu galvenā prioritāte – Tukuma novada labklājība, laba izglītība, 

ērta sadzīve, sakopta vide, drošība un sociālais atbalsts. Pārskatā vienkopus redzami paveiktie 

darbi katrā pašvaldības pārraudzībā esošajā jomā, kuru rezultāti ir apliecinājums mūsu 

prioritātēm.  

Aicinu Tukuma novada iedzīvotājus sekot līdzi pašvaldības aktivitātēm tās informatīvajā 

izdevumā „Tukuma Laiks” un tīmekļa vietnē www.tukums.lv, kur var iepazīties ar pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem, lēmumiem, nolikumu un citiem dokumentiem, kā arī kultūras 

pasākumiem un aktualitātēm.  

Godātie gada publiskā pārskata lasītāji! Publiskais pārskats ir pašvaldības atskaite 

iedzīvotājiem, ko nepieciešams vērtēt, analizēt un arī kritizēt. Esam atvērti jaunu ideju un 

iedzīvotāju vēlmju realizācijā. Gaidīsim konstruktīvus priekšlikumus gan Tukuma novada 

attīstības veicināšanai, gan iedzīvotāju informētības pilnveidošanai.  

Būsim priecīgi saľemt Jūsu atsauksmes, priekšlikumus un kritiku, lai to izanalizētu un 

ľemtu vērā turpmākajā darbā. 

 

Veidosim Tukuma novadu kopā! 

 

 

Ar cieľu, Domes priekšsēdētājs       Juris Šulcs  

 

Foto uzľemts Durbes pilī 

http://www.tukums.lv/
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Ziľas par pašvaldības budţeta iestādi 

Budţeta iestādes nosaukums TUKUMA PILSĒTAS DOME (01.01.2009.-30.06.2009.) 

TUKUMA NOVADA DOME (01.07.2010.-31.12.2009.) 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000050975 

Adrese Pils iela 18, Tukums, LV-3110 

Tālrunis  

Fakss 

e-pasts 

 

Tukuma pilsētas Domes deputāti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tukuma novada Domes deputāti: 

63122707; 29288876 

63107243 

dome@tukums.lv 

 

Agris Baumanis 

Juris Boguţs 

Astrīda Knēta 

Modris Liepiľš 

Jānis Ozols 

Ludmila Reimate 

Juris Rozenbergs 

Maksis Rozenbergs 

Uldis Svilpe 

Juris Šulcs 

Ainārs Vahtelis 

 

Agris Baumanis 

Indulis Zariľš 

Gunta Kalviľa 

Modris Liepiľš 

Ēriks Lukmans 

Jānis Ozols 

Juris Rozenbergs 

Ludmila Reimate 

Vladimirs Skuja 

Juris Šulcs  

Aivars Volfs 

Juris Boguţs 

Dace Lebeda 

Guntis Bondars 

Arvīds Driķis 

Daiga Reča 

Artis Jomerts 

 

Domes priekšsēdētājs Juris Šulcs 

Pārskata periods 01.01.2009. – 31.12.2009. 
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Tukuma novada Domes mērķis un struktūra 
 

 

Tukuma novada Dome ir Tukuma novada teritorijā izveidota vietējā pašvaldība, kas ar 

pilsoľa vēlētas pārstāvniecības – domes un tās izveidoto institūciju un iestāţu starpniecību 

nodrošina likumā “Par pašvaldībām” noteikto funkciju izpildi, brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, 

ievērojot iedzīvotāju intereses. Mērķis – ilgtspējīga un kvalitatīva pašvaldības darbības 

organizācija. 

 Tukuma novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums: Tukuma pilsēta – novada 

administratīvais centrs, Degoles pagasts, Dţūkstes pagasts, Jaunsātu pagasts, Irlavas pagasts, 

Lestenes pagasts, Pūres pagasts, Sēmes pagasts, Slampes pagasts, Tumes pagasts, Zentenes 

pagasts. 

Ar 2009.gada 1.jūlija Domes sēdes lēmumu par Tukuma novada Domes priekšsēdētāju  

ievēlēts Juris Šulcs – partijas „Tukuma pilsētai un novadam” pārstāvis. Tukuma novada Dome 

sastāv no 17 deputātiem. Izveidotas piecas pastāvīgās komitejas: finanšu komiteja, attīstības, 

izglītības un kultūras komiteja, sociālo un veselības jautājumu komiteja, komunālo jautājumu 

komiteja un teritoriālā komiteja. 

Lai sekmīgi realizētu pašvaldības funkcijas, Tukuma novada Domei izveidota 

pašvaldības administrācija, kas nodrošina Domes darba organizatorisko un tehnisko 

apkalpošanu. Administrācijas struktūrvienības: 

- Finanšu nodaļa; 

 - Attīstības nodaļa; 

- Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa; 

- Arhitektūras nodaļa; 

- Administratīvā nodaļa;   

- Īpašumu nodaļa; 

- Komunālā nodaļa; 

- Dzīvokļu nodaļa; 

- Juridiskā nodaļa; 

- Dzimtsarakstu nodaļa; 

- Pašvaldības policija. 

 

 Pašvaldības Domes padotībā ir šādas iestādes :  

- Tukuma Raiľa ģimnāzija; 

- Tukuma 2.vidusskola; 

- Tukuma 3.vidusskola; 

- Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola;  

- Dţūkstes vidusskola; 

- Irlavas vidusskola; 

- Zemgales vidusskola; 

- Tumes vidusskola; 

- Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola; 

- Tukuma 2.pamatskola;  

- Tukuma Speciālā internātpamatskola; 

- Praviľu pamatskola; 

- Pūres pamatskola; 

- Dzirciema speciālā internātpamatskola; 

- Sēmes pamatskola; 
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- Tukuma Mūzikas skola; 

- Tukuma Sporta skola; 

- Tukuma Mākslas skola; 

- Tukuma pilsētas Kultūras nams; 

- Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciľa”; 

- Tukuma speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis”; 

- Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte”; 

- Irlavas pirmsskolas izglītības iestāde „Cīrulītis”; 

- Pūres pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte”; 

- Slampes pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”;  

- Tukuma bibliotēka; 

- Irlavas bērnu nams - patversme; 

- Tukuma novada Bāriľtiesa; 

- Tukuma novada Izglītības pārvalde; 

- Tukuma muzejs; 

- Tukuma tūrisma informācijas centrs; 

- Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde; 

- Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde; 

- Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde; 

- Slampes un Dţūkstes pagastu pārvalde; 

- Tumes un Degoles pagastu pārvalde. 

 

Pašvaldības Domes padotībā ir pašvaldības aģentūras: 

 - „Tukuma Sporta un atpūtas komplekss”; 

- „Tukuma ledus halle”;  

- „Tukuma novada sociālais dienests”. 

 

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina šādas 

pārvaldes: 

- Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde; 

- Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde; 

- Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde; 

- Slampes un Dţūkstes pagastu pārvalde; 

- Tumes un Degoles pagastu pārvalde. 

 

Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

- sabiedrībā ar ierobeţotu atbildību „Tukuma ūdens”; 

- sabiedrībā ar ierobeţotu atbildību „Tukuma siltums”; 

- sabiedrībā ar ierobeţotu atbildību „Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca”; 

- sabiedrībā ar ierobeţotu atbildību „Tukuma slimnīca”.  

 

 

Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja privātajā kapitālsabiedrībā - sabiedrībā ar ierobeţotu atbildību 

„Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””. 
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Tukuma pilsētas Domes un Tukuma novada Domes administrācijas personāls 

 

Vidējais amata vietu skaits 01.01.2009.-30.06.2009. -  118, 

vidējais amata vietu skaits 01.07.2009.-31.12.2009. -  112. 

 

Faktiskais vidējais darbinieku skaits 01.01.2009.-30.06.2009. -  112, 

faktiskais vidējais darbinieku skaits 01.07.2009.-31.12.2009. -  106. 

 

Personāla izglītība (vidēji)  01.01.2009.-30.06.2009.: 

augstākā -  60, 

vidējā -  50, 

pamatskolas -  2. 

Personāla izglītība (vidēji) 01.07.2009.-31.12.2009.: 

augstākā -  56, 

vidējā -  49, 

pamatskolas -  1. 

 

Kadru mainība notikusi 01.11.2009. sakarā ar pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais 

dienests” izveidi, kad darbu Domē pārtraukuši 33 darbinieki, bet to uzsākuši  5  Tukuma tūrisma 

informācijas centra darbinieki, kas tika pārľemti no reorganizējamās Tukuma rajona padomes, 

kā arī 3 Tukuma novada Bāriľtiesas priekšsēdētājas vietnieces pēc Tukuma novada Bāriľtiesas 

izveides. 

Personāla vidējais sadalījums pa vecuma grupām 01.01.2009.-30.06.2009.: 

20-35 gadi -  37, 

36-50 gadi -  42, 

51-65 gadi -  31, 

66 un vairāk gadi -  2. 

Personāla vidējais sadalījums pa vecuma grupām 01.07.2009.-31.12.2009.: 

20-35 gadi -  38, 

36-50 gadi -  39, 

51-65 gadi -  27, 

66 un vairāk gadi -  2. 

 

Darbinieku kopējais vidējais vecums 01.07.2009.-31.12.2009. -  43 gadi. 

Jaunākajam darbiniekam -  21 gads, vecākajam – 74 gadi. 

 

 

Personāla vidējais sadalījums pa dzimuma grupām 01.01.2009.-30.06.2009.: 

sievietes -  82, 

vīrieši -  30. 

Personāla vidējais sadalījums pa dzimuma grupām 01.07.2009.-31.12.2009.:  

sievietes – 77,  

vīrieši -  29. 

 

 

Personāla vadītāja Liene Zērvēna 

 

        



11 

 

 

INFORMĀCIJA PAR 

PAŠVALDĪBAS FINANSĒM 
 

 Par 2009.gada budţetu............................................................... 12 

 Tukuma novada pašvaldības budţeta izpilde 2008.-2009.gadā  

un 2010.gada plānotā ieľēmumu un izdevumu struktūra......... 15 

 Vadības ziľojums....................................................................... 23 

 Grāmatvedības politikas apraksts.............................................. 27 

 Tukuma novada Domes 29.04.2009. lēmums „Par Tukuma  

novada Domes un pašvaldības kapitālsabiedrību 2009.gada  

finanšu pārskatu apstiprināšanu”.............................................. 38 

 Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiľu pārskats.. 39 

 Līdzdalības radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālā 

izmaiľu pārskats........................................................................ 44 

 Tukuma novada Domes pārējo finanšu ieguldījumu izmaiľu 

pārskats..................................................................................... 46 

 Tukuma novada Domes debitori............................................... 47 

 Pārskats par kreditoriem........................................................... 48 

 Pārskats par aizľēmumiem....................................................... 50 

 Pārskats par galvojumiem......................................................... 53 

 Tukuma novada Domes bilance................................................ 55  

 

  

 



12 

 

Par 2009.gada budţetu 

 

  2009.gada Tukuma pilsētas budţets apstiprināts 2009.gada 29.janvārī. Pamatbudţeta 

ieľēmumi: Ls 9 859 758 un izdevumi Ls 10 088 726, naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2009. - 

Ls 522 612, atmaksājamie aizľēmumi – Ls 233 644, kases apgrozāmie līdzekļi - Ls 60 000. 

Speciālais budţets ( neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus): ieľēmumi Ls 329 800 un izdevumi 

Ls 475 554, naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2009. ir Ls 145 754. 

Speciālais budţets - ziedojumi un dāvinājumi: ieľēmumi Ls 21 820 un izdevumi Ls 55 089, 

naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2009. ir Ls 33 269.  

 Saskaľā ar teritoriālo reformu 2009.gada 30.jūlijā apstiprināts Tukuma novada 

konsolidētais budţets, kurā apvienoti Tukuma pilsētas, Slampes, Dţūkstes, Lestenes, Degoles, 

Irlavas, Jaunsātu, Pūres, Sēmes, Tumes  un Zentenes pagastu budţeti. Kopējie novada 

pamatbudţeta ieľēmumi: Ls 16 456 965 un izdevumi Ls 18 021 513, naudas līdzekļu atlikums 

uz 01.01.2009. ir Ls 2 260 897, atmaksājamie aizľēmumi – Ls 469 765, kases apgrozāmie 

līdzekļi - Ls 226 584. 

Speciālais budţets ( neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus): ieľēmumi Ls 665 167 un izdevumi 

Ls 911957, naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2009. ir Ls 288 105. 

Speciālais budţets - ziedojumi un dāvinājumi: ieľēmumi Ls 13 771 un izdevumi Ls 30 040, 

naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2009. ir Ls 37 882.  

Tomēr pilsētas un lauku teritoriju labiekārtošanai un attīstībai plānotie līdzekļi, salīdzinot 

ar iepriekšējiem gadiem, būtiski samazināti. Tas saistīts ar ekonomisko situāciju valstī, jo 

plānotie pašvaldības pamatbudţeta ieľēmumi, salīdzinot ar 2008.gadu, ir samazinājušies par 

30%. Savukārt speciālā budţeta - autoceļa fonda ieľēmumi samazinājušies par 50%. 

Pamatojoties uz Saeimas pieľemto likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzību 2009.gadā” un Ministru kabineta rīkojumu Nr.882 „Par fiskālās disciplīnas 

un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem”, visām pašvaldības budţeta iestādēm un 

kapitālsabiedrībām finansējums atalgojumam samazināts par 15%, uzturēšanas izdevumi un 

izdevumi kapitālieguldījumiem samazināti attiecīgi par 15-30%, ľemot vērā nepieciešamo 

finansējumu attiecīgajā sfērā. 

 Pamatbudţeta izdevumu lielākais īpatsvars izglītībai – 49%, sociālajai sfērai – 9%, 

kultūrai un sportam – 11%, jo atbalsts šīm sfērām ir novada prioritātes. 

 Speciālā budţeta izdevumu īpatsvars plānots pilsētas ielu un lauku ceļu uzturēšanai un 

sakārtošanai, tehnisko projektu izstrādāšanai. 

 Lai arī 2009.gada kopbudţets būtiski samazināts, tomēr notika gatavošanās atsevišķu 

Tukuma rajona padomes funkciju un iestāţu pārľemšanai, atbilstoši apstiprinātajam Tukuma 

novada apvienošanas projektam. Detalizēti strādāts pie Tukuma novada darbības 

pamatprincipiem. Diemţēl budţeta līdzekļu trūkuma dēļ nebija iespējams paredzēt pietiekošu 

finanšu līdzekļu daudzumu, lai varētu nodrošināt pilnvērtīgu un efektīvu jaunā Tukuma novada 

darbības uzsākšanu jau ar 2009.gada otro pusi. Tādēļ tika nolemts, ka katrai novada teritoriālajai 

vienībai (pagastam) un arī pilsētai līdz 2010.gada budţeta pieľemšanai sava darbība jāplāno 

atbilstoši pieľemtajam 2009.gada budţetam. Sagatavojot 2009.gada budţetu, finanšu resursi tika 

plānoti, izvērtējot 2009.gadā noteiktās prioritātes un nepieciešamo finansējumu investīciju 

projektu realizācijai. Galvenie paveiktie darbi 2009.gadā bija: 

0. ERAF projekta „Gājēju un velobraucēju satiksmes drošības uzlabošana” posma 

Kuldīgas ielas veloceliľa izbūve;  

1. Vides aizsardzības fonda projekts „ Pavārkalna dīķa apsaimniekošana”; 

2. ERAF projekta „Sociālās dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 3 siltumenerģijas 

efektivitātes paaugstināšana” īstenošana; 
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3. uzsākta ERAF projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Smilšu ielā” 

īstenošana; 

4. ģimeľu, kuru bērni apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes, atbalsts; 

5.  pirmo un otro klašu audzēkľu nodrošināšana ar brīvpusdienām; 

6. sabiedriskās drošības uzlabošanai – videonovērošanas sistēmas projekta turpināšana; 

7. pašvaldības īpašumu sakārtošana (Kultūras nama, Lauktehnikas sporta kompleksa, 

pirmsskolas izglītības iestāţu, izglītības iestāţu remontu turpināšana). 

 Eiropas Savienības projektu realizēšanai par saľemto līdzfinansējumu pašvaldības 

pamatbudţeta ieľēmumi un attiecīgi izdevumi palielināti par Ls 728 691.  

Daļa no 2009.gada budţetā plānotajiem un veicamajiem pasākumiem ir īstenoti, bet daudzi -  

pārcelti uz 2010.gadu. Un 2009.gadu pašvaldība beigusi ar budţeta līdzekļu atlikumu 

pamatbudţetā Ls 1 925 343, kas uzskatāms par labu pamatu, lai iesāktu jauno 2010.gadu. 

Negatīvais jāmin, ka autoceļa fonda ieľēmumi 2009.gadā samazināti par 30%, tāpēc šie 

līdzekļi izlietoti tikai autoceļu uzturēšanai.  

Ziedojumu budţetā līdzekļu atlikums uz 01.01.2009.- Ls 37 881. Ziedotāji - SIA „AB 

PATA”, SIA „ETA STUDIJA”, A/S „BTA apdrošināšana”, SIA „K.C.A.M”, SIA „Vejmars”, 

SIA „Unda”. Iedzīvotāji atsaucīgi ziedojuši „Zupas virtuvei”. 

 

 

Par 2008.gada finanšu pārskatu 

  2009.gada janvārī - aprīlī sagatavots 2008.gada finanšu pārskats un, pievienojot zvērināta 

revidenta atzinumu, iesniegts Valsts kontroles pašvaldības revīziju departamentā. Revīzijas 

atzinumā konstatēts, ka Tukuma pilsētas pašvaldības 2008.gada pārskats visos būtiskajos 

aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par pašvaldības finansiālo stāvokli, tās darbības 

rezultātiem, naudas plūsmu un pašu kapitāla izmaiľām 2008.gadā un atbilst Ministru kabineta 

13.11.2007. noteikumiem Nr.749 ”Noteikumi par valsts budţeta iestāţu un pašvaldību gada 

pārskatu sagatavošanas kārtību”. 

 

 

Par Tukuma pilsētas Domes publisko pārskatu 

Atbilstoši likumiem “Par budţetu un finanšu vadību” un “Par pašvaldībām” uz 01.08.2009.  

sagatavota informācija ievietošanai Tukuma pilsētas Domes 2008.gada publiskajā pārskatā.  

 

 

Debitori – kreditori 

Uz 2009.gada 1.janvāri Tukuma Domes debitoru parāds ir Ls 462 036, uz 2010.gada 

1.janvāri -  Ls 783 837.  

 Uz 2009.gada 1.janvāri Tukuma Domes kreditoru parāds ir Ls 14 721 720, uz 2010.gada 

1.janvāri -  Ls 14 790 355. 

 

Par kredītiem un galvojumiem 

  Tukuma novada budţets 2009.gadā bija apgrūtināts ar 467 457 latiem aizľēmumu 

pamatsummas atmaksu un 470 918 latiem aizľēmumu procentu apmaksu. Kopsummā tas sastāda  

938 275 latus. 
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Par veiktajām pārbaudēm 

 

 

2009.gadā veiktas pārbaudes Domē un budţeta iestādēs, kā arī pagastu pārvaldēs, 

piesaistot audita firmu A/S ”BDO”, kas sagatavojusi atzinumu par 2009.gada finanšu pārskatu. 

Laikā no 19.10.2009. – 22.10.2009. pārbaudītas šādas iestādes: Tukuma ledus halle, Tukuma 

E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola, Tukuma sporta skola un Pūres, Sēmes, Jaunsātu, Lestenes 

pagastu pārvaldes. 

Pamatojoties uz Tukuma novada Domes izpilddirektora 01.10.2009. parakstītu vēstuli, 

2009.gada 7. un 8.oktobrī veikta pārbaude Tukuma biznesa inkubatorā (operatora pakalpojumus 

sniedz SIA „Tukuma biznesa un tehnoloģiju inkubators”) par pašvaldības finansējuma 

izlietojumu saskaľā ar 2009.gada 19.februāra līgumu Nr.209. 

VAS „Latvijas Valsts ceļi” Iekšējā audita daļas auditori, piedaloties Domes atbildīgajiem 

darbiniekiem, no 15.09.2009. līdz 17.09.2009. veikuši auditu par mērķdotācijas pašvaldību 

autoceļiem (ielām) izlietošanas likumību, lietderību un pareizību Tukuma novadā par 2006., 

2007. un 2008.gadu. Audita laikā pārbaudīti uzrādītie dokumenti par dotācijas izlietojumu 

Tukuma pilsētas Domē un izlases kārtā izvēlētajās Tukuma novada pašvaldības teritoriālajās 

struktūrvienībās (pagastos): Degoles, Irlavas, Jaunsātu, Tumes, Slampes un Dţūkstes pagastā. 

Sistemātiski veiktas Tukuma Domes autotransporta ceļazīmju un spidometra stāvokļa 

pārbaudes (akti sastādīti 13.01.2009.; 24.02.2009.; 30.03.2009.; 29.04.2009.; 30.06.2009.; 

21.08.2009.; 29.09.2009.; 29.10.2009.; 22.12.2009.). 
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Tukuma novada 2008.-2009.gada pamatbudţeta izpildes 

un 2010.gada  

plānotā ieľēmumu un izdevumu struktūra  
 

Ieľēmumi 

 
 

Izdevumi 
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Tukuma novada 2008.-2009.gada speciālā budţeta izpildes 

un 2010.gada plānotā ieľēmumu un izdevumu struktūra 
 

Ieľēmumi 

 

 
 

 

 

Izdevumi 
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Nefinanšu investīcijas 
 

 

 

 
 

 

 

 

Sabiedriskās kārtības un drošības 

izdevumu dinamika 2008.-2009.un 2010.gadā, Ls 

 

 

 

 
 

 

Vides aizsardzības izdevumu dinamika  
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2008.-2009.un 2010.gadā, Ls 
 

 
 

 

 

Ekonomiskās darbības izdevumu dinamika 

 2008.-2009.un 2010.gadā, Ls 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumu 

dinamika 2008.-2009.un 2010.gadā, Ls 

 

 

 

 
 

 

 

 

Veselība 
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Atpūtas un sporta pasākumu izdevumu dinamika  

2008.-2009.un 2010.gadā, Ls 

 

 

 
 

 

 

 

Izglītības izdevumu dinamika 2008.-2009.un 

2010.gadā, Ls 
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Sociālās palīdzības un pakalpojumu izdevumu 

 dinamika 2008.- 2009.un 2010.gadā, 
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Ziedojumu un ieľēmumu dinamika  

2008., 2009.un 2010.gadā, Ls 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ziedojumu izdevumu dinamika 

2008., 2009.un 2010.gadā, Ls 
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Tukuma novada Domes 

Vadības ziľojums 

Par 2009.gada pārskatu  

1. Tukuma novada Domes juridiskais statuss un struktūra  

  Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – 

Dome, kas pieľem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un 

brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes 

funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budţetu. Pašvaldības Dome 

atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu 

izlietojumu.   

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – 

Tukuma novada Dome, kas sastāv no 17 deputātiem. Domes darbs tiek organizēts piecās 

pastāvīgās komitejās: 

1.Finanšu komiteja; 

2.Komunālo jautājumu komiteja; 

3.Attīstības, izglītības un kultūras komiteja; 

4.Sociālo un veselības jautājumu komiteja; 

5.Teritoriālā komiteja. 

Dome pieľem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju 

un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes 

funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budţetu. Pašvaldības Dome 

atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu 

izlietojumu. 

 

Pašvaldības administrācija ir pašvaldības izpildinstitūcija, kas nodrošina Domes darba 

organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.  

Administrācijas struktūrvienības ir: 
1. Finanšu nodaļa; 

2. Attīstības nodaļa; 

3. Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa; 

4. Arhitektūras nodaļa; 

5. Komunālā nodaļa; 

6. Īpašumu nodaļa; 

7. Administratīvā nodaļa; 

8. Dzīvokļu nodaļa; 

9. Juridiskā nodaļa; 

10. Dzimtsarakstu nodaļa; 

11. Pašvaldības policija. 

 

 Pašvaldības  padotībā atbilstoši tās apstiprinātajam nolikumam ir šādas iestādes :  
1.Tukuma Raiľa ģimnāzija; 

2. Tukuma 2.vidusskola; 

3. Tukuma 3.vidusskola; 

4. Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola; 

5. Dţūkstes vidusskola; 

6. Irlavas vidusskola; 
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7. Zemgales vidusskola; 

8. Tumes vidusskola; 

9. Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola; 

10. Tukuma 2.pamatskola;  

11. Tukuma Speciālā internātpamatskola;  

12. Praviľu pamatskola; 

13. Pūres pamatskola; 

14. Dzirciema speciālā internātpamatskola; 

15.  Sēmes pamatskola; 

16. Tukuma Mūzikas skola; 

      17. Tukuma Sporta skola; 

18. Tukuma Mākslas skola; 

19. Tukuma pilsētas Kultūras nams; 

20. Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciľa”; 

21. Tukuma speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis”; 

22. Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte”; 

23. Irlavas pirmsskolas izglītības iestāde „Cīrulītis”; 

24. Pūres pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte”; 

25. Slampes pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”;  

26. Tukuma bibliotēka; 

27. Irlavas bērnunams – patversme; 

28. Tukuma novada bāriľtiesa; 

29. Tukuma novada Izglītības pārvalde; 

30. Tukuma muzejs; 

31. Tukuma tūrisma informācijas centrs; 

32. Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde; 

33. Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde; 

34. Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde; 

35. Slampes un Dţūkstes pagastu pārvalde; 

36. Tumes un Degoles pagastu pārvalde. 

 
 Pašvaldības padotībā atbilstoši tās apstiprinātajam nolikumam ir pašvaldības aģentūras: 

1. „Tukuma Sporta un atpūtas komplekss”; 

2. „Tukuma ledus halle”;  

3. „Tukuma novada sociālais dienests”. 

2. Tukuma novada Domes darbības mērķis un funkcijas 

Tukuma novada pašvaldība veic autonomās funkcijas, kuras noteiktas likumā „Par pašvaldībām” 

15.pantā. 

3. Tukuma novada Domes personāls  

Tukuma novada pašvaldībā 2009.gadā nodarbināti 1639 darbinieki, tajā skaitā, 606 izglītības 

darbinieki. 

4. Tukuma novada Domes budţets 

2009.gada Tukuma pilsētas budţets apstiprināts 2009.gada 29.janvārī. Pamatbudţeta ieľēmumi: Ls 

9 859 758 un izdevumi Ls 10 088 726, naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2009. ir Ls 522 612, 

atmaksājamie aizľēmumi – Ls 233 644, kases apgrozāmie līdzekļi - Ls 60 000. 

Speciālais budţets ( neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus): ieľēmumi Ls 329 800 un izdevumi Ls 

475 554, naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2009. ir Ls 145 754. 
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Speciālais budţets - ziedojumi un dāvinājumi: ieľēmumi Ls 21 820 un izdevumi Ls 55 089, naudas 

līdzekļu atlikums uz 01.01.2009. ir Ls 33 269.   

Saskaľā ar teritoriālo reformu, 2009.gada 30.jūlijā apstiprināts Tukuma novada konsolidētais budţets, 

kurā  apvienoti -  Tukuma pilsētas, Slampes, Dţūkstes, Lestenes, Degoles, Irlavas, Jaunsātu, Pūres, 

Sēmes, Tumes un Zentenes pagastu budţeti. Kopējie novada pamatbudţeta ieľēmumi: Ls 16 456 965 un 

izdevumi Ls 18 021 513, naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2009. ir Ls 2 260 897, atmaksājamie 

aizľēmumi – Ls 469 765, kases apgrozāmie līdzekļi - Ls 226 584. 

Speciālais budţets ( neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus): ieľēmumi Ls 665 167 un izdevumi Ls 

911957, naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2009. ir Ls 288 105. 

Speciālais budţets - ziedojumi un dāvinājumi: ieľēmumi Ls 13 771 un izdevumi Ls 30 040, naudas 

līdzekļu atlikums uz 01.01.2009. ir Ls 37 882.  

 Tukuma novada Domes budţeta izdevumi 2009.gadā nepārsniedz to līdzekļu daudzumu, kuru 

veido attiecīgā gada budţetā plānotie ieľēmumi ar iepriekšējā gada līdzekļu atlikumu. 

5. Būtiskākās izmaiľas, kas notikušas pārskata gadā  

Saskaľā ar pašvaldību teritoriālo reformu, izveidota Tukuma novada pašvaldība, kurā  

apvienoti 10 pagasti (Slampe, Dţūkste, Lestene, Degole, Irlava, Jaunsāti, Pūre, Sēme, Tume, Zentene) 

un Tukuma pilsēta. Atbilstoši Tukuma rajona padomes reorganizācijas plānam, no rajona padomes  

pārľemtas šādas iestādes: Tukuma muzejs, Dzirciema speciālā internātpamatskola, Tūrisma informācijas 

centrs. Novadā optimālai un kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem izveidotas institūcijas:  

Izglītības pārvalde (apvienotas 25 izglītības iestādes), pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais 

dienests” (apvienoti visi sociālie darbinieki), Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļa un Tukuma novada 

Bāriľtiesa. 

Lielākie realizētie un uzsāktie projekti novadā: 

1.„Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 

Zemgales vidusskolā”; 

2. „Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Tukuma 

vakara un neklātienes vidusskolā un Tukuma 2.vidusskolā”; 

3.„Velotūrisma infrastruktūras attīstība Tukumā”; 

4.„Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Tukumā”;  

5.„Sociālās dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 3, Tukumā, siltumnoturības uzlabošanas 

pasākumi”; 

6.„Tukuma izglītības iestāţu informatizācija”; 

7.„Infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionālajiem traucējumiem Zemgales 

vidusskolā”; 

8.„Alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstīšana un pilnveide Slampes pagastā”. 

6. Tukuma novada Domes plāni nākotnē  

2010.gadā Tukuma novada Dome ir izvirzījusi vairākas prioritātes savā darbā:  

1.uzlabot un pilnveidot pašvaldības un tās iestāţu sniegto pakalpojumu pieejamību, 

kvalitāti un pakalpojumu izmaksas un efektivitāti; 

2.izstrādāt projektus Eiropas Savienības un citu institūciju finanšu līdzekļu piesaistei 

pašvaldības attīstībā; 

3.novada pašvaldības darbiniekiem atalgojumu izmaksāt pēc vienotas atalgojumu 

sistēmas; 

4.sociālos pabalstus novadā izmaksāt visām trūcīgām personām, kurām pabalsts pienākas 

saskaľā ar normatīvajiem aktiem. 

Lai uzlabotu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, 2010.gada jūnijā 

darbu uzsāks Tukuma novada Domes klientu apkalpošanas centrs Talsu ielā 4, Tukumā.  
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Turpināsies darbs pie daţādu Eiropas strukturālo fonda līdzekļu piesaistes novadam. Plānots 

līdz 2010.gada 31. maijam Vides ministrijā iesniegt visus nepieciešamos dokumentus ES 

Kohēzijas fonda finansējuma saľemšanai ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Zemgales 

reģiona pašvaldībās Latvijā. Projekta realizācijas gadījumā Tukuma pilsētā tiks izbūvēta 

ūdensvada un kanalizācijas sistēma aptuveni 50,00 kilometru garumā. Turpināsies darbs pie 

Zemgales kultūras pils energoefektivitātes paaugstināšanas projekta. Privātās partnerības kārtā 

tiks uzbūvēts jauns bērnudārzs Lauktehnikas mikrorajonā. Pabeigsim ERAF finansēto projektu 

„Velotūrisma infrastruktūras attīstība Tukumā”. 

Tukuma novada Domes 2009.gada finanšu pārskats sagatavots atbilstoši likumam „Par 

grāmatvedību” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 30.oktobra noteikumiem 

Nr.1193 „Gada pārskatu sagatavošanas kārtība”. 

2009.gada Tukuma novada Domes pārskats sniedz skaidru, patiesu un pilnīgu informāciju 

par pašvaldības aktīviem, saistībām, pašu kapitālu, ieľēmumiem, izdevumiem un naudas plūsmu. 

Finanšu pārskati kopā ar citu uzrādīto informāciju sniedz ziľas par finanšu līdzekļu avotiem un 

to izlietošanu. 

 

 

 

2010. gada 29.aprīlī 

Tukuma novada Domes priekšsēdētājs J.Šulcs 
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Grāmatvedības politikas apraksts 

 
Pārskata sagatavošanas pamatojums 

Tukuma novada Domes gada pārskats sagatavots atbilstoši likumam „Par grāmatvedību”. Finanšu 

pārskati ir strukturizēts budţeta iestādes finansiālā stāvokļa un tās veikto darījumu atspoguļojums,  

to mērķis – sniegt informāciju par budţeta iestādes finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un 

naudas plūsmu, kas ir noderīga plašam lietotāju lokam, pieľemot un novērtējot lēmumus par 

resursu piešķiršanu. 

Gada pārskats sagatavots, pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites datiem, kurus klasificē 

atbilstoši normatīvajiem aktiem budţeta grāmatvedības jomā. Ievēroti šādi normatīvie akti, kas 

regulē grāmatvedības kārtošanu Tukuma novada Domē:  

1. likums „Par grāmatvedību”; 

2. Likums par budţetu un finanšu vadību; 

3. likums „Par pašvaldību budţetiem”;  

4. Ministru kabineta 20.10.2009. noteikumi Nr.1193 „Gada pārskatu sagatavošanas 

kārtība”; 

5. Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumi Nr.1486 “Kārtība, kādā budţeta iestādes 

kārto grāmatvedības uzskaiti”; 

6. Ministru kabineta 21.06.2005. noteikumi Nr.440 “Noteikumi par budţeta iestāţu 

pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem”; 

7. Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumi Nr.1031 “Noteikumi par budţetu 

izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”; 

8. Ministru kabineta 27.12.2005. noteikumi Nr.1032 “Noteikumi par budţetu 

ieľēmumu klasifikāciju”; 

9. Ministru kabineta 13.12.2005. noteikumi Nr.934 “Noteikumi par budţetu izdevumu 

klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”; 

10. Ministru kabineta 22.11.2005. noteikumi Nr.875 “Noteikumi par budţetu 

finansēšanas klasifikāciju”; 

11. Ministru kabineta 08.11.2005. noteikumi Nr.842 “Noteikumi par vispārējā valdības 

parāda klasifikāciju”; 

12. Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumi Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības 

kārtošanu un organizāciju”; 

13. Tukuma novada Domes nolikums „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu 

Tukuma novada Domē”- ar grozījumiem no 02.07.2009. 

 Par grāmatvedības kārtošanu budţeta iestādē atbilstoši  likumam „Par grāmatvedību” ir atbildīgs 

tās vadītājs. Vadītājam jāatbild par pārskatu savlaicīgu sagatavošanu un tajos ietvertās 

informācijas pareizību. 

 Grāmatvedības politika nodrošina, ka finanšu pārskats sniedz informāciju, kas ir atbilstoša 

finanšu pārskatu lietotājiem, lai pieľemtu lēmumus. Tā ir ticama, jo patiesi parāda iestādes 

finanšu darbību un stāvokli. Grāmatvedības cikls ietver vairākus secīgus grāmatvedības darba 

posmus, kuru rezultātā iegūst finanšu pārskatus par attiecīgo periodu (mēnesi, ceturksni, gadu). 

Budţeta gada pilns grāmatvedības cikls attiecas uz pārskata gadu. Tajā ir šādi galvenie 

grāmatvedības darba posmi:  

 kontu atvēršana; 

 saimniecisko darījumu analīze un iegrāmatošana; 

 kontu atlikumu aprēķināšana; 
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 kontu apgrozījumu un atlikumu pārskata sastādīšana; 

 koriģējošo ierakstu grāmatošana;  

 slēguma ierakstu grāmatošana; 

 finanšu pārskatu sagatavošana. 

 

 Pielietotie grāmatvedības principi 

Gada pārskata posteľi ir novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:  

1. pieľemts, ka pašvaldība darbosies arī turpmāk; 

2. izmantojot tās pašas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gada pārskatā; 

3. aktīva un pasīva posteľu daļas novērtētas atsevišķi un ar pienācīgu piesardzību: 

3.1.pārskatā iekļauti tikai līdz bilances datumam gūtie ieľēmumi; 

3.2.ľemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata 

gadā; 

3.3.aprēķinātas un ľemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas; 

4. ľemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieľēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma 

un rēķina saľemšanas vai izrakstīšanas datuma;  

5. pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci; 

6. norādīti visi posteľi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu 

pieľemšanu; 

7. saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ľemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, 

nevis  tikai juridisko formu. 

Tukuma novada Dome  grāmatvedības uzskaiti organizē saskaľā ar likumu „Par grāmatvedību” 

pēc divkāršās ierakstu metodes ar licenzētām grāmatvedības uzskaites programmām : „UK 

Locis”, „Tildes Jumis”, „Ozols”, „Gavedis”. Uzskaiti veic atbilstoši Tukuma novada Domes 

vadības apstiprinātam kontu plānam un Nolikumam „Par grāmatvedības organizāciju un 

kārtošanu Tukuma novada Domē”. Visus uzkrāšanas reģistrus noslēdz katra mēneša beigās un 

reģistrē virsgrāmatā. Virsgrāmatā pa subkontiem katra mēneša beigās uzrāda  atlikumus. 

Analītisko uzskaiti nodrošina datorprogrammas izdrukas. 

Par grāmatvedības programmu izmantošanu ar Latvijas datoru centru ir noslēgts līgums par esošo 

uzdevumu kompleksu versiju darbības nodrošināšanu un pilnveidošanu atbilstoši izmaiľām 

Latvijas Republikas likumdošanā.  

Pārskata periods 

Kopsavilkuma finanšu pārskats aptver laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 

31.decembrim. 

 

Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana 

Gada pārskatā un grāmatvedībā par naudas vienību un vērtības mēru lietota Latvijas 

Republikas nacionālā valūta - lats (LVL). Finanšu pārskatos atspoguļotie dati  uzrādīti apaļās 

summās latos. 

Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti latos pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas 

kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā. Monetārie aktīvi un saistības, kas izteikti ārvalstu 

valūtā, tiek pārrēķināti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa pārskata gada pēdējā dienā. 

Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļľa vai zaudējumi atspoguļoti attiecīgā perioda 

ieľēmumu un izdevumu pārskatā. 
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 31.12.2009. 31.12.2008. 

USD 0.489000 0.495000 

EUR 0.702804 0.702804 

 

Nauda un tās ekvivalenti 

Naudas plūsmas pārskatā nauda un tās ekvivalenti sastāv no naudas kasē, tekošo bankas 

kontu    atlikumiem.  

 

Konsolidācijas pamatprincipi 

Konsolidētajā finanšu pārskatā apvienoti šādu iestāţu finanšu pārskati: 

1. Tukuma novada Dome      Reģ.Nr. 90000050975; 

2. Dzirciema  speciālā  internātpamatskola     Reģ.Nr. 90001491175; 

3. Pūres pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte”   Reģ.Nr. 90009191683; 

4. Tukuma Raiľa ģimnāzija      Reģ.Nr. 90000031724; 

5. Tukuma 2.vidusskola                 Reģ.Nr. 90000031739; 

6. Tukuma 3.vidusskola          Reģ.Nr. 90000031809; 

7. Tukuma E.Birznieka –Upīša 1.pamatskola    Reģ.Nr. 90000031669; 

8. Tukuma 2.pamatskola      Reģ.Nr. 90001578977;  

9. Tukuma vakara un neklātienes vidusskola    Reģ.Nr. 90001637109; 

10. Tukuma Speciālā internātpamatskola    Reģ.Nr. 90001638725; 

11. Tukuma Sporta skola      Reg.Nr. 90001638710; 

12.Tukuma Mākslas skola        Reģ.Nr. 90001637058; 

13. Tukuma Mūzikas skola      Reģ.Nr. 90000052232; 

14.Tukuma speciālā PI iestāde „Taurenītis”    Reģ.Nr. 90001528247; 

15.Tukuma pirmsskolas izglītības  iestāde  „Pasaciľa”  Reģ.Nr. 90001632192; 

16. Tumes vidusskola       Reģ.Nr .90000032058; 

17. Irlavas vidusskola       Reģ.Nr .90001637043; 

18. Irlavas pirmsskolas iestāde „Cīrulītis”    Reģ.Nr. 90002281467; 

19. Zemgales vidusskola      Reģ.Nr. 90001637062; 

20. Tukuma novada izglītības pārvalde    Reģ.Nr. 90009190616; 

21. Dţūkstes vidusskola          Reģ.Nr. 90009192763; 

22. Pūres pamatskola       Reģ.Nr. 90009191698; 

23. Praviľu pamatskola      Reģ.Nr. 90009191664; 

24. Sēmes pamatskola       Reģ.Nr. 90009194425; 

25. Slampes pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”  Reģ.Nr. 90009191645; 

26.Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte”  Reģ.Nr. 90001632120; 

27.Tukuma pilsētas Kultūras nams     Reģ.Nr. 90000050424; 

28. Tukuma muzejs       Reģ.Nr. 90000052232; 

29. PA „Tukuma sporta un atpūtas komplekss”              Reģ.Nr. 90001828748; 

30. Tukuma bibliotēka                 Reģ.Nr. 90002526031; 

31. Pašvaldības aģentūra „Tukuma ledus halle”   Reģ.Nr. 90002508182; 

32. PA „Tukuma novada sociālais dienests”               Reģ.Nr .90008192572; 

33. Irlavas bērnu nams – patversme      Reģ.Nr. 90000031635; 

34. Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde    Reģ.Nr. 90000051504; 

35. Pūres un Jaunsātu pagastu  komunālais dienests   Reģ.Nr. 90000605924; 

36. Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde    Reģ.Nr. 90000051097; 

37. Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde    Reģ.Nr. 90000051538; 

38. Tumes un Degoles pagastu pārvalde    Reģ.Nr. 90000051256; 
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39. Slampes un Dţūkstes pagastu pārvalde    Reģ.Nr. 90000051222. 

 

Apvienojot pakļautībā esošo iestāţu finanšu pārskatus, par pamatu ľem katras iestādes 

sagatavotos un apstiprinātos finanšu pārskatus. Grāmatvedības finanšu pārskatus sagatavo  

saskaľā ar pārskata sagatavošanas norādījumiem un pamatprincipiem. 

Pakļautībā esošo iestāţu finanšu pārskatu konsolidāciju veic, apvienojot attiecīgos 

bilances posteľus un izslēdzot savstarpējos darījumus starp konsolidācijā iesaistītajām iestādēm. 

Izslēgšana attiecas uz savstarpējiem debitoriem un kreditoriem, kā arī aizdevumiem un 

aizľēmumiem, savstarpējiem darījumiem. Ja pārskata gadā notikuši citi darījumi starp iestādēm, 

kas iesaistītas konsolidācijā, to atlikumus bilancē izslēdz. Konsolidējot pārskatus viena budţeta 

ietvaros, izslēdz tos darījumus, ko savstarpēji veic viena budţeta ietvaros. Sagatavojot 

pašvaldības kopsavilkuma finanšu pārskatu, izslēgti darījumi, kuri notikuši starp pārskatā 

iekļautajām budţeta iestādēm. 

 

Nemateriālie ieguldījumi 

Nemateriālie ieguldījumi ir tādi ilgtermiľa ieguldījumi, kas neparādās mantiskā, 

saredzamā veidā, bet gan tikai kā īpašumtiesības. Nemateriālo ieguldījumu sastāvā uzskaita tikai 

par samaksu iegūtās tiesības. Pētniecības un uzľēmuma attīstības izmaksās uzrāda pašvaldības 

attīstības programmu izmaksas. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības, 

datorprogrammas- uzskaita datoru programmproduktus, grāmatvedības programmas, datu bāzes 

programmas u.c. 

Nemateriālie ieguldījumi tiek amortizēti aktīva lietderīgās lietošanas laikā, ko nosaka šim 

mērķim nozīmēta komisija katram gadījumam atsevišķi. Nemateriālos ieguldījumus uzskaita 

iegādes vērtībā kopā ar pievienotās vērtības nodokli. Pārskatā par budţeta iestādes finansiālo 

stāvokli (bilancē) nemateriālos ieguldījumus norāda uzskaites vērtībā (atlikušajā vērtībā), no 

nemateriālo ieguldījumu iegādes (sākotnējās) vērtības atskaitot vērtības samazināšanos 

(amortizāciju) nemateriālajiem ieguldījumiem un izdevumus no vērtības samazināšanās. 

 

Pamatlīdzekļi  

 

  Pamatlīdzekļi ir aktīvi, kuru paredzētais lietderīgās lietošanas laiks - ilgāks par vienu 

gadu un sākotnējā vērtība - 150,01 lati. Tie funkcionē pastāvīgi. Pamatlīdzekļi tiek iegrāmatoti 

iegādes vērtībā kopā ar pievienotās vērtības nodokli. 

Pārskatā par budţeta iestādes finansiālo stāvokli (bilancē) pamatlīdzekļus norāda uzskaites 

vērtībā (atlikušajā vērtībā), no pamatlīdzekļu iegādes (sākotnējās) vērtības atskaitot uzkrāto 

nolietojumu un izdevumus no vērtības samazināšanās. 

Pamatlīdzekļu nolietojums ir summa, kuru pamatlīdzekļa vērtības dzēšanai pakāpeniski iekļauj 

iestādes faktiskajās izmaksās pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laikā. Pamatlīdzekļu nolietojums 

aprēķināts pēc lineārās metodes, vadoties pēc LR Ministru kabineta 21.06.2005. noteikumiem 

Nr.440 "Noteikumi par budţeta iestāţu pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas 

nosacījumiem". 

Nolietojums netiek rēķināts budţeta iestāţu bilancēs iekļautajai zemei, bioloģiskajiem un 

pazemes aktīviem, ieguldījumiem nomātajos pamatlīdzekļos, kultūras un dabas pieminekļiem, 

bibliotēku fondiem, kultūras un mākslas priekšmetiem, dārgakmeľiem, dārgmetāliem un to 

izstrādājumiem, vērtslietām un citām kultūrvēsturiskajām vērtībām. 

Pamatlīdzekļu nolietojumu sāk rēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc pamatlīdzekļa 

nodošanas ekspluatācijā un beidz aprēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc pamatlīdzekļa 

ekspluatācijas izbeigšanas vai izslēgšanas no uzskaites. Nolietojumu turpina rēķināt arī remontu un 

rekonstrukcijas laikā. Rekonstrukcijas izmaksas tiek pievienotas klāt pamatlīdzekļu uzskaites 

vērtībai (atlikušajai vērtībai). Pamatlīdzekļiem pēc rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas 
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nolietojumu aprēķina atlikušajā vai pārskatītajā lietderīgas lietošanas laikā, to rēķina no atlikušās 

jeb uzskaites vērtības. 

            Pamatlīdzekļu tekošās remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas attiecīgā perioda 

ieľēmumu un izdevumu pārskatā, kurā tās ir radušās.  

Ja ilgtermiľa ieguldījumu objekta vērtība nepārejošu apstākļu dēļ kļūst zemāka par 

novērtējumu iepriekšējā gada bilancē, vērtības samazinājums tiek norakstīts no iepriekšējos 

periodos rezervē ieskaitītā attiecīgā ilgtermiľa ieguldījumu objekta vērtības pieauguma, 

pārsniegumu iekļaujot attiecīgā perioda ieľēmumu un izdevumu pārskatā.  

Nepabeigtā celtniecība atspoguļo pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības 

objektu izmaksas, un tā tiek uzskaitīta sākotnējā vērtībā. Sākotnējā vērtībā ietilpst celtniecības 

izmaksas un citas tiešās izmaksas. Nepabeigtajai celtniecībai nolietojums netiek aprēķināts, 

kamēr attiecīgie aktīvi nav pabeigti un nodoti ekspluatācijā.  

Izmaksas, kas saistītas ar nomātā īpašuma uzlabojumiem, tiek kapitalizētas un 

atspoguļotas kā pamatlīdzekļi. Šo aktīvu nolietojums tiek aprēķināts visā nomas perioda laikā, 

izmantojot lineāro metodi.  

Iekļaujot bilancē līdz šim neuzskaitītu esošu ilgtermiľa ieguldījumu un bez atlīdzības 

saľemtu ilgtermiľa ieguldījumu, budţeta iestādes izveidota komisija, nepieciešamības gadījumā 

pieaicinot attiecīgās jomas speciālistu, izmantojot vispāratzītas vērtēšanas metodes, novērtē 

ieguldījumu. 

Ja pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība ir pilnīgi norakstīta kā nolietojums, bet pamatlīdzekli turpina 

lietot, nolietojuma aprēķināšanu pārtrauc, bet pamatlīdzekli saglabā uzskaitē. 

Peļľa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp 

pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieľēmumiem, un ieľēmumiem 

no attiecīgā pamatlīdzekļa pārvērtēšanas rezerves norakstīšanas, un iekļauti attiecīgā perioda 

ieľēmumu un izdevumu pārskatā, kurā tie radušies. 

Ja ilgtermiľa ieguldījumi tiek likvidēti, atsavināti vai iznīcināti prettiesiskas darbības dēļ, 

ilgtermiľa ieguldījumus izslēdz no uzskaites, atzīstot izdevumus ilgtermiľa ieguldījuma 

uzskaites (atlikušajā) vērtībā.  

Pamatlīdzekļus, kas iegūti operatīvās nomas ietvaros, bilancē neuzskaita. Šādus aktīvus 

uzskaita zembilancē atsevišķā uzskaites reģistrā. Nomas maksājumus atzīst izdevumos saskaľā 

ar uzkrāšanas principu, izdevumus atzīst pārskata periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no naudas 

samaksas. Saskaľā ar normatīvo aktu prasībām, pašvaldība ir uzskaitījusi īpašumā 

(zemesgrāmatā reģistrētās) un lietojumā esošās zemes.  

 

Ilgtermiľa finanšu ieguldījumi un aizdevumi 

 

Budţeta iestādes bilancē līdzdalību radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālos novērtē un 

norāda saskaľā ar pašu kapitāla metodi. Katra pārskata gada beigās līdzdalību radniecīgo 

kapitālsabiedrību kapitālos palielina vai samazina atbilstoši līdzdalības daļas vērtības izmaiľām 

kapitālsabiedrības pašu kapitālā pārskata gadā, izmantojot kapitālsabiedrības gada pārskatā 

norādīto informāciju. Līdzdalības vērtības izmaiľas nosaka, reizinot kapitālsabiedrības pārskata 

gada revidēto rezultātu ar pašvaldībai piederošo daļu procentu.  

Kapitāla līdzdalības daļas vērtības pieaugumu vai samazinājumu kapitālsabiedrības pašu kapitālā 

pārskata gadā uzskaita kā pārskata gada ieľēmumus vai izdevumus un izmaiľas ilgtermiľa 

finanšu ieguldījumos. Ja kapitālsabiedrībai ir negatīva pašu kapitāla vērtība, budţeta iestādes 

ieguldījumu šajā kapitālsabiedrībā samazina līdz nullei un turpmāk zaudējumus no ieguldījuma 

kapitālsabiedrībā neatzīst. 

Ja kapitālsabiedrības pašu kapitālā ir notikušas izmaiľas, kas nav iekļautas kapitālsabiedrības 

peļľas vai zaudējumu aprēķinā (aktīvu pārvērtēšana, ko uzreiz iekļauj kapitālsabiedrības pašu 



32 

 

kapitālā), vērtības izmaiľas iekļauj budţeta iestādes pašu kapitālā pārējas rezervēs, kā arī 

uzskaita kā izmaiľas ilgtermiľa finanšu aktīvos. 

Pašvaldība operatīvā uzskaitē apkopo informāciju par ilgtermiľa finanšu ieguldījumiem 

radniecīgo uzľēmumu kapitālā pēc pašu kapitāla metodes. 

Pārskata gadā ieguldījumu uzskaites vērtība tiek palielināta, pamatojoties uz lēmumu par 

kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanu gadījumos, kad pašvaldība ir nodevusi 

kapitālsabiedrībai kā mantisko ieguldījumu pašvaldības bilancē uzskaitīto nekustamo īpašumu, 

pašvaldība ir pārskaitījusi sabiedrībai naudas līdzekļus vai nodevusi sabiedrībai kustamo mantu 

kā mantisko ieguldījumu. Pašvaldības kapitāla daļas, kuras iegūtas, veicot mantiskos 

ieguldījumus, tiek noteiktas atbilstoši aktīva bilances vērtībai. Pašvaldības bilancē uzskaitītie 

nekustamā īpašuma objekti pirms mantiskā ieguldījuma veikšanas tiek pārvērtēti atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanu. 

Maksājumus par ilgtermiľa finanšu ieguldījumu izmantošanu ieskaita budţeta ieľēmumos 

saskaľā ar attiecīgajiem tiesību aktiem. 

Ja ilgtermiľa finanšu ieguldījumus pārdod, starpību starp attiecīgā ilgtermiľa ieguldījuma 

uzskaites vērtību un saľemtās atlīdzības vērtību iegrāmato kā ieľēmumus vai izdevumus no 

ilgtermiľa ieguldījumu pārdošanas. 

Gada beigās aprēķina, pārgrāmato un atsevišķi norāda finanšu ieguldījumus, kuru termiľš 

nepārsniedz gadu no bilances datuma. Finanšu ieguldījumus, kurus iespējams realizēt jebkurā 

laikā un plāno realizēt nākamo 12 mēnešu laikā, norāda kā īstermiľa finanšu ieguldījumus. 

 

Vērtības samazināšanās 

 

Vērtības samazināšanās novērtēšana attiecas uz visām aktīvu kategorijām. Katra pārskata 

perioda beigās tiek novērtēts, vai nav pazīmju, kas norāda uz aktīvu vērtības būtisku 

samazinājumu. Ja ilgtermiľa ieguldījuma vērtība bilances datumā ir zemāka par tā uzskaites 

vērtību, un vērtības samazinājums ir ilgstošs, ilgtermiľa ieguldījumu novērtē atbilstoši zemākajai 

vērtībai. 

Ja ilgtermiľa ieguldījuma vērtība ir būtiski lielāka par tā iegādes (izveides, raţošanas) vērtību vai 

novērtējumu iepriekšējā gada bilancē, un vērtības palielinājums ir ilgstošs, attiecīgo ilgtermiľa 

ieguldījumu var pārvērtēt atbilstoši augstākai vērtībai. Ja ilgtermiľa ieguldījumam uzskaitīts 

nolietojums, tad, pārvērtējot ilgtermiľa ieguldījumu, koriģē arī nolietojuma (amortizācijas) 

aprēķinus kārtējam un nākamajiem periodiem. 

Ja pārvērtētajam ilgtermiľa ieguldījumam konstatē pazīmes, kas liecina par vērtības 

samazinājumu, šo samazinājumu attiecina uz ilgtermiľa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi. 

Ilgtermiľa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi var samazināt tikai par konkrētā ilgtermiľa aktīva 

pārvērtēšanas rezerves samazinājuma summu. 

Ja pārvērtēto ilgtermiľa aktīvu izslēdz no uzskaites, ilgtermiľa ieguldījumu pārvērtēšanas 

rezervi, kas attiecas uz izslēgto aktīvu, atzīst pārskata perioda ieľēmumos. 

 

Krājumi 

 

Krājumu uzskaite gada laikā veikta nepārtraukti, pielietojot FIFO metodi. Krājumos 

uzskaitītas izejvielas, materiāli, atsavināšanai paredzētie ilgtermiľa ieguldījumi un inventārs 

vērtībā līdz 150 latiem  par vienu vienību. 

Krājumi uzskaitīti iegādes vērtībā, pamatojoties uz dokumentiem par krājumu iegādi, 

izgatavošanu vai saľemšanu. 
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Analītiskajā uzskaitē krājumi un inventārs uzskaitīti pēc to nosaukumiem un materiāli 

atbildīgajām personām. Krājumu un inventāra atlikumi pārbaudīti gada inventarizācijā. 

Mazvērtīgo inventāru iestādes grāmatvedības uzskaitē uzľem iegādes brīdī un, nododot 

ekspluatācijā, tas tiek norakstīts izmaksās, kuram nodrošināta operatīvā uzskaite.  

 

Ilgtermiľa un īstermiľa posteľi 

 

Ilgtermiľa posteľos uzrādītas summas, kuru saľemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas 

termiľi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saľemamas, 

maksājamas vai norakstāmas gada laikā, uzrādītas īstermiľa posteľos. 

 

Norēķini par prasībām (debitoriem) 

 

Pašvaldība šajā kontu grupā atspoguļo visus norēķinus ar debitoriem - juridisko un 

fizisko personu īstermiľa parādus, kuri atmaksājami viena gada laikā. Debitoru parādi saskaľoti, 

noformējot un apstiprinot savstarpējos norēķinu salīdzināšanās aktus. Debitoru parādus bilancē 

norāda neto vērtībā, kas aprēķināta, no šo aktīvu uzskaites vērtības atskaitot debitoru parādiem, 

kuru saľemšana ir apšaubāma, izveidoto uzkrājumu vērtību. 

Prasībām, parādiem un samaksātiem avansiem, kuru saľemšana ir apšaubāma, veido 

uzkrājumus apšaubāmās summas apmērā. 

Uzkrājumus apšaubāmās summas apmērā veido konkrētam debitoru parādam. 

Saľemamās soda naudas nekustamā īpašuma nodoklim uzskaita zembilancē no dienas, kad 

budţeta iestādei rodas likumīgas tiesības piedzīt attiecīgo soda naudu. Saľemto soda naudu 

uzskaita kā ieľēmumus dienā, kad to ieskaita budţeta iestādes naudas līdzekļu kontā. 

 

Nākamo periodu izmaksas 

 

Nākamo periodu izdevumu kontā atzītos maksājumus iekļauj izdevumos pēc uzkrāšanas 

principa, izdevumus atzīstot periodā, uz kuru tie attiecas. Attiecīgi izdevumus atzīst tad, kad 

budţeta iestāde ir saľēmusi pakalpojumu. 

Saľemot rēķinu par avansa maksājumiem un nākamo periodu izdevumiem, to līdz apmaksas 

dienai uzskaita atsevišķi kā zembilances saistības. Katru avansa maksājumu vai nākamo periodu 

izdevumu veidu uzskaita analītiski. 

Samaksātos avansus klasificē tās aktīvu grupas sastāvā, par kuriem avansi maksāti. Avansu 

aktīva iegādei norāda tajā pašā bilances grupā, kur pēc darījuma izpildes uzskaitīs iegūto aktīvu. 

Atsevišķi izdala avansus nemateriālajiem ieguldījumiem, avansus pamatlīdzekļu iegādei, 

avansus finanšu ieguldījumiem un avansus krājumiem. Pārējos avansus klasificē kopā kā 

īstermiľa aktīvu daļu. 

 

Pašu kapitāls 

 
Pašu kapitāla kontos uzskaita līdzekļu avotus, kuri veido pašvaldības īpašumu. Pašu kapitālu 

veido: 

1. rezerves (ilgtermiľa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve un pārējās rezerves); 

2. iepriekšējo gadu budţeta izpildes rezultāts; 

3. pārskata gada budţeta izpildes rezultāts. 
Ilgtermiľa pārvērtēšanas rezerve ir veidojusies no ilgtermiľa aktīvu pārvērtēšanas iepriekšējos 

pārskata periodos. 
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Iepriekšējo pārskata gadu budţeta izpildes rezultātu un pārskata gada budţeta izpildes rezultātu 

uzskaita sadalījumu pa budţetu veidiem. 

 

Uzkrājumi 

 

Uzkrājumi ir paredzēti, lai segtu saistības, kuras attiecas uz pārskata gada vai iepriekšējo 

gadu darījumiem un pārskata sagatavošanas laikā ir paredzams vai zināms, bet kuru vērtība vai 

konkrētu saistību rašanās vai segšanas datums nav precīzi zināms. Veidojot uzkrājumus, budţeta 

iestāde atbilstoši pieejamai informācijai pamatoti izvērtē to vērtību. Uzkrājumu vērtība nedrīkst 

pārsniegt nepieciešamo summu, kādu budţeta iestāde maksātu pārskata datumā, lai segtu 

saistības. Uzkrājumus nedrīkst izmantot aktīvu vērtības koriģēšanai. 

     

Kreditori  

Kreditori ir budţeta iestādes pašreizējās saistības (pienākumi), kuras radušās pagātnes 

notikumu (darījumu) rezultātā, kuru apmaksai budţeta iestādei vajadzēs lietot tās resursus 

(piemēram, naudas samaksa, citu aktīvu nodošana, pakalpojumu sniegšana). Pašvaldības 

kreditoru sastāvā atspoguļoti norēķini par aizľēmumiem un saistībām, par saľemtajiem 

avansiem, norēķini ar piegādātājiem un darbuzľēmējiem, norēķini par darba samaksu, norēķini 

par nodokļiem (ienākumu nodoklis, sociālais nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis). Kreditoru 

parādi tiek saskaľoti, noformējot un apstiprinot savstarpējos norēķinu salīdzināšanās aktus.  

Uzkrātās saistības 
 

Kā uzkrātās saistības atzīst saistības pa izdevumiem, kas attiecas uz pārskata periodu, bet 

par ko attaisnojuma dokuments (rēķins) pārskata periodā nav saľemts, vai tamlīdzīgas saistības. 

Uzkrātās saistības atzīst, ja saistību lielums un apmaksas termiľi ir samērā precīzi aprēķināmi un 

nenoteiktības pakāpe ir daudz mazāka nekā uzkrājumiem. Pārskata perioda beigās budţeta 

iestāde iegrāmato uzkrātās saistības. Uzkrāto saistību summu nosaka saskaľā ar noslēgtajiem 

līgumiem, tāmēm vai pēc iepriekšējās pieredzes par izdevumu apjomu. Aprēķināto summu 

iegrāmato izdevumos un uzkrātajās saistībās. 

Uzkrājumi darbinieku atvaļinājumu apmaksai tiek aprēķināti katram pašvaldības 

darbiniekam, pamatojoties uz kopējo nopelnīto, bet neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu, kas 

reizināts ar vidējo vienas dienas darba atalgojumu pēdējo sešu mēnešu laikā, kam pieskaitītas 

attiecīgās sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.  

Uzkrājumi aizľēmuma procentu maksājumiem tiek aprēķināti, pamatojoties uz līgumu 

nosacījumiem un tajos iekļautajiem atmaksu grafikiem. 

 

Līzingi 

 

Līzings Tukuma novada Domes politikas ietvaros ir darījums, kura rezultātā viena 

darījuma puse (līzinga devējs) nodod otrai (līzinga ľēmējam) aktīvu lietošanā uz noteiktu laiku, 

saľemot noteiktu maksājumu plūsmu. Aktīvu nodod lietošanā ar vai bez izpirkuma tiesībām. 

Tukuma novada Domei ir operatīvais līzings jeb nomas uzskaite, tas nozīmē, ka 

pamatlīdzekļus, kas iegūti nomas ietvaros, neuzskaita bilancē. Minētos aktīvus uzskaita 

zembilancē atsevišķā uzskaites reģistrā. 

Nākotnes nomas maksājumus neuzskaita bilancē un tos reģistrē kā zembilances saistības. 

Nomas maksājumus atzīst kā izdevumus, pamatojoties uz uzkrājumu principu, kas nosaka, ka 

izdevumus atzīst pārskata periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no tā, vai nauda ir samaksāta. 

Maksājumu veicot ārvalstu valūtā, maksājuma summu pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas 

oficiāli noteiktā valūtas maiľas kursa attiecīgā darījuma dienā. Saistību atlikumus darījuma 
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valūtā, ja tā nav lati, mēneša beigās pārvērtē pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiľas 

kursa perioda pēdējā dienā, atzīstot nerealizētos ieľēmumus vai izdevumus no valūtas kursa 

svārstībām. 

Gadījumā, ja saskaľā ar līgumu līzinga ľēmējam jāveic ikmēneša nomas maksājumi, izdevumus 

atzīst dienā, kad saľemts rēķins vai pēc līguma nosacījumiem. Gadījumā, ja saskaľā ar līgumu - 

līzinga maksājumus veic retāk nekā reizi mēnesī, katra mēneša beigās veido uzkrājumus nomas 

maksājumiem. 

 

 Finanšu līzings. 

Pamatlīdzekļus, kas iegādāti pēc finanšu līzinga nosacījumiem, atzīst bilancē kā 

pamatlīdzekļus un saistības pret līzinga devēju pamatlīdzekļu patiesā vērtībā līzinga darījuma 

slēgšanas dienā. 

Pamatlīdzekļu vērtību grāmatvedībā uzskaita latos. Ārvalstu valūtā iegādātos pamatlīdzekļus 

grāmatvedībā uzskaita latos pēc atbilstošā Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiľas kursa 

pamatlīdzekļu iegādes dienā. 

Līzinga saistības uzskaita darījuma valūtā. Līzinga saistību atlikumu darījuma valūtā, ja tā nav 

lati, mēneša beigās pārvērtē pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiľas kursa perioda 

pēdējā dienā, atzīstot nerealizētos ieľēmumus vai izdevumus no valūtas kursa svārstībām. 

Līzinga procentus neiekļauj pamatlīdzekļu iegādes vērtībā. 

Līzinga procentu maksājumus atzīst kā izdevumus, pamatojoties uz uzkrājumu principa, kas 

nosaka, ka procentu izdevumus atzīst periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no tā, vai nauda 

samaksāta. Naudas samaksas dienā tos attiecina uz bilancē iepriekš uzkrātajiem procentu 

izdevumiem. 

Ja maksājumu veic ārvalstu valūtā, maksājumu summu pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas 

oficiāli noteiktā valūtas maiľas kursa darījuma dienā. Saistību atlikumu darījuma valūtā, ja tā 

nav lati, mēneša beigās pārvērtē pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiľas kursa 

perioda pēdējā dienā, atzīstot nerealizētos ieľēmumus vai izdevumus no valūtas kursu 

svārstībām. 

Pamatlīdzekļiem, kurus iegādā pēc finanšu līzinga nosacījumiem, rēķina nolietojumu pēc tādiem 

pašiem principiem, kā pārējiem tās pašas klases pamatlīdzekļiem (skatīt Pamatlīdzekļu un 

nemateriālo ieguldījumu uzskaites politiku). 

 

Aizľēmumu uzskaite 

 

Budţeta iestāde aizľēmumus uzrāda bilancē no brīţa, kad nauda no aizľēmuma sniedzēja 

tiek saľemta iestādes norēķinu kontā, pamatojoties uz bankas konta izrakstu. 

Aizľēmumu saistības uzskaita darījuma valūtā. Mēneša beigās aizľēmumu saistību atlikumus 

darījuma valūtā, ja tā nav lati, pārvērtē pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiľas kursa 

perioda pēdējā dienā, atzīstot nerealizētos ieľēmumus vai izdevumus no valūtas kursa 

svārstībām. 

Dienā, kad aizľēmumu saistības atmaksā, budţeta iestāde samazina aizľēmumu saistības 

un naudas līdzekļu kontu. 

Aizľēmumu procentu izdevumus un saistību maksājumus par piešķirtajām, bet neizmantotajām 

kredīta summām uzskaita darījuma valūtā pēc uzkrājuma principa, kas nosaka, ka izdevumus 

atzīst periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no tā, vai nauda ir samaksāta. 

Budţeta iestāde uzkrāj un aprēķina aizdevumu procentu un saistību maksājumus, pamatojoties 

uz noslēgtajiem aizľēmumu līgumiem. Aprēķinot procentus, tos atzīst kā izdevumus pārskata 

periodā, kā arī uzskaita bilances pasīvā kā „Uzkrātās saistības”. 
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Nākamo periodu ieľēmumi 

 

 Pārskata gadā nākamo periodu ieľēmumos uzskaitīta saľemtā ārvalstu finanšu palīdzība, 

saľemtais finansiālais atbalsts un saľemtie ziedojumi un dāvinājumi, ja saskaľā ar dāvinājuma 

vai pušu vienošanās līguma nosacījumiem: 

 saľemtie līdzekļi paredzēti ilgtermiľa ieguldījuma objekta (ar ierobeţotu lietošanas 

laiku) iegādei, izveidošanai vai būvniecībai; 

 saľemtie līdzekļi tiks izlietoti tikai nākamajos pārskata gados; 

 nosacījumu neizpildes gadījumā saľemtie līdzekļi nākamajos gados jāatmaksā. 

Nākamo periodu ieľēmumos sākotnēji uzskaitīto saľemtās finanšu palīdzības vai finansiālā 

atbalsta vērtību iekļauj attiecīgo pārskata periodu ieľēmumos atbilstoši ilgtermiľa ieguldījuma 

kārtējā gada nolietojuma un vērtības norakstījumu summām vai to daļām, vai pakāpeniski 

nosacījumu izpildes laikā. 

Ieľēmumus par konkrētiem pakalpojumiem, kas saľemti pirms pārskata perioda slēgšanas 

(bilances) datuma, bet attiecas uz nākamajiem (pārskata periodam sekojošiem) periodiem, 

norāda bilances pasīvā kā nākamo periodu ieľēmumus. 

Ieľēmumus, kas saľemti pirms pārskata perioda bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem 

pārskata periodiem, norāda bilances pasīvā kā nākamo periodu ieľēmumus. Nākamo periodu 

ieľēmumu kontā atzītās summas iekļauj ieľēmumu un izdevumu pārskatā pēc uzkrāšanas 

principa, ieľēmumus atzīstot periodā, uz kuru tie attiecas. Attiecīgi ieľēmumus atzīst dienā, kad 

budţeta iestāde ir sniegusi pakalpojumu vai realizējusi darījuma paredzēto aktīvu. 

 

Ieľēmumi 

 

Ieľēmumi ir atzīti pēc uzkrāšanas principa. Ieľēmumus atzīst periodā, kad tie radušies, 

neatkarīgi no naudas saľemšanas vai samaksas. 

Ieľēmumus no pakalpojumu sniegšanas uzskaita dienā, kad sniegti pakalpojumi. Ieľēmumus no 

saľemtajām dotācijām atzīst dienā, kad asignējums/ dotācija ir saľemta. 

Saľemtos dāvinājumus, ziedojumus un mantojumus uzskaita attiecīgā aktīvu grupā, atzīstot 

ieľēmumus no dāvinājumiem un ziedojumiem tādā vērtībā, kādā novērtēti attiecīgie dāvinājumi, 

ziedojumi vai mantojumi. 

Budţeta ieľēmumus veido saskaľā ar nodokļu likumiem iekasētie vai saľemtie nodokļu, valsts 

un pašvaldību nodevu un citi maksājumi budţetos, kā arī pašvaldības budţeta iestāţu ieľēmumi 

no sniegtajiem maksas pakalpojumiem. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa, dabas resursu nodokļa un azartspēļu nodokļa ieľēmumi tiek atzīti 

pēc naudas saľemšanas principa, jo šo nodokļu administrēšanu veic Valsts Ieľēmumu dienests. 

Pašvaldība veic nekustamā īpašuma nodokļa uzskaiti pēc uzkrāšanas principa. 

Ieľēmumus ārvalstu valūtā uzskaita latos to atzīšanas dienā. Ieľēmumus, kas rodas no valūtas 

kursu atšķirībām ieľēmumu atzīšanas dienā un naudas saľemšanas dienā, uzskaita kā ieľēmumus 

vai zaudējumus no valūtas kursu svārstībām. 

Ja skaidru naudu iemaksā budţeta iestādes kasē, ja tie iepriekš nav atzīti kā ieľēmumi, tad 

ieľēmumus atzīst dienas beigās, pamatojoties uz kases aprāta atskaiti. 

Ja preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas darījumu reģistrācija notiek bez kases aparāta 

izmantošanas, tad ieľēmumus atzīst, pamatojoties uz dokumentu, kurā uzskaita dienas 

ieľēmumus. 
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Dotāciju piešķiršanas dienā budţeta iestāde atzīst ieľēmumus no saľemtajām dotācijām un 

palielina naudas līdzekļu konta atlikumu. 

Saľemtie transferta pārskaitījumi , šīs politikas ietvaros, ir : 

 saľemtie pārskaitījumi no augstākstāvošas iestādes; 

 transferta pārskaitījumi starp daţādiem budţeta veidiem un sociālās 

apdrošināšanas saľemtie transferta pārskaitījumi starp sociālās apdrošināšanas budţetiem, 

saskaľā ar gadskārtējo budţeta likumu; 

 saľemtās dotācijas un mērķdotācijas no citiem budţetu veidiem. 

Transferta pārskaitījuma dienā budţeta iestāde, kas saľem transfertu pārskaitījumu, palielina 

naudas atlikumu norēķinu kontos. Budţeta iestāde, kas veic transferta pārskaitījumu, samazina 

naudas līdzekļu atlikumu norēķinu kontā un atzīst izdevumus no transferta pārskaitījumiem. 

Gadījumā, ja budţeta iestāde saľem transferta pārskaitījumu pārskaitīšanai citai institūcijai, 

saľemšanas dienā tā palielina naudas atlikumu un atzīst transferta ieľēmumus. Dienā, kad 

saľemto summu pārskaita citai institūcijai vai organizācijai, budţeta iestāde atzīst transferta 

izdevumus un samazina naudas konta atlikumu pārskaitītās summas apmērā. 

 

Dotācijas un dāvinājumi 

 

Saľemtās mērķdotācijas, realizējot investīciju projektus, uzskaita pēc naudas 

saľemšanas principa. 

 

Izdevumi 

 

Pašvaldības budţeta izdevumi ir atspoguļoti saskaľā ar Ministru kabineta noteikumu  prasībām 

izdevumu klasifikācijai atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām. 

Izdevumi atzīti pēc uzkrāšanas principa. Izdevumus atzīst periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no 

naudas saľemšanas vai samaksas. 

 

 

Tukuma novada Domes  

Priekšsēdētājs           

           J.Šulcs 

 

Tukuma novada Domes 

galvenā grāmatvede          

                      S.Stepiľa 
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Administratīvās nodaļas 

2009.gada darba pārskats  
 

No 01.01.2009.līdz 30.06.2009. 

Nr.p.k. P a s ā k u m i skaits 

1. Sasauktas Domes sēdes, tai skaitā 6 

       - ārkārtas Domes sēdes 1  

2.  Domes sēdēs izskatītie jautājumi, tai skaitā: 181 

- finanšu jautājumi 43  

- vispārējās vadības un organizatoriskie jautājumi (t.sk., 

apstiprinātie noteikumi un saistošie noteikumi) 

43  

- īpašumu privatizācijas, atsavināšanas un izsoļu organizēšanas 

jautājumi 

4  

- zemes izmantošanas un adrešu noteikšanas, pirmpirkumu 

tiesību jautājumi 

22  

- projektēšanas, celtniecības un pilsētas attīstības jautājumi 9  

- sociālie un dzīvokļu jautājumi 11  

- izglītības, sporta un kultūras jautājumi 5  

- komunālie jautājumi 5  

- nedzīvojamo telpu izmantošanas jautājumi 12  

- citi jautājumi 27  

3. Notikušas pastāvīgo komiteju sēdes 21 

4. Komitejās izskatītie jautājumi, tai skaitā: 156 

- komunālo jautājumu komitejā 14 5 sēdes 

- pilsētas attīstības komitejā 43 5 sēdes 

- sociālo jautājumu komitejā  21 6 sēdes 

- finanšu komitejā 78  5 sēdes 

5. Izdoti Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumi, tai skaitā:   

 - pamatdarbības jautājumos 107 

 - personāla jautājumos 111 

 - par komandējumiem, tai skaitā: 21 

 - ārzemju komandējumi 8  

6. Darbs ar sarakstes, izziľu un pārskatu dokumentiem  

 - saľemtie iesniegumi 4552 

 - nosūtītie dokumenti 2326 

 - pa pastu nosūtīti dokumenti 5694 

 - saľemti nereģistrējamie dokumenti 301 

 - izsniegtas izziľas 113 

 - reģistrēti līgumi 389 

 - reģistrēti akti 329 

 - noformēti administratīvās komisijas sēţu protokoli 13 

 - sagatavotas, noformētas un administratīvajā komisijā izskatītas 

administratīvās lietas 
374 

7. Iepirkumi un konkursi, t.sk.:  

 - atklātie konkursi 3 

 - reģistrētas cenu aptaujas  12 

 - mazie iepirkumi (informatīvie paziľojumi) 41 
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No 01.07.2009. līdz 31.12.2009. 

Nr.p.k. P a s ā k u m i skaits 

1. Sasauktas Domes sēdes, tai skaitā 12 

       - ārkārtas Domes sēdes 5  

2.  Domes sēdēs izskatītie jautājumi, tai skaitā: 181 

- finanšu jautājumi 53  

- vispārējās vadības un organizatoriskie jautājumi (t.sk. 

apstiprinātie noteikumi un saistošie noteikumi) 

125  

- īpašumu privatizācijas, atsavināšanas un izsoļu organizēšanas 

jautājumi 

8  

- zemes izmantošanas un adrešu noteikšanas, pirmpirkumu 

tiesību jautājumi 

42  

- projektēšanas, celtniecības, teritorijas attīstības jautājumi 25  

- sociālie un dzīvokļu jautājumi 11  

- izglītības, sporta un kultūras jautājumi 9  

- komunālie jautājumi 16  

- nedzīvojamo telpu izmantošanas jautājumi 8  

- citi jautājumi 54  

3. Notikušas pastāvīgo komiteju sēdes 29 

4. Komitejās izskatītie jautājumi, tai skaitā: 270 

- komunālo jautājumu komitejā 26 6 sēdes 

- attīstības, izglītības un kultūras komitejā 85 6 sēdes 

- sociālo un veselības jautājumu komitejā 38 6 sēdes 

- teritoriālajā komitejā 16 5 sēdes 

- finanšu komitejā 105 6 sēdes 

5. Izdoti Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumi, tai skaitā:   

 - pamatdarbības jautājumos 170 

 - personāla jautājumos 151 

 - par komandējumiem, tai skaitā: 25 

 - ārzemju komandējumi 7  

6. Darbs ar sarakstes, izziľu un pārskatu dokumentiem  

 - saľemtie iesniegumi 4826 

 - nosūtītie dokumenti 2179 

 - pa pastu nosūtīti dokumenti 3848 

 - saľemti nereģistrējamie dokumenti 379 

 - izsniegtas izziľas 79 

 - reģistrēti līgumi 433 

 - reģistrēti akti 321 

 - noformēti administratīvās komisijas sēţu protokoli 12 

 - sagatavotas, noformētas un administratīvajā komisijā izskatītas 

administratīvās lietas 
361 

7. Iepirkumi un konkursi, t.sk.:  

 - atklātie konkursi 7 

 - reģistrētas cenu aptaujas  14 

 - mazie iepirkumi (informatīvie paziľojumi) 21 

 
Sagatavoja personāla vadītāja Liene Zērvēna 

 

Administratīvā departamenta vadītāja Ritma Skudra 
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 Attīstības nodaļas  

paveiktie darbi 2009.gadā 
 

 

Iesniegtie un atbalstītie projekti  
 

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu Valsts aģentūra atbalstījusi atklātā konkursā 3.5.2.1. 

aktivitātē „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ES 

Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Centrālās katlu mājas rekonstrukcija Tukuma 

pilsētā”.  

Projekta iesniedzējs ir SIA „Tukuma siltums”. Paredzēta katlu mājas Asteru ielā 6 

rekonstrukcija, kuras rezultātā būtiski paaugstinātu siltumenerģijas raţošanas efektivitāti un 

sekmētu fosilā kurināmā veidu aizvietošanu ar atjaunojamiem energoresursiem. Projekta ietvaros 

tiks būvēts katlu mājas jauns korpuss ar diviem 5 MW skaidu/šķeldu sadedzināšanas katliem. 

Projekta kopējās izmaksas -  LVL 2 678 459, t.sk., ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 

LVL 1 007 262,48. 

Projekta īstenošanas laiks -  16 mēneši. 

 

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu Valsts aģentūra atbalstījusi atklātā konkursā 3.5.2.1. 

aktivitātē „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ES 

Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Baloţu ielas siltumtīklu rekonstrukcija Tukuma 

pilsētā”. Projekta iesniedzējs ir SIA „Tukuma siltums”. 

Paredzēts veikt siltumtīklu rekonstrukciju Baloţu un Valguma ielu posmos. Projekta 

rezultātā būtiski tiks samazināti siltumenerģijas zudumi ( aptuveni 442 MWh) pārvades un 

sadales sistēmās. Paredzēta veco, nolietojušos cauruļvadu nomaiľa pret jauniem, rūpnieciski 

raţotiem ar kvalitatīvu siltumizolāciju. Kopējais trases garums 660m. 

Projekta kopējās izmaksas -  LVL 168 606, t.sk., ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 

LVL 52 951. 

Projekta īstenošanas laiks -  6 mēneši. 

 

Valsts reģionālās attīstības aģentūras koordinētajā Latvijas-Šveices sadarbības 

programmas projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu 

pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” realizācija par skolēnu autobusa ar 40 

sēdvietām piegādi Tukuma novada vajadzībām. 

Autobusu piegāde paredzēta 2010.gadā. Plānotā maksimālā autobusa cena ir LVL 

150 000, kur pašvaldības līdzfinansējums ir 10%, t.i., LVL 15 000. 

 

Sagatavota informācija Ekonomikas ministrijai „Par papildus finansējuma piešķiršanu 

projektam „Tukuma biznesa inkubatora izveide”” ( 15.05.2007. līgums Nr.6240-07/10) 

izveidotā biznesa inkubatora darbības nodrošināšanai. Sniegta informāciju par to, ka Tukuma 

pašvaldībai nepieciešams papildus finansējums 2009.gada pirmajā pusgadā 10 000 Ls apjomā, 

lai nodrošinātu biznesa inkubatora minimālo pakalpojumu sniegšanu jaunajiem komersantiem. 

14.08.2009. iesniegta atskaite Ekonomikas ministrijai par biznesa inkubatora darbību un 

10 000Ls izlietojumu laikā no 27.02.2009.-31.07.2009. 

Pašvaldībai jānodrošina noteiktu atbalsta pakalpojumu sniegšana inkubatora 

uzľēmumiem saskaľā ar 25.05.2009. līgumu Nr.357/ 624-09-13. Ekonomikas ministrijas 

piešķirtais finansējums izmantots pakalpojumu daļējai segšanai, tas ir, sekretariāta un galveno 

biroja pakalpojumu segšanai, konsultēšanas un ar uzľēmējdarbību saistīto jautājumu 
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pakalpojumu sniegšanai, atbilstoši budţeta izdevumu klasifikācijas kodam 2231 „Iestādes 

reprezentācijas, ar iestādes darbības un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi”. 

 

 ESF atklātā konkursā 1.2.2.4.2. apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu 

sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai 

izglītībā” iesniegts projekts „Atbalsta nodrošināšana Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. 

pamatskolas bērniem un jauniešiem ar zemām pamatprasmēm un funkcionālajiem 

traucējumiem sociālās atstumtības riska mazināšanai, integrācijai izglītībā un sabiedrībā”. 

Iesniedzējs - Tukuma E. Birznieka- Upīša 1. pamatskola, partneris - Tukuma novada Dome. 

Kopējās izmaksas - 35 140 LVL, no kurām 85% - ESF finansējums, 15% - pašvaldības 

finansējums 5271 LVL (2010. gadā- 2635.50 LVL, 2011. gadā 2635.50 LVL). 

Projekta īstenošanas laiks - no 2010. gada 1.janvāra līdz 2011. gada 30.decembrim. 

Mērķis -  nodrošināt nepieciešamos atbalsta pasākumus mācībās bērniem un jauniešiem 

ar mācīšanās problēmām un zemām pamatprasmēm, mazināt sociālās atstumtības risku 

mazākumtautību bērniem un jauniešiem, izglītojamiem no trūcīgām ģimenēm, bērniem- 

bāreľiem, izglītojamiem, kuru vecāki ilgstoši strādā ārzemēs, bērniem un jauniešiem ar 

funkcionālajiem traucējumiem un hroniskām saslimšanām.    

 

ESF atklātā konkursā 1.2.2.4.2. apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu 

sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai 

izglītībā” iesniegts projekts „Mācību atbalsta nodrošināšana un darba un sadzīves prasmju 

apguves veicināšana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem Tukuma Vakara 

un neklātienes vidusskolā”. Iesniedzējs - Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola, partneris - 

Tukuma novada Dome. 

Kopējās izmaksas - 60 000 LVL, no kurām 85% - ESF finansējums, 15% pašvaldības 

finansējums - 9000 Ls (2010.gadā – 4500 LVL, 2011.gadā – 4500 LVL). 

Ieviešanas laiks - no 2010.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 30.novembrim. 

Mērķis - nodrošināt mācību atbalstu Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas 

izglītojamiem ar mācīšanās problēmām un veicināt piemērotu izglītības un tālākizglītības ceļu 

piedāvājumu jauniešiem obligātajā izglītības vecumā ar zemām pamatprasmēm.  

 

ERAF 3.1.3.3.1.apakšaktivitātē „Speciālās izglītības iestāţu infrastruktūras un 

aprīkojuma uzlabošana” Izglītības un zinātnes ministrijā iesniegts projekta pieteikums „Tukuma 

Speciālās internātpamatskolas un Dzirciema Speciālās internātpamatskolas 

infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”. 

Kopējās izmaksas - 196 760 LVL, no kurām ERAF - 85%,t.i., 167246 LVL, VB - 

4,5%,t.i., 8854LVL, PB - 10,5%,t.i., 20660LVL.  

Ieviešanas laiks ir 2010.gada pirmais ceturksnis - 2011.gada pirmais ceturksnis (12 

mēneši). 

Mērķis - uzlabot mācību vidi izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, kā arī veicināt 

darba un sadzīves prasmju attīstīšanu izglītojamiem Tukuma Speciālajā internātpamatskolā un 

Dzirciema speciālajā internātpamatskolā.  

Tukuma speciālajā internātpamatskolā paredzēta ēkas renovācija, mēbeļu un aprīkojuma 

iegāde galdnieka profesijas apguves vajadzībām, kā arī mājturības kabinetu renovācija, mēbeļu 

un aprīkojuma iegāde mājkalpotāja profesijas apguvei. Dzirciema speciālajā internātpamatskolā 

notiks telpu infrastruktūras un inţenierkomunikāciju renovācijas darbi, veicot elektroinstalācijas 

nomaiľu, santehnikas sistēmas renovāciju, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

signalizācijas sistēmas ierīkošanu, gaisa kondicionēšanas sistēmas maiľu, kāpľu telpas 

renovācija un koridoru renovāciju.  
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Rezultātā - uzlabota mācību vide izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un veicināta 

darba un sadzīves prasmju attīstīšana izglītojamiem speciālajās izglītības iestādēs. 

 

Pamatojoties uz nolikumu atklātam konkursam „Energoefektivitātes paaugstināšana 

pašvaldību ēkās” un Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta projektu īstenošanas noteikumiem, 

Vides ministrijā iesniegts Slampes pagasta sagatavotais projekts „Slampes pagasta „Kultūras 

pils” un pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” energoefektivitātes paaugstināšana” 

(identifikācijas Nr. KPFI-1/66). 

Projekta kopējās izmaksas - LVL 799824,00, no tā attiecināmās izmaksas LVL 

638138,00, no tā: finansējums no budţeta apakšprogrammas 27.00.00 „Klimata pārmaiľu 

finanšu instruments” paredzētiem līdzekļiem – 74% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 

LVL 472 222,00 un finansējuma saľēmēja līdzfinansējums – 26 % no attiecināmajām 

izmaksām, nepārsniedzot LVL 165916,00. 

Projekta īstenošanas gala termiľš - 2010.gada 1.decembris. 

Projekta īstenošanā sasniedzams Projekta mērķis - oglekļa dioksīda emisiju 

samazinājuma efektivitātes rādītājs 0,417 kgCO2/Ls gadā. 

Projekts atbalstīts un realizē Slampes pārvalde, saskaľojot dokumentāciju ar Tukuma 

novada Domi. 

 

Valsts kultūrkapitāla fondā projekta iesniegums „18.gadsimta ēkas pagraba 

mākslinieciskā inventarizācija, Tukumā, Brīvības laukumā 21” . 

Projekta mērķis - saglabāt 18.gadsimta koka ēku, vienu no vērtīgākajiem arhitektūras 

objektiem Tukuma pilsētā. 

Projekta ietvaros veikta ēkas pagraba mākslinieciskā inventarizācija, kas ietver izpēti, 

fotofiksāciju, uzmērījumus, plāna izstrādi un slēdziena sagatavošanu. Projekta rezultātā iegūta 

informācija ēkas datējuma precizēšanai un ēkas projekta izstrādei. Izpēti veikusi SIA 

„Arhitektoniskā izpētes grupa”. 

Kopējās izmaksas - Ls 500.00.  

Projekts apstiprināts. Ieviešanas laiks - 25.10.2008.-31.12.2009.  

 

 Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes sekretariātam ERAF ierobeţotai 

projektu atlasei projekta iesniegums „Tukuma izglītības iestāţu informatizācija” 3.2.2.1. 

aktivitātē „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība”. 

2009.gadā Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes sekretariāts likvidēts un tā 

projekta ieviešanas un pārraudzības funkcijas pārľēmusi Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts 

izglītības attīstības aģentūra. 

Apvienojoties Tukuma novadam, projekts apvienots par novadā esošām pašvaldībām 

vienkopus un pārdēvēts par „Izglītības iestāţu informatizācija” , kas sevī ieļauj šādu izglītības 

iestāţu informatizāciju: Tukuma 2.vidusskola, Tukuma 2.pamatskola, Tukuma 3.vidusskola, 

E.Birznieka – Upīša 1.pamatskola, Praviľu pamatskola, Dţūkstes vidusskola, Irlavas vidusskola, 

Pūres pamatskola, Sēmes pamatskola, Tumes vidusskola, kā arī likvidētā Lestenes pamatskola 

(pāries Dţūkstes vidusskolai). 

Mērķis - plašāk un efektīvāk izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas  

izglītības iestādēs, tā rezultātā uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti, izglītības iestādes  

apgādājot ar stacionārajiem un portatīvajiem datoriem, multimediju komplektiem, kā arī  attīstot 

lokālos datortīklus.  

Kopējās izmaksas -  Ls 125 609,63. 

Projekts apstiprināts. Ieviešanas laiks - 01.01.2010. – 30.06.2011. (18 mēneši) 
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Iesniegtie  un neatbalstītie projekti 
 

 

Vides ministrijā iesniegts izvērtēšanai darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” projekta iesniegums „Tukuma novada 

Degoles pagasta Vienības ciema ūdenssaimniecības attīstība” ar  Eiropas reģionālās attīstības 

fonda līdzfinansējumu. 

 Projekta ietvaros paredzēta Ūdens ľemšanas vietas sakārtošana, izbūvējot jaunu artēzisko 

urbumu, plānots izbūvēt 400m jaunu ūdens apgādes tīklu. 

 Kopējo investīciju summa ir LVL 211 177, t.sk., 85% ir ERAF līdzfinansējums - LVL 

148 347. Projekts nav apstiprināts. 

 

Bērnu, ģimenes un integrācijas lietu ministrijai iesniegts projekta iesniegums „Bērnu 

rotaļu pilsētiľa Spartaka ielā 3A – 2.kārta” 3.1.apakšsadaļā „Bērnu rotaļu un atpūtas laukumu 

izveide”.  

Ieviešot projektu, pilnībā tiktu pabeigta 2008.gadā iesāktā bērnu rotaļu un atpūtas 

laukuma būvniecība. 2008.gadā uzsākta rotaļu laukuma pirmās kārtas būvniecība – uzstādīta daļa 

rotaļu ierīču, ierīkots apgaismojums, uzstādīti soliľi ar atkrituma urnām. Otrās kārtas 

būvniecības ietvaros plānots uzstādīt tehniskajā projektā paredzētās rotaļu ierīces, kuras netika 

uzstādītas 1.kārtā. 

Kopējās izmaksas - Ls 19653,00.  

Projekts nav apstiprināts.  

 

             
Bērnu rotaļu pilsētiņa Spartaka ielā 3A (2008.gada projekts) 

 

Iesniegts „Sorosa Fonds Latvija” projekta iesniegums „Daudzfunkcionālas izglītības, 

kultūras un sociālā atbalsta centra izveide Tukumā” programmā „Pārmaiľu iespēja skolām”. 

Mērķis – izveidot daudzfunkcionālu izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru uz 

Tukuma 3.vidusskolas bāzes, sadarbojoties pārvaldes, izglītības, uzľēmējdarbības un 

nevalstiskajām sektora organizācijām.  

Uzdevumi:  

1.radīt priekšnoteikumus emocionāli radošas un pilsoniski aktīvas personības veidošanai, 

apzinot latviešu, krievu un čigānu nacionālās identitātes vērtības; 

2. nostiprināt savas tautas kultūras identitātes apziľu, radīt interesi par citas tautas kultūru 

un veidot cieľu pret citām kultūrām; 

3. veicināt patstāvīgas, harmoniskas personības veidošanos, kas prot paust savas domas 

un pārdzīvojumus, apzinās zināšanu un prasmju vērtību, to lomu savā dzīvē. 

Kopējās izmaksas -  25000,00 EUR. 

Projekts nav apstiprināts. 
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Kopienu iniciatīvu fonda konkursu programmā „Veselībai un dzīvotpriekam” iesniegts 

projekta iesniegums „Aprīkojuma iegāde Tukuma pensionāru biedrības vajadzībām”. 

Projekta mērķis – nodrošināt Tukuma pensionāru biedrības aktīvu un pilnvērtīgu dalību, 

iegādājoties aprīkojumu rehabilitācijas un veselības profilakses pasākumiem vietējiem 

pensionāriem. 

Lai aktīvi darbotos sociālajā un kultūras jomā, nepieciešama laba veselība. Biedrības 

cilvēkresursiem ir potenciāls tās tālākai un ilgspējīgai darbībai, un projekts dotu iespēju 

pilnvērtīgāk iesaistīties sabiedriskajā dzīvē. 

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties: 

- nūjošanas komplektus; 

- velotrenaţieri; 

- slēpošanas trenaţieri; 

- novusa galdu; 

- šaha un dambrešu galdiľus; 

- CD atskaľotāju; 

- spiediena mērītāju; 

- krekliľus ar logo un sporta tērpus. 

Kopējās izmaksas - 2000,00 LVL 

Projekts nav apstiprināts. 

 

Projekts „Tukuma jauniešu sociālā centra darbības nodrošināšana” iesniegts 

Jaunatnes politikas valsts programmas 2009.gadam projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru 

darbības nodrošināšanai pašvaldībā” Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijā.  

Kopējās izmaksas segtu BGLM 100% - 1400LVL. 

Plānotais ieviešanas laiks - 2009.gada jūnijs – novembris (5 mēneši). 

Mērķis – nodrošināt jauniešu sociālā centra nepārtrauktu un pilnvērtīgu darbību, sekmējot 

labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai, paredzot jauniešiem lietderīga 

brīvā laika izmantošanas iespējas. 

Jauniešu sociālajā centrā ir ļoti nepieciešams sociālais pedagogs. Tas dotu iespēju 

jauniešiem pavadīt tur laiku no plkst.14.00 līdz plkst.20.00, kā arī būtu iespēja bieţāk rīkot 

paredzamos kino/karaoke vakarus, kas būtiski uzlabotu situāciju Tukuma pilsētā, jo jaunieši 

neklaiľotu pa ielām, bet atrastos siltumā, pieaugušo uzraudzībā un draugu vidē. Jaunieši centrā ir 

vecumā no 7 līdz 18 gadiem. Viľi to apmeklē, lai lietderīgi pavadītu brīvo laiku, kā arī iegūtu 

jaunas sociālās prasmes un draugus.   (Nav atbalstīts VID izziņas dēļ) 

 

Projekta pieteikums „Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas piebūves un 

ēdināšanas bloka izbūve" iesniegts Valsts Reģionālās attīstības aģentūras izsludinātajā 

konkursā - pašvaldību investīciju projektu pieteikumu pieľemšana mērķdotācijas saľemšanai no 

2010.gada valsts budţeta finanšu līdzekļiem.  

Valsts mērķdotācijas plānotas 60% - Ls 1 918 474,56, pašvaldības finansējums - 40% - 

Ls 1 278 983,04.  

Kopējās izmaksas 2010.gadam - Ls 3 197 457,60. 

Projekta vispārīgais mērķis – veicināt izglītības infrastruktūras sakārtošanu un attīstību, 

nodrošinot pašvaldības funkciju efektīvu veikšanu un radot priekšnosacījumus valsts teritorijas 

līdzsvarotai attīstībai. Projekta tiešais mērķis - paplašināt Tukuma E.Birznieka – Upīša 

1.pamatskolu, uzbūvējot piebūvi, kur izvietotas ēdināšanas, bibliotēkas, sporta, mācību kabinetu 

un citas funkcionāli saistītās telpas, lai radītu Tukuma E.Birznieka – Upīša 1.pamatskolas 

skolēniem kvalitatīvus apstākļus mācību procesa nodrošināšanai un būtiski uzlabotu skolas darba 

efektivitāti, veicinot konkurētspējīgu pamatizglītības ieguves piedāvājumu. 
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Aktivitātes 2010.gadā - Vispārceltnieciskie darbi: esošo ēku un rekonstruējamo 

būvapjomu daļēja demontāţa; esošās ēkas daļēja rekonstrukcija; piebūves būvniecības darbi 

saskaľā ar apstiprināto tehnisko projektu; nepieciešama ar rekonstrukciju saistīto esošo skolas 

ēku – darbnīcu un šķūľu nojaukšana.    (Nav atbalstīts, jo programma apturēta) 

 

Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā 

„Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” Vides ministrijā iesniegts projekts 

„Irlavas vidusskolas rekonstrukcija un energoefektivitātes pasākumi”.  

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas - 145 503,75 LVL, no kurām Klimata pārmaiľu 

finanšu instrumenta finansējums ir 107 672,77 LVL (74%) un pašvaldības budţeta 

līdzfinansējums  - 37 830,98 LVL (26%). 

Plānotais ieviešanas laiks 01.10.2009.-31.07.2010. 

Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas 

patēriľu Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādē – Irlavas vidusskolā, kas nepieciešama 

pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai. 

Lai samazinātu oglekļa dioksīda emisiju, samazinot siltumenerģijas patēriľu, projekta 

laikā paredzēts veikt darbības, kas ir norādītas energoauditā un tehniskajā projektā 

energoefektivitātes pasākumu īstenošanai: 1. jumta siltināšana ar seguma maiľu; 2. logu un 

ārdurvju montāţa; 3. pagrabstāva, 3 stāvu un bēniľstāva siltināšana ar apdari; 4. apkures 

sistēmas ierīkošana; 5. zibensaizsardzība; 6. automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

iekārtas montāţa. 

Projekta rezultātā tiktu noslēgts viens līgums ar būvdarbu veicēju un veikti 

rekonstrukcijas un energoefektivitātes pasākumi vienā izglītības iestādē, panākot CO2 izmešu 

samazinājumu un siltumenerģijas ietaupījumu.    (Nav atbalstīts) 

 

Projektu vadība un ieviešana 2009.gadā 
 

ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Tukuma pilsētā”. Vides ministrija akceptējusi projekta tehniski ekonomisko 

pamatojumu, kā arī izstrādāts stratēģiskais plāns Tukuma pilsētas ūdenssaimniecības attīstībai 

2007.-2011.gads.  

Plānotās projekta izmaksas -  LVL 12 378 926., t.sk., ERAF finansējums - LVL 

7 550 725. 

Pabeigta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvprojekta izstrāde, kuru veic SIA 

„Venteko”. Būvprojekts izstrādāts piecām atsevišķām pilsētas teritorijām (Centrs, Veļķi, 

Lauktehnika, Jauntukums un Durbe) ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei. Plānota 

ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana 50 111 m garumā un kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija un paplašināšana 49 531 m garumā. 

Projekta ieviešana turpināsies 2010.-2012.gadam. 

  

 ES Kohēzijas fonda finansētā projekta „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras 

reģionā” kopējās izmaksas EUR 23 356 619, t.sk., Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 

18 766 626 saskaľā ar Eiropas Komisijas 2005.gada 21.decembra lēmumu par atbalsta 

piešķiršanu Nr.CC12005/LV/16/C/PE/004. 

Projekta mērķis - modernas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešana, 

izveidojot infrastruktūru atkritumu apsaimniekošanai un paplašinot atkritumu savākšanā 

iesaistīto iedzīvotāju loku.  

Projekts realizēts pilnā apjomā: 
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- rekultivējot 39 esošās sadzīves atkritumu izgāztuves Piejūras reģionā; 

- projektējot un uzbūvējot pārkraušanas, šķirošanas stacijas un kompostēšanas 

laukumus Tukumā, Jūrmalā, Kandavā un Rojā; 

- sadzīves atkritumu poligona „Janvāri” projektēšana, būvniecība un aprīkošana; 

- 366 laukumu izveide dalītai atkritumu vākšanai Piejūras reģionā. 

 

   
Atkritumu pārkraušanas, šķirošanas stacija Dienvidu ielā 1, Tukumā.  

Līnija, kura atkārtoti pāršķiro dalītos atkritumus un tos presē. 

 

 
Kampaņas „Šķiro pa tīro Piejūrā” atklāšana Tukumā, Katrīnas laukumā, 

pie dalīto atkritumu vākšanas un šķirošanas punkta 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas koordinēts un ar speciālu Ministru 

Kabineta atļauju 2009.gada 25.jūnijā ir noslēgts iepirkuma līgums par publiskās privātās 

partnerības projektu „Četru jaunu pirmsskolas izglītības iestāţu projektēšana, būvniecība 

un apsaimniekošana Tukuma pilsētā, Ogres pilsētā, Ķekavas pagastā un Mārupes 

pagastā”, kur: 

- Būvniecības izmaksas EUR 12 827 117,07; 
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- apsaimniekošanas pakalpojumu izmaksas EUR 854 670,03; 

Tukuma pilsētā pirmsskolas izglītības iestādi plānots būvēt Kuldīgas ielā 67, paredzot uzsākt 

projektēšanas un būvniecības darbus 2010.gadā. 

 

  Eiropas Komisijas Enerģētikas programmas projekts „Management of Domains 

related to Energy in Local authorities”(MODEL). Projektā darbojas 34 pašvaldības no 9 

dalībvalstīm (Francija, Bulgārija, Čehija, Lietuva, Latvija, Polija, Slovēnija, Rumānija un 

Horvātija).  

 Galvenie mērķi -  pašvaldību Enerģijas programmu un ikgadēju aktivitāšu plānu ieviešana  ar 

uzdevumu ietaupīt vismaz 10 % no enerģijas patēriľa pašvaldību iestādēs, kas kalpos kā 

piemērs un liks citām vietējām varas iestādēm aktīvi darboties. Informācijas izplatīšanas 

pasākumi un aktivitātes, lai informētu visus vietējos varas orgānus un iedzīvotājus par 

iespējamām ilgspējīgām darbībām enerģijas jomā. Enerģijas menedţera (Vienības) ieviešana 

vietējās pašvaldībās. Kopēja metodoloģija, kas ietekmēs pārvaldes procesu, atbilstoši 

uzstādītajiem mērķiem. Ilgspējīgas kolektīvas kapacitātes (piem., sakaru tīkla) 

izveidošana/nostiprināšana visās valstīs, lai informētu vietējās varas iestādes; ierosinātu, 

koordinētu un atbalstītu pašvaldību projektus; apmācītu enerģijas menedţerus. 

 Latvijas budţets ir 84 583 EUR , no kuriem 50% sedz ES programma  un 50% ir partneru 

finansējums. Vadošais partneris Latvijā ir Sociālās Ekonomikas fonds, bet pilsētas - Valmiera, 

Jēkabpils, Valka, Viļāni un Tukums. Tukuma pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 

10 000. 

Projekta ieviešanas laiks 02.2007. – 12.2009..  

Projekta ietvaros no katras pašvaldības ir apmācīts viens speciālists enerģijas 

menedţmentā, kura nākamais uzdevums ir pašvaldības Enerģetikas attīstības plāna izstrāde, 

plānojot aktivitātes un investīcijas. Svarīgs uzdevums MODEL  projekta ietvaros ir Pašvaldību 

Inteliģentās Enerģijas dienu organizēšana. 12.11.2009. noticis šāds pasākums, kur galvenā 

uzmanība pievērsta energoefektivitātes politikai valstī, pašreizējie pieejamie finansu instrumenti, 

pieredzes apmaiľa par fasāţu siltināšans tehnoloģijām, siltuma un ūdens uzskaites uzlabošanu. 

 

ES INTERREG IIIB projekts „The Baltic Sea Region Bioenergy Promotion” 

(„Bioenerģijas izmantošanas ieviešana Baltijas jūras reģionā”). Projektā piedalās 34 partneri no 

10 Baltijas jūras reģiona valstīm. Latviju pārstāv Valsts SIA „Vides projekti”, Latvijas 

Lauksaimniecības Universitāte, Latvijas Valsts meţzinātnes institūts „Silava”. Tukuma novada 

pašvaldība kopā ar Jelgavas novadu ir pilotpašvaldības projektā, lai realizētu šādas galvenās 

aktivitātes: 

- analizētu Tukuma novada meţa un lauksaimniecības biomasas potenciālu; 

- izstrādātu Tukuma novada bioenerģijas attīstības stratēģiju; 

- organizētu izglītojošus seminārus par biomasas potenciāla izmantošanas iespējām un 

veidiem. 

Projekta ieviešanas laiks ir 2009.-2011.gads. 

Projekts „Bioenerģijas izmantošanas ieviešana Baltijas jūras reģionā” un cita INTERREG 

projekta „Baltijas Biomasas tikls” turpinājums. 

 

 

Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projektā „18.gadsimta koka ēkas Brīvības 

laukumā 21, Tukumā restaurācijas koncepcijas izstrāde”. Projekts iesniegts 23.10.2008. 

Projekta realizācijas termiľš 01.12.2008. – 30.04.2009. VKKF finansējums 100% - 800.00 LVL.  
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Projekta mērķis - saglabāt vēsturiskās apbūves kvalitātes Tukuma pilsētā, uzsākot pilsētas 

centrā esošās 18.gadsimta koka ēkas restaurācijas procesu un tādējādi rosinot speciālistu un 

plašākas sabiedrības aktivitāti kultūras mantojuma vērtību atpazīšanā, novērtēšanā un 

saglabāšanā. 

Projekta ietvaros izstrādātas restaurācijas koncepcijas projekts 18.gadsimta koka ēkai 

Brīvības laukumā 21, Tukumā. Veikti šādi uzdevumi: izvērtētas 18.gadsimta koka ēkas 

restaurācijas iespējas, izstrādāta vēsturiskās ēkas turpmākās izmantošanas programma, izstrādāts 

vienots restaurācijas koncepcijas projekts. Izveidota darba grupa, kurā iekļauti Tukuma novada 

Domes darbinieki, Tukuma novada būvvaldes pārstāvji un Tukuma muzeja darbiniece. Tās 

uzdevums saistīts ar ēkas turpmākās izmantošanas izstrādi. Ľemot vērā ēkas atrašanās vietu, 

arhitektonisko, māksliniecisko un vēsturisko vērtību, muzejnieki to ierosināja saukt par 

„Tukumnieku māju”. 

Projekts uzsākts 01.12.2008. un plānotais izpildes termiľš bija 30.04.2009., bet tehnisku 

iemeslu dēļ pagarināts līdz 01.06.2009.    

(Atbalstīts un pabeigts 2009.gadā).  

                                                                          

                              
  Tirgus laukums 21, Tukums,     Brīvības Laukums 21,Tukums, 

R.Veinberga nams 20.gs.sākums    2009.gads            

              

Projektu vadība Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projektā „18.gadsimta ēkas 

pagraba mākslinieciskā inventarizācija Tukumā, Brīvības laukumā 21, Tukumā”. Projekts 

iesniegts 24.09.2009. Projekta realizācijas termiľš -25.10.2009. – 31.12.2009. VKKF 

finansējums 100% - 500.00 LVL.  

Projekta mērķis - saglabāt 18.gadsimta koka ēku, vienu no vērtīgākajiem arhitektūras 

objektiem Tukuma pilsētā. 

Projekta ietvaros veikta 18.gadsimta ēkas Brīvības laukumā 21, Tukumā pagraba 

mākslinieciskā inventarizācija, kas ietver izpēti, fotofiksāciju, uzmērījumus, plāna izstrādi un 

slēdziena sagatavošanu. Projekta rezultātā iegūta informācija ēkas datējuma precizēšanai un ēkas 

projekta izstrādei. Izpēti veikusi SIA „Arhitektoniskā izpētes grupa”. Objekts ir brīvi pieejams 

visai sabiedrībai, tas atrodas pilsētas centrā, iekļauts tūrisma ceļveţos, tajā notiek mākslas 

izstādes. 

Ieviešana – 25.10.2009.-31.12.2009., pagarināts līdz 15.01.2010.  
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Ēka Brīvības laukumā 21, Tukumā 

 

 LR Ekonomikas ministrijas mērķdotāciju izlietošana atbilstoši MK noteikumiem 

Nr.237 „Kārtība, kādā pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļu jautājumu 

risināšanai” noteiktai kārtībai. 

Pabeigti ēkas rekonstrukcijas būvdarbi Lielajā ielā 12, Tukumā, kas ir Tukuma novada 

Domes un 12 privātpersonu īpašums. Būvdarbi veikti Tukuma novada Domes īpašuma daļā, 

labiekārtojot 6 dzīvokļus. Pēc dzīvokļu nodošanas ekspluatācijā, tajos izmitinātas ģimenes, kuras 

ar dzīvojamo platību nodrošināmas pirmām kārtām. Remonta darbus veikusi SIA „EDO būve” . 

Būvdarbu izmaksas – 32646,56 LVL. 

Ieviešana – 27.11.2008.-30.04.2009.   (Atbalstīts un pabeigts 2009.gadā) 

 

Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budţets apakšprogrammā „Vides aizsardzības 

projekti”  projekts "Pavārkalna dīķa un piegulošās teritorijas bioloģiskās daudzveidības 

aizsardzības pasākumi". LVAF finansējums - 100% jeb Ls 10 000,-. Vides aizsardzības 

projekta īstenotājs - Tukuma novada Dome, kura atzīta par uzvarētāju konkursā „Gada balva 

„Ābols 2008”, iegūstot 1.vietu rajona pilsētu grupā, saľemot balvā 10 000,- Ls. 

Projekta mērķis – veicināt daudzveidības saglabāšanu un ekosistēmu aizsardzību 

Pavārkalna dīķī un tā piegulošajā teritorijā Tukumā, sekmējot pilsētvides ilgspējīgu attīstību un 

integrējot vides aizsardzības prasības pilsētvidē, lai nodrošinātu iedzīvotāju tiesības dzīvot 

kvalitatīvā vidē. 

Projekta īstenošanas rezultātā Pavārkalna dīķim veikti izpētes darbi par piesārľojuma 

vietām un avotiem, to veidiem, kā rezultātā izstrādāts rīcības plāns piesārľojuma likvidācijai. Pēc 

piesārľojuma izvērtēšanas likvidēti piesārľojuma punkti. Iztīrīta Pavārkalna dīķa gultne un 

caurteka, veikta krastu tīrīšana un nostiprināšana, kā arī nodrošināta apstādījumu atjaunošana 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 

2009.gada 11.septembrī notikusi projekta prezentācija, kurā piedalījies Vides ministrs 

Raimonds Vējonis. Perspektīvā šajā teritorijā plānots ierīkot atpūtas vietas ar soliľiem, atkritumu 

urnām un rotaļu laukumu elementiem. 

Projekts uzsākts 26.05.2008. un izpildes termiľš  - 30.11.2008., pagarināts līdz 

01.07.2009.   (Atbalstīts un pabeigts 2009.gadā) 
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     Pavārkalna dīķis pirms projekta             Pavārkalna dīķa gultnes  

                                īstenošanas                                                   tīrīšana  

 

      
         Pavārkalna dīķis pēc projekta īstenošanas Projekta prezentācija, kurā piedalījās  

  Vides ministrs Raimonds Vējonis 

 

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu aģentūras atbalstīts projekts „Sociālās dzīvojamās 

mājas Celtnieku ielā 3, Tukumā, energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi” .  Kopējās 

izmaksas - Ls 193 590,70, ERAF  finansējums – Ls 139 385,30, valsts budţeta dotācija – Ls 

13 938,53, pašvaldības līdzfinansējums – Ls 40 266,87. Projekta mērķis - veicināt mājokļa 

energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus. 

Ľemot vērā energoaudita ietvaros konstatētās problēmas, paveikti šādi pasākumi: 

- ēkas (fasādes) siltināšana, 

- logu un durvju nomaiľa, 

- bēniľu un pagraba remonts, 

- ēkas apmales siltināšana, 

- jumta remonts un izolācija, 

- siltumapgādes sistēmas uzlabošana. 

            Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā izmitinātas maznodrošinātas personas, kurām ir 

finansiālas grūtības. Projekta sniegtie rezultāti nodrošinās mērķa grupai pienācīgus dzīves 

apstākļus, uzlabos ēkas tehnisko stāvokli. Ieguldījumi apkures sistēmas uzlabošanā, fasādes, 

bēniľu un pagraba siltināšanas darbi ļaus ietaupīt siltumenerģiju, kā arī samazināt izdevumus par 

siltumu. 

Ieviešana – 07.04.2009.- 07.11.2009., pagarināts līdz 07.12.2009. (Atbalstīts un pabeigts 

2009.gadā) 

 

Novadu veidojošo pašvaldību valsts dotāciju izlietojuma (200 000 LVL katrai) 

apkopojums, sarakste u.c. veida dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana RAPLM un 

VRAA. 
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Projekts „Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Tukumā” Valsts reģionālās 

attīstības aģentūrai ERAF ierobeţotas projektu atlases 3.1.4.3. aktivitātē „Pirmsskolas izglītības 

iestāţu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”.  

Kopējās izmaksas - Ls 1 532 055, t.sk., ERAF - Ls 970 589,20 (77,76%) un VB - Ls 

51 384,13 (4,12%), PB - Ls 226 218,36 (18,12%) + Ls 283 863,31 neattiecināmās izmaksas.  

Projekts apstiprināts. Ieviešanas laiks 09.08.2008.- 31.10.2010. (27 mēneši). 

Projekta īstenošana veicinās nodarbinātības iespējas un pakalpojumu pieejamību 

reģionālās nozīmes attīstības centrā Tukuma pašvaldībā, uzbūvējot jaunu pirmsskolas izglītības 

iestādi. 

Tiek būvēta un tiks aprīkota pirmsskolas izglītības iestādes ēka Mazā Smilšu ielā 14, 

Tukumā, 7 grupiľām, labiekārtota teritorija un izbūvēti 7 rotaļu laukumi. 

 

 
24.novembrī pl.10.00 topošās pirmsskolas izglītības iestādes Tukumā, M.Smilšu ielā 14, pamatos 

svinīgi iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm 

 

Latvijas investīciju un attīstības aģentūras akceptētais projekts „Velotūrisma 

infrastruktūras attīstība Tukumā” īstenošana ERAF atklātai projektu atlasei 3.4.2.1.2. 

apakšaktivitātē „Nacionālas nozīmes velotūrisma produkta attīstībai”.  

Kopējās izmaksas - Ls 1 368 800, t.sk., ERAF - Ls 700 000 (55,91%) un VB - Ls 

56 343,37 (4,5%), PB - Ls 495 696,41 (39,59%) + Ls 116 725,20 neattiecināmās izmaksas.  

Projekts apstiprināts. Ieviešanas laiks 21.04.2009. – 21.10.2011. (30 mēneši) 

Projekta mērķis - attīstīt Tukuma pilsētas velotūrismu, izbūvējot sešus jaunus veloceliľu 

posmus, rekonstruējot vienu esošo gājēju celiľu un veicot satiksmes organizāciju (marķēšanu) 

vienam veloceliľu posmam. Projekta ietvaros paredzēts izveidot drošu veloceliľu tīklu 11,328 

kilometru garumā (8,428 km jaunbūvējamie + 2,9 km esošie), kas savienos Tukuma pilsētas 

tūrisma, kultūras un atpūtas objektus, tādējādi pielāgojot Tukuma pilsētu velotūrismam un 

nodrošinot tūrisma resursu ilgtspējīgo lietošanu. 
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Projekta laikā rekonstruēs esošos un izbūvēs jaunus veloceliľus Tukuma pilsētā, kas 

nodrošinās arī valsts nozīmes tūrisma attīstību. Plānotie veloceliľi būs savienoti ar 

autostāvvietām un atpūtas vietām. Paredzēta arī atpūtas vietu iekārtošana un rekonstrukcija – 

velo novietľu izveidošana un uzstādīšana, atkritumu tvertľu uzstādīšana, soliľu, galdiľu, 

ugunskura vietu un cita atpūtas vietas labiekārtošanai nepieciešamā aprīkojuma uzstādīšana, 

sabiedrisko tualešu uzstādīšana.  

 

 
Kuldīgas ielas gājēju- velobraucēju celiņš pirms projekta īstenošanas 

 

 
Kuldīgas ielas gājēju- velobraucēju celiņš pēc būvdarbiem 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas akceptēts projekts „Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei 

atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Tukuma vakara un neklātienes vidusskolā un 

Tukuma 2.vidusskolā” ierobeţotā ERAF projektu atlases 3.1.3.1.aktivitātē „Kvalitatīvai 

dabaszinātľu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”. Vienošanās ar VIAA 

parakstīta 13.05.2009. 

Kopējās izmaksas - Ls 196 784, t.sk., ERAF - Ls 167 266 (85%) un VB - Ls 8855 

(4,5%), PB - Ls 20 663 (10,5%).  
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Projekts apstiprināts. Ieviešanas laiks - 01.03.2009.-31.10.2010. (20 mēneši) 

Projekta mērķis - vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana Tukuma vakara 

un neklātienes vidusskolā un Tukuma 2.vidusskolā, modernizējot un pilnveidojot skolu materiāli 

tehnisko bāzi, nodrošinot kvalitatīvu vidējās izglītības programmu dabaszinātnēs un matemātikā 

īstenošanu. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās vidējās izglītības programmu grupu - dabaszinības 

(ķīmija, bioloģija, fizika) un matemātika (turpmāk – prioritārās izglītības programmas) – 

īstenošanu un radītu priekšnosacījumu valsts attīstībai zinātľu un tehnoloģiju ietilpīgajās 

nozarēs, projekta ietvaros tajā iesaistītajām skolām – Tukuma vakara un neklātienes vidusskolā 

un Tukuma 2.vidusskolā - plānots veikt šādas aktivitātes: 1. telpu renovācija; 2. iekārtu, 

piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana prioritāro izglītības programmu 

īstenošanai: 2.1. materiāli tehniskās bāzes izveide (IZM centralizētais iepirkums); 2.2. mēbeļu 

iegāde. 

 

Valsts aģentūrā „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” līdzfinansējums no 

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātē „Reģionālā politika un ekonomisko 

aktivitāšu attīstība” programmā „Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā”. 

Apakšprojekts „Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam "Jaunas 

sporta halles būvniecība un apsaimniekošana Tukuma pilsētā"” Nr.NFI/0016/08/05 

īstenošana. 

Kopējās izmaksas - EUR 55 000, t.sk., NFI - EUR 49 500 (90%) un PB - EUR 5500 

(10%).  

Ieviešanas laiks - 2009.gads 20.augusts – 2010.gads aprīlis (8 mēneši). 

Apakšprojektā paredzēts īstenot šādas atbalstāmās aktivitātes: finansu un ekonomiskā 

pamatojuma izstrāde, skiču projekta aktualizēšana un darbinieku apmācības. Finansu un 

ekonomisko pamatojumu plānots izstrādāt 8 mēnešu laikā no apakšprojekta uzsākšanas brīţa. Šī 

apakšprojekta īstenošanas mērķis - izstrādāt finansu un ekonomisko pamatojumu VPP 

projektam. 

 

Ar Valsts izglītības attīstības aģentūru parakstīta Vienošanās par ierobeţotā ERAF 

projektu atlases 3.1.3.1.aktivitātē „Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšana” atbalstīts projekts „Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei atbilstošas materiālās 

bāzes nodrošināšana Zemgales vidusskolā”. Iesniedzējs – Slampes pagasts, līgumpārslēdzējs – 

Tukuma novada Dome. 

Kopējās izmaksas - 98 392Ls, no kurām ERAF - Ls 83633,00 (85%); VB - Ls 2951,00 

(4,5%); PB - Ls 11808,00 (10,5%). 

Ieviešanas laiks - 01.03.2009.-31.10.2010. (20 mēneši). 

Projektu realizē Slampes pārvalde, saskaľojot dokumentāciju ar Tukuma novada Domi. 

 

Ar Valsts izglītības attīstības aģentūru parakstīta Vienošanās par ERAF 

3.1.3.3.2.apakšaktivitātē „Vispārējās izglītības iestāţu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem 

ar funkcionāliem traucējumiem” atbalstītu projektu „Infrastruktūras uzlabošana 

izglītojamiem ar funkcionālajiem traucējumiem Zemgales vidusskolā”. Iesniedzējs – 

Slampes pagasts, līgumslēdzējs – Tukuma novada Dome. 

Kopējās izmaksas 98 392Ls, no kurām ERAF 85% - 83633LVL, VB 3% - 2952LVL, PB 

12% - 11807LVL. 

Ieviešanas laiks 2009.gada 4.ceturksnis – 2010.gada 4.ceturksnis (12 mēneši). 

Zemgales vidusskolas infrastruktūras pielāgošanas - renovācijas darbi personām ar 

redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem: iekšējo un ārējo durvju nomaiľa, 

mācību un koplietošanas telpu pielāgošana, gājēju celiľa uzlabošanas darbi. 
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Projektu realizē Slampes pārvalde, saskaľojot dokumentāciju ar Tukuma novada Domi. 

Ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru parakstīta Vienošanās par ERAF 3.1.4.4. 

aktivitātē „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” atbalstītu projektu 

„Alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstīšana un pilnveide Slampes pagastā”. Iesniedzējs 

– Slampes pagasts, līgumslēdzējs – Tukuma novada Dome. 

Kopējās izmaksas - 234 500 Ls, no kurām ERAF - 85% - 185231LVL, VB - 3% - 

7034LVL, PB - 12%  - 42235LVL. 

Ieviešanas laiks - 2009.gada 3.ceturksnis – 2010.gada 3.ceturksnis. 

Slampes pagastā rekonstruējamais alternatīvais aprūpes centrs „Rīti”. Projekta ietvaros 

tiks veicināta darba un ģimenes dzīves saskaľošana un uzlabotas vienlīdzīgas nodarbinātības 

iespējas, nodrošinot mērķa grupai – bērniem, invalīdiem un pensijas vecuma personām, kā arī 

pastarpināti minēto personu likumiskajiem pārstāvjiem nodarbinātības iespējas – aprūpes 

saľemšanas, sociālo prasmju attīstības, izglītošanas un brīvā laika pavadīšanas alternatīvos 

risinājumus. 

Projektu realizē Slampes pārvalde, saskaľojot dokumentāciju ar Tukuma novada Domi. 

 

Ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru parakstīta Vienošanās par ERAF 3.4.1.1. 

aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 

2000” atbalstīts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Pūres pagasta Pūres ciematā”. 

Iesniedzējs – Pūres pagasts, līgumslēdzējs – Tukuma novada Dome. 

Kopējās izmaksas - 323 494,83Ls, no kurām attiecināmās – 267351,11Ls, no kurām 85% 

ERAF - 227248,44Ls; 10% VB - 26735,11Ls; 5% pašvaldība – 13367Ls, neattiecināmās – 

56143,73Ls.  

Ieviešanas laiks - 03.11.2009.-03.11.2010. (12 mēneši). 

Mērķis – ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana, notekūdeľu attīrīšanas kvalitātes 

uzlabošana, ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības un notekūdeľu savākšanas pakalpojumu 

pieejamības paplašināšana. 

 

2009.gada janvārī – februārī sarunu procedūras gatavošana biznesa inkubatora operatora 

izvēlei. Līgums par Tukuma biznesa inkubatora operatora pakalpojumiem noslēgts 

29.02.2009. ar SIA „Tukuma biznesa un tehnoloģiju inkubators”. 

Iepirkuma summa - 63287,84Ls, no kuras izlietots - 61306,38Ls pašvaldības finansējums 

2009.gadā. 

Ieviešanas laiks - 29.02.2009. – 31.12.2009. 

Projekts iecerēts, kā jauna inkubatora darbības nodrošināšanas projekts, kura ietvaros 

paredzēts veicināt jaunu inovatīvu uzľēmumu veidošanos un attīstību, sekmēt zināšanu un 

tehnoloģiju pārnesi. Paredzēts veikt telpu nomu jauniem uzľēmumiem un sniegt tiem 

konsultāciju pakalpojumus uzľēmējdarbībā, kā arī jaunu produktu un tehnoloģisko procesu 

attīstībā. Veikta revīzija – audits Tukuma biznesa inkubatorā 2009.gada 7., 8. oktobrī. 

 2009.gadā inkubatorā uzturējušies 25 uzľēmumi, no kuriem 3 veiksmīgi un 2 

neveiksmīgi inkubatoru atstājuši. Kopumā līdz 31.12.2009. inkubatora uzľēmumos darba vietu 

skaits -  52. Inkubatora uzľēmumu samaksāto nodokļu apjoms - 20987,34Ls 2009.gadā. 
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2009.gadāi iesniegtie projekti, kas  vēl tiek izvērtēti 
 
 Vides ministrijā iesniegts izvērtēšanai darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” projekta iesniegums „Tukuma novada Sēmes 

pagasta Sēmes ciemata ūdenssaimniecības attīstība” ar  Eiropas reģionālās attīstības fonda 

līdzfinansējumu. 

 Projekta ietvaros paredzēta Sēmes ciematā dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana, 

izbūvējot jaunu artēzisku urbumu. Jauna moduļtipa notekūdeľu attīrīšanas iekārtu ierīkošana, 

ūdens apgādes tīkla rekonstrukcija 325m garumā. 

 Kopējo investīciju summa - LVL 185 017, t.sk., 85% ir ERAF līdzfinansējums - LVL 

130 190. Projektu plānots ieviest 2010.-2011.gadā. 

 

 

Iesniegta Izglītības un Zinātnes ministrijā pavadvēstule, kurā ietverts apliecinājums par 

pašvaldības gatavību piedalīties apakšprojekta īstenošanā un veidlapa "Centra izveides 

pamatojums". 

2009.gadā Latvijas-Šveices finanšu instrumenta programmu par jaunatnes iniciatīvu 

centru izveidi savā pārziľā pārľēmusi Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), kura veikusi 

ieinteresēto pašvaldību atlasi.  

Vispārējais mērķis – veicināt labvēlīgas vides attīstību, lai nodrošinātu jauniešu dzīves 

kvalitātes un veselīga dzīvesveida uzlabošanos, jauniešu iniciatīvas un atbalstu jauniešiem, 

veicot vides pielāgošanu jauniešu aktivitāšu un aktīvās atpūtas nodrošināšanai. Tiešais mērķis – 

atbalstīt jaunatnei draudzīgas vides veidošanos Tukuma novadā, izveidojot Jauniešu centru (JC), 

lai veicinātu jauniešu lietderīgu brīvā laika izmantošanu. 

JC uzdevumi: - nodrošināt jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas; - 

sekmēt jauniešiem zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās un interešu izglītības, īstenojot 

daţādus neformālās izglītības pasākumus; - radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un 

radošai attīstībai; - nodrošināt nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām, nodrošinot JC 

nepārtrauktu un pilnvērtīgu darbību; - nodrošināt piekļuvi jauniešu vajadzībām un interesēm 

atbilstošai informācijai; - sekmēt sociālā riska grupu jauniešu iekļaušanu vienaudţu vidū Centra 

darbībā; - organizēt jauniešu individuālās un grupu konsultācijas par jauniešiem aktuālām 

tēmām; - sekmēt jauniešu iesaistīšanos reģionāla, valsts un starptautiska mēroga pasākumos, 

projektos un programmās. 

IZM 2010.gada sākumā jāinformē tās 2 pašvaldības no Rīgas plānošanas reģiona, kuras 

saľems Latvijas-Šveices programmas finansējumu jaunatnes iniciatīvu centra izveidi pašvaldībā. 

 

Iesniegts projekts „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana Tukuma novada 

pašvaldībā” Sabiedrības integrācijas fondā ESF atklāta konkursa apakšaktivitātē 1.5.1.3.2. 

„Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī”.  

Izmaksas - 14 900LVL, no kurām 85% ESF finansējums - 12665.00LVL, 15% 

pašvaldības finansējums - 2235.00LVL (2010. gadā  - 1117.50LVL, 2011. gadā  - 1117.50LVL).  

Ieviešanas laiks - 2010.gada jūlijs – 2011.gada marts (10 mēneši).  

Mērķis - veicināt efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu publiskās pārvaldes 

pakalpojumu sniegšanu Tukuma novada pašvaldībā, uzlabojot to kvalitāti un nodrošinot 

sabiedrības vajadzību ievērošanu pakalpojumu saľemšanā. Mērķa grupa ir Tukuma novada 

pašvaldības 55 darbinieki un līdz ar to 33608 iedzīvotājiem Tukuma novadā tiks nodrošināta 

atbilstoša publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšana. 

Galvenās aktivitātes ir: projekta administrēšana; pakalpojumu kvalitātes izvērtēšanas 

pasākumi; pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas pasākumu plāna izstrāde un ieviešana; 
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pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas metodoloģijas izstrāde, pilnveidošana un adaptēšana; 

pieredzes apmaiľas pasākumi; apmācības; informācijas un publicitātes pasākumi par projekta 

īstenošanu. Rezultātā tiks nodrošināta sabiedrības vajadzību ievērošana kultūras, izglītības, 

veselības aizsardzības, sociālajā, vides aizsardzības un citās jomās pakalpojumu sniegšanā.  

 

Projekts „Tukuma rajona Tukuma pilsētas, Degoles, Dţūkstes, Jaunsātu, Irlavas, 

Lestenes, Pūres, Sēmes, Slampes, Tumes un Zentenes pagastu apvienošanās projekts”, kurš  

izstrādāts sadarbībā ar SIA „Baltkonsultants” laikā no 2007. gada 19. decembra līdz 2008. gada 

21. jūlijam. Projekta sagatavošanā iesaistījās visu 11 pašvaldību vadītāji un administrāciju 

speciālisti. Valsts mērķdotācijas līdzfinansējums Ls 10000 un Tukuma pašvaldība Ls 300. 

Projekta izstrādes gaitā apkopota un analizēta informācija par pagastu pašvaldībām, 

notikuši darba semināri, kuros apspriesti novada darbības principi, iespējamie administratīvās 

struktūras modeļi un attīstības perspektīvas, kā arī organizētas pašvaldību apvienošanās projekta 

publiskās apspriešanas visās pašvaldībās. 

Atbilstoši valsts politikas mērķiem, 2009.gada 1.jūlijā uzsākusi darbu Tukuma novada 

pašvaldība, kas ir likumsakarīgs projekta turpinājums. 

 

 

Uzņēmējdarbības attīstības speciālista paveiktais 
 

Tukuma pilsētas Dome: 

- Uzľēmējdarbības licencēšanas komisijas sēdes – 8; 

- izbraukuma tirdzniecības atļaujas – 118; 

-  izsniegta 1 atļauja video ierakstu nomai, t.sk., pornogrāfisko filmu demonstrēšanai; 

- ielu tirdzniecības atļaujas (Brīvības laukums 7; Jauntukums 10.). 

Noteiktas 3 jaunas ielu tirdzniecības vietas: Celtnieku 3, Smilšu 44, Kuldīgas 74 (bezmaksas 

tirdzniecības vietas tirdzniecībai ar lauksaimniecības preci). 

Tukuma novada Dome: 

- Uzľēmējdarbības licencēšanas komisijas sēdes – 7; 

- izbraukuma tirdzniecības atļaujas – 62; 

- izsniegtas licences derīgo izrakteľu ieguvei - 3; 

- 2 atļaujas azartspēļu organizēšanai (Pasta 6; Pils 4 ); 

- 1 atļauja tirdzniecībai ar pienu Jauntukumā; 

- ielu tirdzniecības atļaujas (Brīvības laukums 3; Jauntukums 3.); 

- 1 atļauja tirdzniecībai ar picām (Pie Raiľa ģimnāzijas.); 

- 1 atļauja tirdzniecībai ar pirotehniku; 

- uzľēmēju sanāksmes – 1; 

- ziedojumi (Tukuma Katrīna; Zupas virtuve)- ziedojumu vākšana u.t.t.; 

- Mārtiľdienas tirgus organizēšana; 

- Ziemassvētku tirdziľu organizēšana (4 Adventas  svētdienas), rūķu dāvanu maisa satura 

nodrošināšana, tērpi u.t.t..  

Sponsoru piesaiste pasākumu organizēšanai, labdarības akcijas norisei (Spec. skolai)- ilgstoša 

sadarbība ar A/S „Tukuma Piens”.  

 

Attīstības nodaļas vadītāja Anita Šēlunda 
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Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas 

 pārskats par 2009.gada darbu 
 

 
Darba pārskats līdz 2009.gada 30.jūnijam 

 

Nodaļas darbības rezultāti. Galvenās prioritātes un informācija par to īstenošanu 

 

Svarīgākie Domes lēmumi izglītības un kultūras jomā 

- 2009./2010.mācību gadā Tukuma pilsētas izglītības iestādēs noteikti 9 pirmo klašu komplekti; 

- izskatīts jautājums par Tukuma 3.vidusskolas reorganizāciju un uzdots Izglītības, kultūras un 

sabiedrisko attiecību nodaļai gatavot lēmumu par Tukuma 3.vidusskolas reorganizāciju par 

Tukuma 3.pamatskolu ar 2010.gada 1.septembri; 

- pieľemts lēmums ar 2009.gada 1.septembri samazināt viena skolēna ēdināšanas maksu 

(komplekso pusdienu cenu) Tukuma pilsētas izglītības iestādēs no Ls 1,20 uz Ls 1,00; 

- pieľemts lēmums pēc projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Tukumā” 

īstenošanas pārvietot Tukuma speciālo pirmsskolas izglītības iestādi „Taurenītis” no ēkas Smilšu 

ielā 46 uz ēku M.Smilšu ielā 14, bet ēkā Smilšu ielā 46 izveidot jaunu Tukuma pirmsskolas 

izglītības iestādi un piešķirt tai nosaukumu „Pepija”; 

- palielināts izglītojamo skaits pirmsskolas izglītības iestāţu grupās: vecumā no 2-3 gadiem – 

līdz 20 bērniem, vecumā no 3-5 gadiem – līdz 25 bērniem grupā; 

- par sasniegumiem valsts olimpiādēs, valsts un starptautiskajos konkursos Tukuma izglītības 

iestādēm piešķirti Ls 2770; 

- finansiāli atbalstīta Tukuma Mūzikas skolas audzēkľa Mārtiľa Folkberga un pedagoga Mārītes 

Zutes dalība Ziemeļvalstu jauno pianistu konkursā (Lielbritānijā); 

- pieľemts lēmums par pašvaldības galvojumu studējošā kredītam vienai personai; 

- apstiprināti noteikumi par Tukuma bibliotēkas maksas pakalpojumiem un bibliotēkas kārtības 

noteikumi; 

- atbalstīts Rīgas Domes piedāvājums par sadarbību Eiropas kultūras galvaspilsētas statusa 

iegūšanai 2014.gadā; 

- apstiprināta 18.gadsimta koka ēkas Tukumā,  Brīvības laukumā 21, izmantošanas un 

restaurācijas programma „Tukumnieka māja. 2009.-2015.”; 

- izdoti noteikumi par Tukuma Sporta un atpūtas kompleksa maksas pakalpojumiem. 

 

Komunikācija ar sabiedrību 

 

Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un sabiedrības viedokļa izzināšanai 

- Tukuma Domes mājas lapā www.tukums.lv regulāri tiek ievietota aktuālā informācija; 

- mājas lapas www.tukums.lv sadaļā „Ierosinājumi un jautājumi” tiek sniegtas atbildes uz 

iedzīvotāju jautājumiem, iesniegtie jautājumi vai priekšlikumi tiek novirzīti domes 

speciālistiem un atbildes iedzīvotājiem - nosūtītas arī e-pastā; 

- mājas lapā tika ievietotas 12 interaktīvās aptaujas. Aptauju jautājumi:  

1) Vai Jūsu pasta kastītē tika piegādāts Domes informatīvā izdevuma „Tukuma Laiks” 

janvāra numurs (piegāde notika februāra sākumā)? 

2) Kurš Jūsuprāt būtu vispiemērotākais nosaukums jaunajam bērnudārzam M.Smilšu ielā 

14, Tukumā? 

http://www.tukums.lv/
http://www.tukums.lv/
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3) Vai Jūs apmierina Tukuma pilsētas bibliotēkas darba laiks (P;O;T;C;P 11.00 - 18.00; 

sestdienās 9.00 -14.00)? 

4) Vai pasludinot aprīļa mēnesi par spodrības mēnesi pilsēta tiks sakopta? 

5) Kuru no Tukuma pilsētas svētku dienām Jūs plānojat apmeklēt? 

6) Kurš no minētajiem Tukuma pilsētas svētku pasākumiem Jums patika vislabāk? 

- mājas lapā izveidota jauna sadaļa „Tukuma novads”; 

- regulāri tiek ievietota informācija iekšējā informatīvajā sistēmā iis.tukums.lv;  

- sadarbība ar ziľu aģentūru „Novada Ziľas”, LTV1 un LTV7; 

- sagatavoti raksti izdevumiem „Logs”, „Neatkarīgās Tukuma Ziľas”, „Tukuma Ziľotājs”, 

„Neatkarīgā Rīta Avīze”, u.c.; 

- publicēti sludinājumi laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”, „Neatkarīgās Tukuma Ziľas” un 

„Tukuma Ziľotājs”; 

- katru nedēļu tiek sūtītas ziľas „Kurzemes Radio”;  

- regulāri tiek sūtītas preses relīzes ziľu aģentūrai „LETA” un citiem plašsaziľas līdzekļiem; 

- 4 reizes izdots informatīvais Tukuma pilsētas Domes izdevums „Tukuma Laiks”; 

- 22.maijā noorganizēts seminārs, kurā piedalījās sabiedrisko attiecību speciālisti no citām 

pašvaldībām; 

- 15.aprīlī un noorganizēta iedzīvotāju sapulce; 

- noorganizēts stāstu konkurss iedzīvotājiem „Katrīnas stāsti”;  

- izveidota fotoizstāde „Tukuma Katrīnas skaistuma stafetes dalībnieces”; 

- sagatavots informatīvais buklets „Tukums 2009”, kā arī sagatavota informācija citiem 

izdevumiem; 

- veikta domes ielūgumu un apsveikumu koordinācija un izsūtīšana;  

- koordinēts skolu projekts par PET un makulatūras vākšanu; 

- sadarbībā ar Tukuma Biznesa inkubatoru īstenots projekts vidusskolēniem „Mans hobijs-

mana biznesa nākotne” un „Mana ģimene pēc 10-15 gadiem”. 

         

Sadarbība ar nevalstisko sektoru  

- veikta biedrībām 2009.gadā piešķirtā pašvaldības finansējuma uzskaite, apmeklētas biedrību 

sanāksmes, kurās sniegta informācija  par pašvaldības 2009.gada budţetu, projektu iespējām un 

citiem aktuāliem jautājumiem. Apmeklēti biedrību publiskie pasākumi; 

- 19.02.sadarbībā ar NVO Tukumā organizēts seminārs „Vides pieejamības standarti un principi 

cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Universālā dizaina nozīme vides pieejamības veidošanā”; 

-  Tukuma Nevalstisko organizāciju apvienības vadītāja Gunta Kalviľa un Pensionāru padomes 

priekšsēdētāja Sarmīte Krecere pēc Eiroparlamenta deputātes Ineses Vaideres ielūguma viesojās 

Eiroparlamentā Briselē; 

- 21.04. organizēts Nevalstisko organizāciju apvienības 10 gadu jubilejas pasākums „NVO 

vilciens pietur Tukumā”; 

- 08.05.biedrības „Tukuma Aspazijas” rīkotais kultūras festivāls cilvēkiem ar invaliditāti „Solis 

ceļā pie jums”. 

  

Sadarbība ar ārvalstīm 

 

Pašvaldības delegācijas devušās uz:  

- 23.-28.03. Bāriľtiesas darbinieks Edgars Sirvidis piedalījās projektā „Demokrātija 

multikulturālā sabiedrībā” Palermo (Itālija);  

-  23.-29.03. Tukuma skolēni E.Jurēvis, G.Gereišs, R.Rundāns piedalījās projektā Itālijā 

„Demokrātija Multikulturālā sabiedrībā”; 

- 15 – 20.05. deju grupa „Demo” piedalījās festivālā Koreličos (Baltkrievija);  
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- 31.03- 02.04. Domes delegācijas vizīte Tidaholmā (Zviedrija);  

- 19.- 21.06. Tukuma Mūzikas un Tukuma Mākslas delegācija piedalījās Plunģes (Lietuva) 

Festivālā;  

 

Uzľemtas sadraudzības pilsētu  delegācijas: 

- 26. – 28.02. Gotlandes (Zviedrija) komūnas NVO delegācija;  

- Pilsētas svētku laikā 18.-20.06. Kranogorskas (Krievija), Andrihovas (Polija) un Šenevjēras 

(Francija) delegācija; 

- Pilsētas svētku laikā 18.-20.06.Krasnogorskas deju grupa „Pro-dviţenije”. 

 

 Sadarbība ar Baltijas Pilsētu savienību (UBC): 

- administrācijas darbinieki piedalījās UBC  semināros: 

- 02.04. Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas pedagoģes Indra Būmane un Rudīte 

Miklašēvica Tallinā (Igaunija),  seminārs „Vides skolas un vides centri apkārt Baltijas jūrai”; 

- 13.- 15.04. Domes administrācijas darbinieces Dace Zvagule un Jeļena Hodakovska-Migunova 

Jaunatnes lietu komisijā Rīgā; 

- 15.04. Tukuma tūrisma informācijas centra vadītāja Ingrīda Smuškova Tūrisma komisijā 

Liepājā;  

- darbinieki informēti par UBC pasākumiem; 

- Pašvaldības policija aizpildījusi UBC anketu par sabiedrisko kārtību un drošību pilsētā.  

 

Nozīmīgākie 2009. gada notikumi  

 

- 18.02. Ēnu diena; 

- 27.02. Sporta laureāts 2008.; 

- 13.03. Valsts prezidenta V.Zatlera vizīte Tukumā; 

 
Valsts prezidents V.Zatlers Tukuma Raiņa ģimnāzijā 

 

- 01.04. projekta „Trešais tēva dēls” ceļojošā izstādes „Pasaule klikšķa attālumā” atklāšana ledus 

hallē; 

- 18.04. Tukuma 2.vidusskolas estrādes ansambļa 15 gadu jubilejas pasākums; 

- 02.05. Tukuma 2.vidusskolas 40 gadu jubilejas salidojums; 

- 16.05. kabrioletu salidojums Tukumā „Kabrioletu vasara”; 

- 16.05. Tukuma Raiľa ģimnāzijas 80 gadu jubilejas pasākums; 
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- 26.05. Tautas dzejnieka Imanta Ziedoľa vizīte Tukuma bibliotēkā; 

 
I.Ziedonis Tukuma bibliotēkā 

 

- 26.05. Tukuma rajona skolēnu PET un makulatūras vākšanas akcijas noslēguma pasākums ar 

Roberto Meloni; 

 
PET un makulatūras vākšanas akcijas noslēguma pasākums 
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- 18.-20.06. Tukuma pilsētas svētki „Uz Tukumu pēc smukuma”; 

 

  
Svētku dalībnieki   „Trakais” braucamrīku nobrauciens 

 

-19.07. vides objekta – skultptūras „Tukuma Katrīna” atklāšana un pasākums „Tukuma Katrīnas 

skaistuma stafete”. 

 

  
Skulptūras „Tukuma Katrīna”         Tukuma Katrīnas skaistuma stafetes 

atklāšana  „Tukuma Katrīna” titula ieguvēja Linda Gruziņa 
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Tukuma skaistuma stafetes dalībnieces  

un stafetes idejas autore N.Rivoņenko 

 

Domes apbalvojumi 

- Tukuma pilsētas Domes balvu „Tukuma  Goda pilsonis” saľēmuši: Ludmila Reimate, Silva 

Liepa, Māra Zālīte; 

- Tukuma pilsētas Domes balvu „Atzinības raksts” saľēmuši: Tukuma 2.vidusskola, Gunta 

Aumale, Ināra Runkovska; 

- ar Tukuma pilsētas Domes balvu „Pateicības raksts” apbalvotas 23 personas. 

 

 

Komisiju darbs 

- Izglītības un kultūras komisija – 2 sēdes (5 jautājumi); 

- Sporta komisija – 2 sēdes (3 jautājumi); 

- komisija Bērnu uzľemšanai Tukuma pirmsskolas izglītības iestādēs „Pasaciľa” un 

„Vālodzīte”- 4 sēdes, piešķirtas 106 vietas. 

 

Reģistrētie iesniegumi pirmsskolas izglītības iestāţu nodrošinājuma uzskaites rindā   

- 2005.gadā dzimušie -1; 

- 2006.gadā dzimušie -7; 

- 2007.gadā dzimušie -7; 

- 2008.gadā dzimušie-24; 

- 2009.gadā dzimušie -83. 
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Darba pārskats no 2009.gada 1.jūlija  
 

Nodaļas darbības rezultāti. Galvenās prioritātes un informācija par to īstenošanu 

 

Svarīgākie Domes lēmumi izglītības un kultūras jomā: 

- apstiprināti 20 novada izglītības iestāţu (8 vidusskolu, 7 pamatskolu, 2 speciālo 

internātpamatskolu, 3 profesionālās ievirzes skolu) un 6 pirmsskolas izglītības iestāţu nolikumi; 

- apstiprināti noteikumi „Par Tukuma Mūzikas skolas audzēkľu vecāku iemaksu”, „Par Tukuma 

Mākslas skolas audzēkľu dalības maksu”, „Tukuma Sporta skolas audzēkľu dalības maksa”, 

„Par audzēkľu uzľemšanu Tukuma Mākslas skolā”, „Tukuma Mūzikas skolas audzēkľu 

uzľemšanas noteikumi”; 

- pieľemti lēmumi „Par Jaunsātu pamatskolas reorganizāciju” un „Par Lestenes pamatskolas 

slēgšanu”; 

- ar 2009.gada 1.novembri izveidota pašvaldības iestāde „Tukuma novada Izglītības pārvalde”; 

- apstiprināti noteikumi „Par Domes atbalstu biedrībām”; 

- apstiprināti noteikumi „Par Tukuma muzeja pakalpojumiem”, Tukuma muzeja nolikums un 

„Tukuma pilsētas Kultūras nama maksas pakalpojumi”; 

- pieľemts lēmums 2010.gada 18.-20.jūnijā organizēt Tukuma novada svētkus; 

- pieľemts lēmums Dţūkstes pasaku muzeju iekļaut Tukuma muzeja sastāvā ar 2010.gada 

1.janvāri; 

- pieľemti saistošie noteikumi „Kārtība, kādā Tukuma novada Dome dod galvojumu studiju un 

studējošā kredītam”; 

- pieľemts lēmums par pašvaldības galvojumu studiju un studējošā kredītam 4 personām. 

 

Komunikācija ar sabiedrību 

 

Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un sabiedrības viedokļa izzināšanai: 

- Tukuma Domes mājas lapā www.tukums.lv regulāri tiek ievietota aktuālā informācija; 

- mājas lapas www.tukums.lv sadaļā „Ierosinājumi un jautājumi” sniedz atbildes uz iedzīvotāju 

jautājumiem, iesniegtie jautājumi vai priekšlikumi tiek novirzīti domes speciālistiem un 

atbildes iedzīvotājiem nosūta arī e-pastā; 

- mājas lapā tika ievietotas 3 interaktīvās aptaujas. Aptauju jautājumi:  

1. Vai Jūs šķirojat atkritumus? 

2. Vai, Jūsuprāt, šobrīd ir pieejama pietiekoša informācija par sociālo darbu un sociālo 

palīdzību Tukumā? 

3. Vai Jūs piedalāties Adventa svētdienu pasākumos Tukumā? 

- pārveidota Domes mājas lapa www.tukums.lv, tajā ievietota plaša informācija par Tukuma 

novadu un pagastiem; 

- regulāri tiek ievietota informācija iekšējā informatīvajā sistēmā iis.tukums.lv;  

- sadarbība ar ziľu aģentūru „Novada Ziľas”, LTV1 un LTV7; 

- sagatavoti raksti izdevumiem „Logs”, „Neatkarīgās Tukuma Ziľas”, „Tukuma Ziľotājs”, 

„Neatkarīgā Rīta Avīze”, u.c.; 

- publicēti sludinājumi laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”, „Neatkarīgās Tukuma Ziľas” un 

„Tukuma Ziľotājs”; 

- katru nedēļu tiek sūtītas ziľas „Kurzemes Radio”;  

- regulāri tiek sūtītas preses relīzes ziľu aģentūrai „LETA” un citiem plašsaziľas līdzekļiem; 

- 5 reizes izdots informatīvais Tukuma novada Domes izdevums „Tukuma Laiks”; 

- organizētas iedzīvotāju pieľemšanas pagastos, kurās piedalās Domes vadība un deputāti; 

http://www.tukums.lv/
http://www.tukums.lv/
http://www.tukums.lv/
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- veikta Domes ielūgumu un apsveikumu koordinācija un izsūtīšana.  

 

Sadarbība ar nevalstisko sektoru:  

- veikta biedrībām 2009.gadā piešķirtā pašvaldības finansējuma analīze, sagatavots finansiālais 

atbalsts 2010.gadam, apmeklētas nevalstisko organizāciju sanāksmes, kurās sniegta 

informācija  par pašvaldības budţetu, projektu iespējām un citiem aktuāliem jautājumiem, 

dalība biedrību organizētajos publiskajos pasākumos; 

- 24.10.2009. -  Tukuma Invalīdu sporta kluba 15 gadu jubilejas pasākums; 

- 02.12.2009. -  NVO jauno telpu atklāšana Talsu ielā 20 (pārcēlās 15 biedrības).  

 

Sadarbība ar ārvalstīm 

 

Domes delegācijas devušās uz:  

- 10. - 15.08. Domes deputāti piedalījās projektā „Eiropa pilsoľiem” Priverno (Itālija);  

- 12.- 16.08. Pašvaldības policijas delegācija piedalījās latviešu- vācu sadarbības forumā Selmā, 

Vācijā; 

- 04.- 07.09. Tukuma delegācija piedalījās Krasnogorskas (Krievija) Dienas svinībās;  

- 03.- 06.09. Tukuma novada deputāti, administrācijas darbinieki un uzľēmēji piedalījās 

Andrihovas (Polija) Raţas svētkos.  

 

Nozīmīgākie 2009. gada notikumi  

 

- 11.07.grupas „Prāta vētra” atklātais amatieru čempionāts mini futbolā „Mītava Open 2009”; 

- 12.07. SEB maratona 2.posms riteľbraukšanā; 

- 23.08. pašvaldības delegācijas dalība akcijā – skrējienā „Sirdspuksti Baltijai”; 

- 05.09. sadarbībā ar kori „Balsis” labdarības akcija bērnu namu bērniem „Uzdāvini Pasauli”; 

- 08.09. Čehijas vēstniecības izstādes „...un atbrauca tanki – 1968” atklāšana Tukuma bibliotēkā; 

- 12.09. starptautiskās sacensības soļošanā; 

 
Soļošanas sacensības 

 

- 17.09. iekšlietu ministres Lindas Mūrnieces darba vizīte Tukumā;  

- 18.09. Lielā talka; 



88 

 

 
Koku un krūmu stādīšana bērnu rotaļu pilsētiņā  

Spartaka ielā 3A 

 

- 26.09. Dţūkstes muzeja organizētais A.Lerha – Puškaiša 150 gadu jubilejas pasākums Rīgas 

latviešu biedrības namā; 

- 28.09. Tautas dzejnieka I.Ziedoľa viesošanās Domē, muzejā un E.Birznieka – Upīša 

1.pamatskolā; 

- 04.12. bibliotēku pasākums „Lielā lasītāju balva” Tukuma pilsētas Kultūras namā;  

- 29.11. Lielās egles iedegšana Brīvības laukumā,  

 
Lielā egle Brīvības laukumā 
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- 6.,13.,20.12. – Adventa pasākumi un radošās darbnīcas „Adventa laiks Tukumā. Rotāsim 

Katrīnas laukuma egli”. 

 

 

   
Tējas vārīšana Katrīnas laukumā  Radošās darbnīcas Tukuma ledus hallē 

  
Katrīnas eglītes rotāšana, folkloras kopa „Pūrs”                      Pašu darinātiem rotājumiem 

izrotāta Katrīnas eglīte 

 

Komisiju darbs 
- Kultūras padome – 1 sēde, izskatīti 4 jautājumi; 

- Sporta padome – 1 sēde, izskatīti 3 jautājumi; 

- komisija Bērnu uzľemšanai Tukuma pirmsskolas izglītības iestādēs „Pasaciľa” un 

„Vālodzīte”- 4 sēdes, piešķirtas 171 vietas; 

- Jaunatnes lietu komisija – 5 sēdes, izskatīti 14 jautājumi. 
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Reģistrētie iesniegumi pirmsskolas izglītības iestāţu nodrošinājuma uzskaites rindā  
- 2005.gadā dzimušie -2; 

- 2006.gadā dzimušie -2; 

- 2007.gadā dzimušie -8; 

- 2008.gadā dzimušie- 4; 

- 2009.gadā dzimušie -81. 

 

    

     

Izglītības, kultūras un sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītāja Inese Smirnova  

 



91 

 

Arhitektūras nodaļas 2009.gada darba pārskats 
 

Būvvaldes darbs 2009.gadā 
 
 

Būvniecības procesa  pārzināšana, kontrolēšana  

Tukuma pilsētā un Tukuma novadā 

 

  Tukuma 

pilsētā līdz 

01.07.2009. 

Tukuma 

novadā 
01.07.-

31.12.2009. 

1. Būvvaldes sēţu skaits 13 12 

2. Būvniecības pieteikuma -uzskaites kartes 34 57 

3. Izsniegti plānošanas un arhitektūras uzdevumi, 

nojaukšanas uzdevumi 

33 59 

4. Izskatītie un saskaľotie, akceptētie  projekti  67 83 

5. Akceptētas vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas 

rekonstrukcijas apliecinājumu kartes, saskaľotas ţogu, 

logu, durvju nomaiľu u.c. skices 

 

32 

 

31 

6. Izsniegto būvatļauju skaits : 27 49 

7.   Ekspluatācijā pieľemto objektu skaits : 28 73 

8. Izsniegtas izziľas par nekustamo īpašumu, to 

reģistrācijai Zemes grāmatā   

  

 Galvenais arhitekts 4 7 

 Būvinspektors 11 9 

9. Izskatīti iesniegumi un sniegtas atbildes     

 Galvenais arhitekts 77 52 

 Būvinspektors 39 11 

10. Sastādīti administratīvie protokoli par patvaļīgo 

būvniecību  

4 3 

11. Sastādīti akti par būvniecības normatīvo aktu , 

apbūves noteikumu pārkāpumiem, 

6 4 

12. Sagatavoti atzinumi par gatavību ekspluatācijai 

speciālajām būvēm  

1 2 

13. Piedalīšanās speciālo būvju pieľemšanas komisijās  2 

14. Sastādīti akti par objektu tehnisko apsekošanu 4 1 

    

 

Nozīmīgākie būvprojekti Tukuma pilsētā  

2009.gadā (līdz 01.07.2009.) 

 

 Projektēšanas darbi :  

1. Tukuma pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, Katrīnas laukumā, 

Lauktehnikā, Jauntukumā , Durbē, Ozoliľos,  

 

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Parādes ielā 3A, Tukumā  

3. Pirmsskolas izglītības iestādes tipveida projekta piesaiste M.Smilšu ielā 14,  
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Tukumā 

4. Pilsētas parka labiekārtošana, Lielā ielā 36A, Revolūcijas ielā 2, 4, Tukumā  

5. Autoserviss, veikals Asteru ielā 3, Tukumā  

6. Ķirurģiskā korpusa renovācija, piebūve ķirurģijas korpusam, stacionāra 

paplašināšana, virtuves bloks ar kafejnīcu. 2.kārta, 0 cikls. Raudas ielā 12, 

Tukumā 

 

7. Raţošanas ēkas rekonstrukcija par veļas mazgātuvi, apģērbu tīrītavu  

L.Dzelzceļa 2A, Tukumā 

 

8. Mazstāvu īres nams Elizabetes ielā 14, Tukumā  

9. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas rekonstrukcijas 

energoefektivitātes paaugstināšana Celtnieku ielā 3, Tukumā 

 

   

 

Nozīmīgākie būvprojekti Tukuma novadā  

2009.gadā (01.07.-31.12.2009.) 

 

 Projektēšanas darbi :  

1. Irlavas sarkanā krusta slimnīcas un ambulances gājēju celiľa izbūve, Irlavas 

pagastā 

 

2. Lestenes pagasta pašvaldības autoceļa „Druvas iela 21” un „Parka iela 

nr.1”rekonstrukcija, Lestenes pagastā 

 

3. Tehnisko šķidrumu horizontālo rezervuāru parks Rūdas ielā 3, Tukumā  

4. Tumes kultūras nama rekonstrukcija Tumes pagastā, Pasta ielā 1  

5. Atpūtas vietas labiekārtošana Vaskos, Irlavas pagastā  

6. Administratīvās ēkas rekonstrukcija Smārdes ielā 3, Tukumā  

7. Sabiedriskās ēkas rekonstrukcija Pasta ielā 8, Tukumā  

8. Datu pārraides tīkla maģistrāles izbūve Smilšu 38-Smilšu 48, Tukumā  

9. Mazstāvu īres nams Elizabetes ielā 14, Tukumā  

10. Pārsūknēšanas stacija un spiedvads „Dzintras”, Pūres pagasts  

11. Biogāzes raţotne „saulītes”, Lestenes pagasta „Saulīšu ferma”  

12. Slieţu ceļa atjaunošana. Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora posms Latvijā. 

Dzc.iecirknis Tukums II- Jelgava, posms Slampe-Līvbērze, 126,381km-

143,947km. 

 

13. Tumes vsk.ēkas pirmsskolas mācību korpusa energoefektivitātes 

paaugstināšana. Elektroapgādes pieslēguma rekonstrukcija Tumes pagastā, 

„Tumes” 

 

14. Optiskās šķiedras datu pārraides tīkla maģistrāles izbūve Tukumā, Staru ielā 

no Slocenes 3 līdz Parādes 3 un Alīnes, Telegrāfa , Aviācijas ielās. 
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Teritorijas plānošana 2009.gadā 
 

 

1. Tukuma novada teritorijas plānojums apstiprināts 27.08.2009. (prot.nr.7,2.§.) ar 

saistošajiem noteikumiem nr.5 „Par Tukuma novada teritorijas plānojumiem”, lēmuma 

kopiju skatīt pielikumā Nr.1; 

 

2. Tukuma novada teritorijas plānojums sastāv no šādiem teritoriju plānojumiem: 

2.1. Tukuma pilsētas Domes 2007.gada 11.decembra saistošajiem  noteikumiem  Nr.31 

„Tukuma pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

2.2. Tukuma novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Pūres 

pagasta padomes 2008.gada 18.septembra saistošajiem  noteikumiem  Nr.2 „Pūres 

pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

2.3. Tukuma novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Tumes 

pagasta padomes 2007.gada 6.novembra saistošajiem  noteikumiem  Nr.11 „Tumes 

pagasta teritorijas plānojuma 2007. – 2019.gadiem grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumi”; 

2.4. Tukuma novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Degoles 

pagasta padomes 2005.gada 11.novembra saistošajiem  noteikumiem  Nr.2 „Degoles 

pagasta teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

2.5. Tukuma novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Dţūkstes 

pagasta padomes 2005.gada 28.jūnija saistošajiem  noteikumiem  Nr.6 „Dţūkstes 

pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un Dţūkstes pagasta teritorijas plānojuma 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

2.6. Tukuma novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Slampes 

pagasta padomes 2007.gada 20.septembra saistošajiem  noteikumiem  Nr.7 „Slampes 

pagasta teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

2.7. Tukuma novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Sēmes 

pagasta padomes 2006.gada 21.decembra saistošajiem  noteikumiem  Nr. 5 ”Sēmes 

pagasta apbūves noteikumi”; 

2.8. Tukuma novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Irlavas 

pagasta padomes 2005.gada 30.jūnija saistošajiem  noteikumiem  Nr.9 „Irlavas pagasta 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

2.9. Tukuma novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Zentenes 

pagasta padomes 2008.gada 19.marta saistošajiem  noteikumiem  Nr.2 „Zentenes 

pagasta teritorijas plānojums”; 

2.10. Tukuma novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Lestenes 

pagasta padomes 2008.gada 28.janvāra saistošajiem  noteikumiem  Nr.5 „Lestenes 

pagasta teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

2.11. Tukuma novada  pašvaldības  administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Jaunsātu 

pagasta padomes 2006.gada 28.augusta saistošajiem  noteikumiem  Nr.7/2006 „Jaunsātu 

pagasta teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

 

3. Tukuma novada Dome 22.10.2009. pieľēmusi lēmumu (prot.nr.10,2.§.) par jauna Tukuma 

novada teritorijas plānojuma izstrādi, lēmuma noraksta kopiju skatīt pielikumā Nr.2; 

 

4.  Tukuma pilsētā laika posmā no 01.01.2009. līdz 01.07.2009.  nav apstiprināts neviens jauns 

detālplānojums, kā arī  pieľemts lēmums par jauna detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. Tiek 

turpināti jau iepriekš uzsāktie detālplānojumi īpašumiem M.Gravas ielā 41, Melnezera ielā 18 

un īpašumam „Spīdoľi”. 
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5. Tukuma novada Dome 27.08.2009. apstiprinājusi šādus saistošos noteikumus par 

detālplānojumiem: 
5.1. Nr.6 ”Tukuma pilsētas Domes 22.08.2002. saistošie noteikumi Nr.5 „Par detālo 

plānojumu Tukumā – teritorijai starp Elizabetes, Pasta, Talsu ielām un Brīvības 

laukumu””; 

5.2. Nr.7 ”Tukuma pilsētas Domes 31.03.2005. saistošie noteikumi Nr.2 „Par detālplānojumu 

un teritorijas plānojuma grozījumiem teritorijai starp Meţa, Raudas un Kurzemes 

ielām””; 

5.3. Nr.8 ”Tukuma pilsētas Domes 31.03.2005. saistošie noteikumi Nr.3 „Par detālplānojumu 

un teritorijas plānojuma grozījumiem teritorijai starp Laubītes, Smilšu un Tulpju 

ielām””; 

5.4. Nr.9 ”Tukuma pilsētas Domes 14.07.2005. saistošie noteikumi Nr.19 „Par 

detālplānojumu īpašumiem ar adresi Zemītes iela 2 un Vilkājas iela 9””; 

5.5. Nr.10 ”Tukuma pilsētas Domes 22.02.2007. saistošie noteikumi Nr.4 „Par 

detālplānojumu Pauzera pļavai””; 

5.6. Nr.11 ”Tukuma pilsētas Domes 22.02.2007. saistošie noteikumi Nr.5 „Par 

detālplānojumu teritorijai, kuru ierobeţo Kurzemes, Raudas, Spartaka un Celtnieku 

ielas””; 

5.7. Nr.12 ”Tukuma pilsētas Domes 26.04.2007. saistošie noteikumi Nr.9 „Par 

detālplānojumu zemes gabalam Raudas ielā 39a””;  

5.8. Nr.13 ”Tukuma pilsētas Domes 20.11.2008. saistošie noteikumi Nr.24 „Par 

detālplānojumu zemesgabaliem Smilšu ielā 21, Tukumā, un Tulpju ielā1, Tukumā””; 

5.9. Nr.14 ”Sēmes pagasta padomes 22.01.2009. saistošie noteikumi Nr.1 ”Detālplānojums 

nekustamajam īpašumam „Ziedlapas”””; 

5.10. Nr.15 ”Slampes pagasta padomes 26.02.2009. saistošie noteikumi Nr.2 ”Detālplānojums 

nekustamajam īpašumam „Jaunķīvītes”””. 

 

6. Tukuma novada Dome 22.10.2009. (prot.nr.10,3.§.) izdevusi saistošos noteikumus nr. 19 „Par 

detālplānojumu nekustamā īpašuma „Lielrenči” teritorijas daļai Tukuma novadā Pūres 

pagastā”. Paziľojums par saistošiem noteikumiem publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 

06.11.2009. 
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Labiekārtošanas darbi 2009.gadā 
 
 Koku zāģēšanas darbu organizēšana, uzraudzība, vainagu veidošana/pacelšana, 

apstādījumu kopšanas un ainavas veidošanas darbu organizēšana: 
vainagu veidošana – Alīnas ielā, Brīvības laukumā, Baloţu ielā; 

koku vainagu sakopšana, nokaltušo un avārijas koku izciršana, teritorijas sakopšana – 

Krastmalas ielā, Durbes ielā, Rīgas ielā, Raudas ielā, Kurzemes ielā, Meţa ielā, Jelgavas ielā, 

Dzelzceļa ielā u.c.; 

Kopējās izmaksas – Ls 4760.63, SIA „DEMO”. 

 

 Realizējamo apstādījumu projektu darbu organizēšana, kontrole:  

1. apstādījumu papildināšana Brīvības laukumā, Gagarina prospektā, , Rīgas ielas kāpnēs, 

Pavārkalnā, Katrīnas laukumā u.c.; 

2. sīpolpuķu stādījumu ierīkošana – 11530 gb (Kurzemes ielā pie Maximas un Tukuma namiem, 

pie Durbes ielas gala pieturas, Spartaka ielā 3A rotaļu laukumā, jaunajā skvērā Lielā ielā, dobēs 

pie dzelzceļa stacijas, Brīvības laukumā, skvērā pie Ledus halles, Elizabetes skvērā, piemiľas 

vietā Kalna kapos, Represēto piemiľas vietā u.c.); 

3. apstādījumu mulčēšanas darbu organizācija; 

4. stabu puķu vāţu iegāde (5 gb. – 1125Ls). Augu sortimenta pasūtīšana (SIA „Stādaudzētava 

Blīdene”), 30 vāţu uzstādīšanas koordinēšana, kopšanas kontrole; 

5. Spartaka-Meţa-Kurzemes ielu apļveida krustojuma apzaļumošanas darbu organizēšana – 

figurālo dobju apzaļumošana; 

6. vasaras puķu dobju ierīkošanas koordinēšana. – 12225 gb. Stādi, SIA „SEDUMI”-  Ls 4800; 

7. apstādījumu ierīkošana rotaļu laukumā Spartaka ielā 3A– pilsētas Domes administrācijas 

darbinieku spēkiem Lielās talkas ietvaros; 

8. Pavārkalna dīķa un apkārtnes apzaļumošanas koordinēšana. 

 

 

 Realizējamo labiekārtojumu projektu darbu organizēšana, kontrole:  
1. bērnu rotaļu laukumu ierīkošana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos (Kandavas ielā 

22, Dārzniecības ielā 3, Pasta ielā 21, Smārdes ielā 1, Veidenbauma ielā 1, Veidenbauma ielā 8, 

Meţa ielā 13, Jelgavas ielā 23) –rotaļu iekārtas SIA „Jūrmalas Meţaparki” –Ls 9614.30; 

2. rotaļu pilsētiľas Spartaka ielā 3A izbūves 2.kārta: bruģētu celiľu izbūve - SIA „LEGĀTS” - 

Ls 5409.18; 

3. Mini futbola laukuma iegāde un uzstādīšana Brīvības laukumā – SIA „Fixman” - Ls 5609.56; 

4. Pavārkalna dīķa un celiľa izbūve, apzaļumošana; SIA „Meliorceltnieks”; SIA „GIFS”- 

stāvkrastu hidrosēšana -  kopējās izmaksas – Ls  11600  

5. skvēra pie Ledus halles ierīkošana, apzaļumošana – kopējās izmaksas – Ls 4055.94; 

7. Brīvības laukuma soliľu vietu rekonstrukcija – SIA „Jūrmalas Meţaparki” - Ls 8865.37; 

8. atpūtas soliľu un atkritumu urnu iegāde un uzstādīšanas koordinēšana (Mālkalnā, pie autobusu 

pieturām, pie Ledus halles u.c.); 

8. Politiski represēto piemiľas vietas rekonstrukcija – SIA „GARTES” - kopējās izmaksas Ls 

43946.81; 

8. robeţstabu „TUKUMS” pie iebraucamajiem ceļiem Tukumā kosmētiskais remonts; 

9. elektrības pieslēguma ierīkošana Spartaka/Kurzemes/Meţa ielu apļveida krustojuma zaļajā 

zonā - SIA „Telms” - Ls 258.84. 
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 Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšanas pašvaldībās darba iemaľu 

iegūšanai un uzturēšanai (stipendiātu) darba organizēšanas un vadīšanas ietvaros, laika 

posmā no oktobra līdz janvārim paveiktais: 

1. sadzīves atkritumu savākšana – Melnezera, kartingu un auto trases apkārtnē, gaisa tilta 

apkārtnē, Durbes parkā, Pilskalnā, Pavārkalnā u.c.; 

2. apauguma likvidēšana – skeitparkā, rotaļu laukumu smilšu iesegumā, Mālkalna betona 

plākšľu celiľā, Biznesa inkubatora stāvlaukumā, Meţa ielas stāvlaukumā u.c.; 

3. mazvērtīgo krūmu, sējeľu izciršana, nokaltušo, kritušo zaru un krūmu savākšana, teritorijas 

sakopšana – Talsu/Tirgus ielu stūrī, gar Raudas ielu, Jelgavas ielā ceļa abas puses, Durbes parkā 

pie estrādes, Rotondas, Kuldīgas/Birztalas ielu stūrī u.c.; 

4. ietvju tīrīšana no sniega un apledojuma u.c. 

 

 Sagatavoti un izsniegti tehniskie noteikumi daţādu objektu projektēšanai un 

labiekārtošanai – 7; 

 Izsniegti atzinumi par gatavību nodošanai ekspluatācijā (labiekārtošanas un 

apzaļumošanas darbu kvalitāti)– 2; 

 Pavasara talkas vietu apzināšana, ierādīšana talciniekiem, palīglīdzekļu (cimdu, maisu) 

sagādes organizēšana. 

 

 

Labiekārtošanas projektu izstrāde: 

 bērnu rotaļu laukumu izvietošanas shēmas (daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

iekšpagalmos); 

 vasaras puķu dobju projekti 2010.gadam; 

 sīpolpuķu dobju projekti 2010.gadam; 

 teritorijas pie Ledus halles Stadiona ielā, Tukumā, labiekārtošanas projekta izstrāde 

(skiču projekts); 

 pilsētas parka Lielā ielā projekta izstrādes koordinēšana (tehniskais projekts); 

 

 

Vides un pieminekļu aizsardzības komisijas darba organizēšana, vadīšana: 

 notikušas 5 komisijas izbraukuma sēdes;  

 sastādīti 69 koku ciršanas akti, sagatavoti 69 lēmumi un izsniegtas 69 koku ciršanas 

atļaujas (tai skaitā, 6 noraidošas); 

 sagatavotas un izsūtītas 60 atļaujas nokaltušu koku un krūmu izciršanai, teritoriju 

sakopšanai. 

 

 

Pilsētas mākslinieciskā noformēšana:  

 pilsētas dekorēšanas uz Ziemassvētkiem organizēšana – līgums par gaismas dekoru 

uzstādīšanu, apkopi un demontāţu - SIA „TELMS” - Ls 4595.10; 

 Ziemassvētku egļu Brīvības laukumā un Katrīnas laukumā uzstādīšanas, rotāšanas 

koordinēšana – līgums ar I.Jurču - 2200 Ls; 

 figurālo dobju ziemas noformēšana (izgaismošana) – SIA „AM Marketings” - Ls 931.60; 

 konkursa par izgaismotāko namu Ziemassvētkos organizēšana, vadīšana, uzvarētāju 

apbalvošana; 

 skulptūras „Tukuma Katrīna” uzstādīšanas koordinēšana; projekta kopējās izmaksas – Ls 

33500;  
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 pilsētas noformēšanas Lieldienās, Līgo, 1.septembra, 11. un 18.novembra svētkos, 

organizēšana, koordinēšana; SIA „Legāts”, SIA „AM Marketings”; 

 konkursa „Tukuma smukums” ietvaros apzināti, uzaicināti un ar pateicības rakstiem 

apbalvoti 40 sakoptāko īpašumu īpašnieki. 

 

 

Reklāmas izvietošanas saskaľošana, koordinēšana, kontrole: 

 saskaľoti reklāmas projekti – 50; 

 vides norāţu pārvietošanas (objektu adrešu maiľas gadījumos) un papildus norāţu 

izgatavošanas organizēšana, koordinēšana;  

 reklāmas objektu apsekošana pilsētā – 10 reklāmas īpašniekiem izsūtīti brīdinājumi par 

reklāmas atjaunošanu vai demontāţu. 

 

 

 2009.gada laikā pašvaldības apstādījumu teritorijās iestādīti: 

1. 59 koki, kuru apkārtmērs lielāks par 7 cm; 

2. 549 krūmi; 

3. 318 rozes; 

4. 375 ziemcietes; 

5. 11530 sīpolpuķes; 

6. 12225 viengadīgās puķes; 

7. 30 pie stabiem stiprināmi puķu trauki. 

 

 

 

Tukuma novada galvenā arhitekte, Būvvaldes vadītāja  

Iveta Vistapole 
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Komunālās nodaļas paveiktie darbi  

2009.gadā 
 

 

Vides aizsardzība                                                        Ls 282 471 

Atkritumu savākšana, pilsētas uzkopšana, ielu tīrīšana  Ls 140 715 

Kapu saimniecība, apstādījumu kopšana un uzturēšana, pļaušana   Ls   74 087 

Latvārľu pļaušana                                                                              Ls     3 000 

Kapu ceļu izbūve un uzturēšana                                                       Ls     3 900 

Smilts un melnzemes piegāde kapos                                                Ls     2 800 

Ţoga izbūve Ozoliľu kapos                                                               Ls     1 204 

Ūdens novadīšanas grāvju izveide                                                      Ls     1 369 

Atkritumu urnu un konteineru (7m3) iegāde                                     Ls     3 030 

Soliľu izgatavošana un remonts                                                        Ls     6 843 

Tualešu uzturēšana                                                                            Ls   26 761 

Dzīvnieku patversmes uzturēšana                                                    Ls   11 120 

Veloceliľu un ietvju uzkopšana (ziemas periods)                         Ls     7 642 

 

Ūdensvadu un kanalizācijas izbūve                              Ls     5 460 

Lielā iela 41; Dārza iela; 

 

Lietus ūdeľu un kanalizācijas ūdeľu savākšana,  

strūklaku apkalpošana                                                   Ls  57 353 

 

Siltumapgāde                                                                  Ls   27 632 

Siltumtrases trases atjaunošana Jauntukumā, Aviācijas ielā 1            Ls      9 802                             

Siltumtrases izbūve Meţa ielā 5                                                         Ls      7 520 

Gāzes apkures katlumājas izbūve Smārdes ielā 1;2 c                         Ls      7 473 

Citi remontdarbi                                                                                  Ls      2 837 

 

Māju siltināšana un pagalmu labiekārtošana              Ls    30 000 

Siltināšana ( Meţa 11;Dārzniecības 3;Veidenbauma 1;Spartaka 11; 

Aviācijas 7;Parādes 3;Meţa 20)                                                         Ls    12 140 

Pagalmu labiekārtošana ( Lauku 8;Krasta1;Dārzniecības 2;Pasta 21; 

Jelgavas 17;Meţa10;Meţa 4)                                                             Ls    17 860     

Ielu apgaismojums                                                         Ls     46 940 

Kabeļu nomaiľa                                                                                Ls        8 376 

Balstu nomaiľa Lauktehnikas mikrorajonā                                      Ls      23 807 

Ošu ielas, Alejas ielas  apgaismojuma ierīkošana                            Ls      12 737 

Citi remonta darbi                                                                             Ls        2 020   

 

 

Ielu uzturēšana un rekonstrukcija                              Ls     251 350 

Dilumkārtas atjaunošana pilsētas ielā                                            Ls     73 089  

Bedrīšu remonts pilsētas ielas                                                         Ls     81 005 

Pagaidu ielu izbūve                                                                          Ls       1 205 

Grantēto ielu uzturēšana                                                                   Ls     14 232 

Ziemas dienests                                                                                 Ls     55 927 

Luksoforu remonts                                                                           Ls          268 
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Ielu apzīmējumu marķēšana                                                               Ls     12 016 

Ceļa zīmju uzturēšana, nomaiľa un iegāde                                         Ls     13 608  

 

Ietvju izbūve -bruģēšana                                                 Ls     48 951 

Tukuma I stacijas perons                                                                    Ls      17 059 

Raiľa iela                                                                                           Ls        8 971 

Brīvības laukums                                                                               Ls        3 394 

Talsu iela                                                                                           Ls        4 621  

Tidaholmas iela                                                                                  Ls       1  405 

Kurzemes iela                                                                                     Ls       7  343 

Līdzfinansējums „ Sarkanā krusta” ieejas labiekārtošanā                  Ls        5 000 

Velvju tilta remonts Durbē                                                                 Ls        1 158 

Izsniegtas rakšanas atļaujas                                                               gab.        123 

 

 

   Komunālās nodaļas vadītājs Guntis Leksis 
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Īpašumu nodaļas pārskats par  

2009.gada darbu  
 

 

Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana: 

 nekustamā īpašuma nodokļa programmā reģistrētas 610 izmaiľas (kadastrālās vērtības, 

platības, mērķi, nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobeţojumi, no tām 193- 

īpašnieku maiľas); 

 reģistrēti 300 Zemesgrāmatas elektroniskie paziľojumi, kā arī veiktas nepieciešamās 

izmaiľas; 

 sniegta palīdzība Kadastra reģistra datu bāzes sakārtošanai, apkopota informācija un 

veiktas izmaiľas nodokļa maksātāja salīdzināšanas sarakstā; 

 aktualizēta informācija no ar nodokli apliekamo objektu aktualizācijas sarakstiem; 

 izsūtīti 4811 nekustamā īpašuma nodokļa paziľojumi par zemi, 563 paziľojumi- par 

ēkām; 

 izsniegtas 97 izziľas par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas vai parāda esamību; 

 677 nekustamā īpašuma īpašnieki brīdināti par nodokļa parādiem;  

 36 nekustamā īpašuma īpašnieki  nodoti parāda piedziľai zvērinātiem tiesu izpildītājiem; 

 iesniegti priekšlikumi lēmumu pieľemšanai Zemes komisijai. 

 

Sakľu dārzi: 

 45 līgumi pagarināti par sakľu dārzu lietošanu; 

 71 noslēgti jauni sakľu dārzu līgumi; 

 8 lauzti līgumi; 

  brīdināti 21 par nekopšanu un 27 par parāda esamību; 

 nosūtīti 706 maksāšanas paziľojumi. 

 

Zemes komisija: 

Notikušas 12 komisijas sēdes: 

 

Nr.

p.k

. 

Pieľemtie lēmumi 
Lēmumu 

skaits 

1. Par zemes īpašumtiesībām 68 

2. Par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu 8 

3.  Par zemes lietošanas tiesībām 3 

4. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 41 

5. 
Par zemes gabalu, ēku un būvju sadalīšanu, robeţu maiľu un 

adrešu noteikšanu 
13 

6. Par zemes nomu 31 

7. Par sakľu dārziem  178 

8. Par zemes gabalu robeţu un platību noteikšanu 1 

9. Par zemes izmantošanas mērķiem 16 

10. Par iesniegumiem nodokļu un nomas jautājumos 8 

11. Par zemes gabalu ieskaitīšanu līdzvērt. Zemes kompensē. fondā 5 

12. Par zemes gabalu pirkšanu un atsavināšanu 2 

13. Par ceļa servitūta noteikšanu 2 
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14. Par iesniegumiem zemes jautājumos 5 

15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi 5 

16. Par nekustamā īpašuma atzīšanu par bezsaimnieka mantu 3 

 kopā 394 

 

 

Uz Domes sēdēm sagatavoti 529  lēmumu projekti:  

 

Par zemes īpašumtiesībām   3 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu  40 

Par zemesgabalu, ēku un būvju sadalīšanu, robeţu maiľu un adrešu noteikšanu   79 

Par zemes nomu   38 

Par zemes vienības platības precizēšanu 2 

Par SIA „Ronis” iesniegumu   2 

Par nosaukuma piešķiršanu jaunai ielai 2 

Par iesniegumiem nodokļu un nomas maksas jautājumos 3 

Par zemesgabalu ieskaitīšanu līdzvērt. zemes kompens. fondā 9 

Par zemesgabalu pirkšanu un atsavināšanu 4 

Par komisija nolikuma apstiprināšanu  1 

Par iesniegumiem zemes jautājumos 5 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi un apstiprināšanu 6 

Par nekustamā īpašuma atzīšanu par bezsaimnieka mantu 3 

Par parāda piedziľas rēķina apmaksu  1 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem  4 

Par parādu piedziľu bezstrīdus kārtībā  72 

Par nomas maksas parāda tiesas procesa uzsākšanu  1 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu  2 

PAR NĪN maksāšanas termiľa pagarināšanu  3 

Par NĪN parādu grāmatojumu zembilancē 2 

Par nedzīvojamo telpu Nomas maksas samazināšanu TB unTI 2 

Par nedzīvojamo telpu izmantošanu  64 

Par īpašumu Pārslas ielā 36, Tukumā  1 

Par zemes Zemītes ielā 2 privatizācijas samaksu 1 

Par izsolēm  8 

Par pirmpirkuma tiesībām  49 

Par ielu tirdzniecības vietu noteikšanu  1 

Par Vilkājas ielas izbūves termiľa pagarināšanu  1 

Par nekustamo īpašumu Talsu ielā 20  2 

Par adrešu noteikšanu 17 

Par Jaunsardzes centra sadarbību  1 

Par lēmumu atcelšanu 1 

Par valstij vai pašvaldībai piekrītošām zemēm 99 

kopā 529 

 

Īpašumu apsaimniekošana: 

 41 nekustamie īpašumi pirmreizēji reģistrēti zemesgrāmatā; 

 notikušas 6 Īpašumu apsaimniekošanas, privatizācijas un izsoļu organizēšanas komisijas 

sēdes; 
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 izskatīti 63  jautājumi  par nedzīvojamās telpu izmantošanu un nomas maksu;  

 65 īpašumu pirmpirkuma jautājumi;  

 precizēts Civilās aizsardzības plāns; 

 iznomāts 1 pašvaldības īpašums: 

 

Īpašuma adrese Īpašuma veids nomnieks nosolītā maksa  

Čubatas, Degoles 

pagasts 

zeme SIA“Ceko” Ls  55,- 

                                                  

 

Īpašumu nodaļas vadītājs Viesturs Bērzājs 
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Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļas atskaite  

par veikto darbu nodaļā 2009.gadā 
 

Pamatojoties uz Civilstāvokļa aktu likuma 2.panta trešo daļu, ceturto daļu, 2009.gada 

1.jūlijā izveidota Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļa. Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļas 

darbības iecirknis ir Tukuma novada administratīvā teritorija. 

 
Nr.p.k. Veiktie darbi Līdz 

01.07.09. 

Pēc 

01.07.09. 
Kopā 

1. Sastādīti dzimšanas reģistri  136 175 311 

2. Dzimšanas reģistrācija ar termiľa 

kavējumu 

- - - 

3. Sastādīti dzimšanas reģistri bez ziľām 

par tēvu  

16 21 37 

4. Papildināti dzimšanas reģistri sakarā ar 

paternitātes 

      atzīšanu(noteikšanu)  

65 86 151 

5. Papildināti dzimšanas reģistri sakarā ar 

adopciju  

3 3 6 

6. Reģistrētas laulības kopā 53 58 101 

 t.sk. baznīcā 7 9 16 

 t.sk.ar ārvalstniekiem 2 4 6 

7. Reģistrētas laulības svinīgos apstākļos

  

41 49 90 

8. Cik gadījumos samazināts laulības 

vecums 

  1 

9. Cik reģistros izdarīta atzīme par laulības 

šķiršanu 

52 52 104 

10. Reģistrētas miršanas kopā 140 234 374 

11. Cik miršanas reģistrētas ar termiľa 

kavējumu 

3 2 5 

12. Īpaši miršanas gadījumi 2 1 3 

13. Cik izdarīti papildinājumi un labojumi 

civilstāvokļa  

      reģistru ierakstos 

14 22 36 

14. Cik izdotas atkārtotas apliecības 143 210 353 

15. Cik izdotas vārda un uzvārda maiľas 

atļaujas 

11 2 13 

16. Cik iekasēta valsts nodeva   853,- 489,- Ls 1342,- 

 t.sk. laulību pieteikumi  

 

270,- 205,- Ls 475,- 

 atkārtoti apliecība    112,- 163,- Ls 275,- 

 labojumi, papildinājumi   21,- 21,- Ls 42,- 

 uzvārda, vārda, tautības ieraksta maiľa  450,- 100,- Ls 550,- 

17. Par maksas pakalpojumiem iekasēti 825,- 1021,- Ls 1846,- 

 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Smaida Kokina 
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Par Tukuma novada bāriľtiesas  

darbu 2009.gadā 
 

 

Saskaľā ar Bāriľtiesas likuma 5.panta ceturto daļu, ka bāriľtiesa ne retāk kā reizi gadā 

sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskatu par savu darbību, Tukuma novada bāriľtiesa 

iesniedz pārskatu par bāriľtiesas darbu 2009.gadā: 

 

Bāriľtiesa 2009.gadā pieľēmusi 302 lēmumus, no tiem 141 lēmumu no 01.01.2009. līdz 

30.06.2009., bet 161 lēmums pieľemts no 01.07.2009. līdz 31.12.2009.. Atšifrējumu par 

bāriľtiesas lēmumiem skatīt tabulā Nr.1. 

 

Tukuma novada bāriľtiesas pieľemtie lēmumi 2009.gadā 

Tabula Nr.1 

 Lēmumi no 

01.01.2009.-

30.06.2009. 

Lēmumi no 

01.07.2009.- 

31.12.2009. 

 

Aprūpes tiesību atľemšana 

t.sk.: atľemtas 

       nav atľemtas 

atľemtas ar vienpersonisko      

lēmumu 

Lēmumi 

28 

15 

5 

8 

Bērni 

45 

19 

10 

16 

Lēmumi 

19 

6 

3 

10 

Bērni 

28 

7 

3 

18 

 

Aprūpes tiesību atjaunošana 

t.sk.: atjaunotas 

        neatjaunotas 

        prasības sniegšana tiesā  

Lēmumi 

19 

5 

10 

4 

Bērni 

27 

7 

15 

5 

Lēmumi 

31 

6 

25 

 

Bērni 

48 

10 

38 

Izľemšana no aizbildľa ģimenes 2  

Atsevišķas aizgādības noteikšana 1  

Par ārpusģimenes aprūpi 5 5 

 Aizbildnības nodibināšana 12 9 

 Aizgādnības nodibināšana 1 1 

Atbilstība aizgādľa pienākumu 

veikšanai 

 1 

Atcelšana no aizbildľa pienākumu 

pildīšanas 

 1 

Atlaišana no aizbildľa pienākumu 

pildīšanas 

13 11 

Šķiršana no māsām/brāļiem 

adopcijas gadījumā 

2 1 

Bērna mantisko interešu aizstāvība 18 20 

Valsts sociālo pabalstu saľēmēja 

maiľa 

15 13 

Aizgādnībā esošā mantisko interešu 

aizstāvība 

2  

Par atbilstību aizbildľa pienākumu 

pildīšanai 

4 13 
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Par piemērotību audţuģimenes 

pienākumu veikšanai 

3 1 

Audţuģimenes statusa piešķiršana 3 1 

Ievietošana audţuģimenē 1 5 

Aizbildľa maiľa, cita aizbildľa 

iecelšana 

1 3 

Par spēju pienācīgi veikt aprūpes 

pienākumus 

1  

Par ilgstošas uzturēšanās izbeigšanu 

sociālās aprūpes iestādē 

1 2 

Atzinuma sniegšana tiesai par 

ikdienas aizgādību un saskarsmi 

3 5 

Par atļauju šķērsot valsts robeţu 3 5 

Uzturēšanās izbeigšana 

audţuģimenē 

2 2 

Uzvārda maiľa  2 

Par adopciju uz ārvalstīm  2 

Atzīšana par adoptētājiem  1 

Par adopciju  1 

Par ciemošanos ģimenē  5 

Par iestāšanos asociācijā  1 

 

Par adopciju un pirmsadopcijas aprūpi 2009 gadā pieľemti 17 lēmumi (līdz 30.jūnijam - 

7 lēmumi, no 1.jūlija līdz 31.decembrim - 10 lēmumi). 7 personas atzītas par adoptētājiem. Līdz 

2009.gada 30.jūnijam adoptēti 3 bērni (3 ārzemju adopcijas), no 1.jūlija līdz 31.decembrim 

adoptēti 5 bērni (1 ārzemju adopcija). 

Ārpusģimenes aprūpē līdz 31.decembrim atradās 228 Tukuma novada pašvaldības bērni: 

no tiem audţuģimenēs - 31 bērns, bērnu aprūpes iestādēs - 42 bērni, aizbildľu ģimenēs - 155 

bērni. 

 Līdz 2009. gada 31. decembrim aizgādnībā atradās 81 persona, 2009. gadā ar bāriľtiesas 

lēmumu 2 personām iecelti aizgādľi. 

  Bāriľtiesas darbinieki regulāri veic apsekošanu ģimenēs, 2009.gadā Tukuma novada 

bāriľtiesas darbinieki līdz 30.jūnijam pārbaudīja dzīves apstākļus 360 ģimenēs, bet no 1.jūlija 

līdz 31. decembrim veica 440 ģimeľu dzīves apstākļu pārbaudes. 

 Bāriľtiesas darbinieki regulāri pārbauda dzīves apstākļus bērnu aprūpes institūcijās. 

2009.gadā Tukuma novada bāriľtiesa pārbaudīja šādas bērnu aprūpes institūcijas: BSAC „Rīga” 

un „Teika” Rīgas pilsētā, SOS bērnu ciematā Valmierā un Bauskas novada Īslīcē, biedrībā centrs 

„Elizabete” Jelgavā, Alsungas bērnu namā – patversmē, BSAC „Liepāja” Liepājā un Irlavas 

bērnu namā- patversmē. 

 Aizstāvot bērnu intereses, bāriľtiesas darbinieki ir piedalījušies  72 tiesas sēdēs daţādu 

līmeľu tiesās: Tukuma rajona tiesā, Valkas rajona tiesā, Jelgavas tiesā, Zemgales apgabaltiesā 

Jelgavā, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, Dobeles rajona tiesā, Bauskas rajona tiesā. 

 Bāriľtiesas priekšsēdētāja katru mēnesi piedalās sociālo jautājumu komitejās un vada 

bāriľtiesas kārtējās un ārkārtas sēdes. Bāriľtiesas priekšsēdētājas vietniece reizi nedēļā piedalās 

Bērnu tiesību aizsardzības padomes sēdēs un katru otro nedēļu piedalās Administratīvajā 

komisijā, kā komisijas locekle.  

 

 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Linda Zemīte   
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Tukuma novada Pašvaldības policijas  

darba rezultāti 2009.gadā 
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1. 

 Alkohola lietošana un atrašanās 

reibuma stāvoklī sabiedriskā 

vietā 

43 32 33 108 41 30 44 115 36 58 42 136 25 37 30 92 451 

2. 
 Dzīvošana bez pases vai bez 

deklarētas dzīves vietas 
17 21 19 57 31 11 13 55 7 7 16 30 12 19 17 48 190 

3. 
Nepilngadīgā smēķēšana 

sabiedriskā vietā 
6 7 12 25 6 9 4 19 9 9 15 33 24 38 21 83 160 

4. No sniega nav tīrīta ietve 6 - 8 14 5 - - 5 - - - - 24 38 21 83 102 

5. 

Nepilngadīgā atrašanās 

sabiedriskās vietās un izklaides 

vietās alkohola reibuma stāvoklī 
8 2 14 24 12 7 11 30 1 8 3 12 7 7 7 21 87 

6. 

Nepilngadīgā atrašanās 

kafejnīcās, bāros un izklaides 

vietās no plkst.23.00-6.00 

5 

2 10 17 14 5 9 28 1 - - 1 10 2 - 12 58 

7. 
Nav noslēgts atkritumu 

apsaimniekošanas līgums 
- - 16 16 - - - -- - - - - 7 22 7 36 52 

8. 

Sabiedrisko vietu piegruţošana 

ar pudelēm, izsmēķiem, u.c. 

sadzīves atkritumiem 

2 7 3 12 3 2 5 10 2 4 3 9 7 6 2 15 46 

9. 
Dabisko vajadzību kārtošana tam 

neparedzētās vietās 
3 5 7 15 4 5 1 10 1 4 1 6 4 5 2 11 42 

10. 
Netiek uzturēts kārtībā 

piederošais zemesgabals 
- 2 - 2 1 7 2 10 6 17 1 24 - - - - 36 

11. Bērna aprūpes tiesību 5 `5 - 10 - 5 1 6 1 2 - 3 4 4 1 9 28 
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nepildīšanu 

12. 
Suns nav vakcinēts vai pieļauta 

tā klaiľošana 
1 1 1 3 1 1 - 2 1 1 3 5 2 5 - 7 17 

13. 
Trokšľošana, kas traucē personu 

mieru 
- - - - 1 1 - 2 2 2 4 8 - 3 2 5 15 

14. Smēķēšana neatļautā vietā - 4 1 5 2 - 1 3 - - - - - 5 2 7 15 
15. Suns nav reģistrēts 1 2 1 4 1 - - 1 - 2 1 3 1 2 - 3 11 
16. Spļaušana sabiedriskā vietā - 1 2 3 1 2 2 5 - - - - - - 2 2 10 
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17. 

Nepilngadīgā atrašanās uz ielas 

bez pieaugušo pavadības no 

plkst.23.00-6.00 

7 - 2 9 - - - - - - - - - - - - 9 

18. 
Nepilngadīgā novešana līdz 

dzēruma stāvoklim 
1 - 3 4 1 - - 1 - - 

- - - 3 - 
3 8 

19. 
Tabakas izstrādājumu nodošana 

nepilngadīgai personai 
- - - - 1 - - 1 - 1 1 2 2 - 1 3 6 

20. Ubagošana 1 1 - 2 - - - - 1 - 1 2 - 1 - 1 5 

21. Patvarība 2 - - 2 - - - - - - 1 1 1 - - 1 4 

22. Karoga nepacelšana - - - - - 2 - 2 - - - - - 2 - 2 4 

23. 
Nav piestiprināta sīkajiem 

atkritumiem paredzēta urna 
- 3 1 4 - - - - - - - - - - - - 4 

24. 

Ļaunprātīga nepakļaušanās 

policijas darbinieka likumīgam 

rīkojumam vai prasībai 

1 1 - 2 - - 1 1 - - - - - - - - 3 

25. 
Alkohola lietošana kopā ar 

nepilngadīgu personu 

- 
- - - - - - - - 1 - 1 - 2 - 2 3 

26. 
Nepilngadīgā atrašanās 

datorsalonā mācību laikā 
3 - - 3 - - - - - - - - - - - - 3 

27. 
Izbērti būvgruţi tam neparedzētā 

vietā 
- - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 3 

28. 
Tirdzniecība tam neparedzētā 

vietā 
- - 1 1 - - 1 1 - - - - 1 - - 1 3 
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29. Bojāti zaļumstādījumi - - - - - - 2 - - - - - - - - - 2 

30. 
Labiekārtojuma elementu 

apzīmēšana 
1 - - 1 1 - - 1 - - - - - - - - 2 

31. 
Uz lodţijas atklātās daļas ţāvē 

veļu 
- - - - - 1 - 1 - - - - - - - - 1 

32. Ceļa seguma bojāšana - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 1 

33. 
Sausās zāles un sadzīves 

atkritumu dedzināšana 
- - - - - - - - - - 1 1 - - - - 1 

34. 
Piesārľo zemi ar kanalizācijas 

ūdeľiem 
- - - - - - - - - - - - 1 - - 1 1 

35. Ar velosipēdu izbraukā zālāju - - - - - - - - 1 - - 1 - - - -  1 
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35. Ar velosipēdu izbraukā zālāju - - - - - - - - 1 - - 1 - - - -  1 

37. 
Būvdarbu veikšana bez 

saskaľošanas 
- - - - - - - - - - - - 1 - - 1 1 

 
Administratīvo pārkāpumu 

protokolu skaits 
113 96 134 343 126 89 98 313 69 117 94 280 133 202 115 450 1386 

38. 

 

Par automašīnu novietošanas un 

stāvēšanas noteikumu 

neievērošanu sastādīts 

administratīvā pārkāpuma 

protokols- paziľojums 

30 37 49 116 37 72 39 148 62 46 42 150 48 52 51 151 565 

 Administratīvo protokolu 

skaits, kopā: 
143 133 183 459 163 161 137 461 131 163 136 430 181 254 166 601 1951 

 Iesniegumi, izsaukumi 

 
179 124 123 426 159 124 131 414 129 155 146 430 119 99 105 323 1593 

 Ceļu policijai nodoto personu 

skaits 
7 8 7 22 4 7 4 15 5 2 1 8 4 5 7 16 61 

 Rajona Policijas pārvaldei 

nodoto personu skaits, kuras 
6 8 7 21 15 9 9 33 5 8 3 16 7 9 9 25 95 
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 Pašvaldības policijas priekšnieks Armands Hohfelds 

izvairās no administratīvās 

atbildības 
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Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi 

Tukuma novadā 
 

No 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 30.jūnijam Tukuma pilsētas pašvaldībā sociālā darba, 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālās palīdzības sniegšanu 

iedzīvotājiem organizē Tukuma pilsētas Domes administrācijas struktūrvienība Sociālais 

departaments.  

Sociālais departaments atrodas Tidaholmas ielā 1 (slēgts nomas līgums ar SIA „Eta studija” 

par telpu nomu Tukuma pilsētas Bāriľtiesas, Sociālā departamenta un tā struktūrvienību darbības 

nodrošināšanai).  

Sociālajā departamentā ir 4 apakšvienības: 

1. Ģimenes atbalsta nodaļa (Tidaholmas ielā 1), izveidota 2005. gadā, strādā 4 sociālie 

darbinieki un nodaļas apakšvienība Jauniešu sociālais centrs (Tidaholmas ielā 1), strādā 1 sociālais 

darbinieks. 

2. Invalīdu dienas centrs „Saime” (Tidaholmas ielā 1), strādā 12 darbinieki, no tiem 7 sociālā 

darba speciālisti. 

3. Bērnu dienas centrs „Saimīte” (Meţa ielā 4-43), strādā 4 sociālā darba speciālisti. 

4. Patversme (Dārza ielā 11/13 ), strādā 2 sociālie darbinieki, 4 darbinieki. 

 

Sociālā departamenta struktūra aplūkojama 1.attēlā. 

 

 
1.attēls Sociālā departamenta struktūra 

 

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 2009.gada 1.jūlijā ir izveidots Tukuma novads. 

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi tiek organizēti teritoriālajās vienībās saskaľā ar 

spēkā esošajiem pilsētas un pagastu saistošajiem noteikumiem, plānotajiem finanšu līdzekļiem.  

2009.gada 9.jūlijā  izveidota Tukuma novada sociālās palīdzības komisija 9 cilvēku sastāvā.  

Ar Tukuma novada Domes 2009.gada 30.jūlija lēmumu  konceptuāli nolemts uzsākt Tukuma 

novada Domes Sociālā departamenta reorganizāciju par pašvaldības aģentūru, apstiprinot 

reorganizācijas komisiju, nosakot uzdevumus reorganizācijas nodrošināšanai līdz 2009.gada 

3.septembrim. 

Sociālais departaments 
9 darbinieki, t.sk. 

4 sociālā darba speciālisti, 

psihologs 

Ģimenes atbalsta 

nodaļa 
3 sociālie darbinieki 

darbam ar ģimenēm 

ar bērniem,  

1 sociālais pedagogs 

Invalīdu dienas 

centrs „Saime” 
12 darbinieki, t.sk. 

7 sociālā darba 

speciālisti 

Bērnu dienas 

centrs „Saimīte” 
4 sociālā darba 

speciālisti 

Patversme 
4 darbinieki, t.sk., 

1 sociālais darbinieks 

Jauniešu sociālais 

centrs 
1 sociālais darbinieks 

Atkarību 

konsultatīvais 

punkts 
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2009.gada 24.septembrī Tukuma novada Dome nolemj izveidot Tukuma novada pašvaldības 

aģentūru „Tukuma novada sociālais dienests” un noteikt, ka aģentūra darbību uzsāk 2009.gada 

1.novembrī. Tiek apstiprināts aģentūras nolikums un aģentūras direktore.  

Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” ir visu Tukuma 

novadu veidojošo 11 pašvaldību – Degoles, Dţūkstes, Irlavas, Jaunsātu, Lestenes, Pūres, Sēmes, 

Slampes, Tumes, Zentenes un Tukuma pilsētas sociālo dienestu tiesību un saistību pārľēmēja. 

Aģentūras funkciju un tiešās darbības īstenošanai Aģentūras struktūru veido tās darbības 

virzieniem atbilstošas nodaļas: 

1. Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļa; 

2. Sociālo pakalpojumu nodaļa. Sociālo pakalpojumu nodaļā ir šādas struktūrvienības: 

patversme; 

invalīdu dienas centrs „Saime”; 

bērnu dienas centrs „Saimīte”; 

jauniešu sociālais centrs; 

aprūpes mājās dienests; 

Irlavas veco ļauţu pansija. 

 

Aģentūras struktūra ir attēlota 2.attēlā. 
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DIREKTORE 

Direktores vietniece 

SOCIĀLĀ DARBA UN 

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS 

NODAĻA 

SOCIĀLO 

PAKALPOJUMU 

NODAĻA 

Pūres/Jaunsātu teritorija 

2 sociālā darba speciālisti 

Sēmes/Zentenes teritorija 

2 sociālā darba speciālisti 

Degoles/Tumes teritorija 

2 sociālie darbinieki 

Slampes/Dţūkstes teritorija 

3 sociālie darbinieki 

Irlavas/ Lestenes teritorija 

2 sociālie darbinieki 

Tukuma pilsētas teritorija 

8 sociālā darba speciālisti 

 

BDC Saimīte 

4 sociālā darba speciālisti 

Patversme 
5 darbinieki t.sk. 1 sociālais 

darbinieks 

Jauniešu sociālais centrs 
1 sociālais pedagogs 

IDC Saime 
11 darbinieki, t.sk. 7 sociālā darba 

speciālisti 

Aprūpes mājās dienests 
12 aprūpētāji 

Irlavas veco ļauţu pansija 
1 aprūpētājs 

Jurists 

Grāmatvede 

Ekonomists 

Lietvedis 

Automobiļa 

vadītājs 

Apkopēja 

Psihologi 

2 psihologi 

2.attēls Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” struktūra 
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Sociālā palīdzība 
 

 

Sociālās palīdzības jautājumos: 

1. Notikušas no 2009.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam 11 sociālās palīdzības komisijas sēdes; 

2. Notikušas no 2009.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim 12 sociālās palīdzības komisijas sēdes; 

3. Pieľemti lēmumi par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem (Sociālā departamenta 

lēmumi/Sociālās palīdzības komisijas lēmumi):  

no 2009.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam – 142/ 62, 

no 2009.gada 1.jūlija līdz 31.oktobrim – 119/45 , 

no 2009.gada 1.novembra līdz 31.decembrim – 67/24; 

4. Saľemti iedzīvotāju iesniegumi par sociālajiem jautājumiem: 

no 2009.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam- 1140, 

no 2009.gada 1.jūlija līdz 31.oktobrim- 807, 

no 2009.gada 1.novembra līdz 31.decembrim- 841; 

5. Konstatēta atbilstība trūcīgās ģimenes(personas) statusam – 711 ģimenēs 248 personām; 

6. Sociālie dzīvokļi uz 01.01.2010.: 

sociālā mājā Celtnieku ielā 3  - 75 dzīvokļi, 

sociālie dzīvokļi Celtnieku ielā 10 - 41 dzīvoklis, 

sociālie dzīvokļi Aviācijas ielā 3 - 38 dzīvokļi, 

sociālais dzīvoklis Kuldīgas ielā 55-1-   1 dzīvoklis, 

sociālais dzīvoklis Kuldīgas ielā 72-34 -   1 dzīvoklis, 

sociālais dzīvoklis Jelgavas ielā 19- 5  -   1 dzīvoklis, 

___________ 

Kopā:  157 dzīvokļi; 

7. Sociālajai palīdzībai un pakalpojumiem 2009. gadā izlietoti Ls 977 517, t.sk., sociālajai 

palīdzībai - Ls 343 216; 
Pašvaldības sociālās palīdzības veidi: 

7.1. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai Tukuma novada iedzīvotājiem 

Ls 34 628; 

7.2. Mājokļa pabalsti: 

o dzīvokļa pabalsti īres un komunālo pakalpojumu segšanai, kā arī malkas 

iegādei ģimenēm izlietoti Ls 74 633, 

o 157 sociālajiem dzīvokļiem : 

 īres un komunālo pakalpojumu atlaidēs izlietoti Ls 38 847. 

7.3. Atbalsts ģimenēm ar bērniem: 

o Tukuma novada jaundzimušo bērnu vecākiem - izlietoti Ls 239 mazo 

tukumnieku vecākiem; 

o Audţuģimeľu finansēšanai  izlietoti – Ls 40 978; 

o Sociālās garantijas bāreľiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri 

sasnieguši 18 gadu vecumu (ikmēneša pabalsts, pabalsts patstāvīgās dzīves 

uzsākšanai u.c.) – Ls 30 827; 

o Sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem: 

 brīvpusdienas - Ls 47 170, 

 pabalsti skolas piederumu iegādei un izlaidumam - Ls 11 571. 

7.4. Pabalsti veselības aprūpei: 

o Rehabilitācijas pakalpojumu daļēja apmaksa pansionātā „Rauda” – Ls 862; 

o Sociālo gultu apmaksa Irlavas SK , Tukuma slimnīcās– Ls 4 495; 
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o Slimnīcas un operācijas izdevumu daļēja segšana, medikamentu iegāde – Ls 

21 265; 
7.5. Atbalsts gados veciem cilvēkiem kā: 

o Pirts pakalpojumu daļēja segšana Tukuma pilsētā dzīvojošiem pensionāriem un 

invalīdiem – Ls 6 319; 

o Autobusa biļešu daļēja kompensācija Tukuma pilsētā dzīvesvietu deklarējušiem 

pensionāriem un invalīdiem – Ls 9 994; 

o Vientuļo pensionāru ēdināšanas izdevumu daļēja segšana Latvijas Sarkanā 

Krusta Tukuma nodaļas ēdnīcā – Ls 648; 

o Pabalsts Zelta kāzu jubilāriem - Ls 300; 

7.6.Pārējie pabalsti sociāli atstumtām grupām: 

o Apbedīšanas pabalsts – Ls 1 699; 

o Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana daţādām sociāli atstumtām grupām- 

Ls357; 
o Pabalsti dokumentu noformēšanai, ceļa izdevumu segšanai - Ls 489; 

o Materiāls pabalsts sodu izcietušai personai – Ls 300; 

o Neparedzētiem izdevumiem ugunsgrēka, dabas stihiju u.c. gadījumā Ls 0; 

o Pabalsts represētām personām Ls 4 020; 

o Aprūpes pabalsts – Ls 2 850. 
 

Audţuģimenēm; 

10%

Sociālo dzīvokļu 

uzturēšana; 10%

Brīvpusdienas; 

12%

Pārējā sociālā 

palīdzība; 17%
Garantētais 

minimālais 

ienākums; 9%

Veselības aprūpei; 

5%

Sociālās garantijas 

bāreľiem; 8%

Atvieglojumu 

nodrošināšana; 5%

Arkārtas situācijās; 

3%

Ģimenēm ar 

bērniem; 3%
Dzīvokļa pabalsti; 

18%

 
3.attēls Sociālā palīdzība Tukuma novadā 2009.gadā pa veidiem, % 

Bērnu dienas centrs; 

23068; 2%

Patversme; 33718; 

3%

Aprūpe; 36597; 4%

Irlavas bērnu nams-

patversme; 30157; 

3%

Jauniešu sociālais 

centrs; 2352; 0,24%

Invalīdu dienas 

centrs; 68268; 7%

Pirktie pakalpojumi ; 

120951; 13%

Sociālais dienests; 

242931; 25%

Irlavas pansija; 

7719; 1%

Sociālā palīdzība; 

400854; 42%

 
4.attēls Izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem Tukuma novadā 2009.gadā Ls, % 
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8. Sociālā dienesta darbinieku profesionālā pilnveide un pārstāvniecība: 

8.1.organizēti izbraukuma semināri - SIA Campuss „Sociālo gadījumu vadīšana sociālā darba 

praksē pašvaldību sociālajos dienestos”– 8 akadēmiskās stundas, piedalījušies visi sociālā 

dienesta un tā struktūrvienību sociālā darba speciālisti;  

8.2.organizētas komandas supervīzijas sociālā dienesta darbiniekiem- 7  supervīzijas – 4 stundas. 
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Sociālais darbs 
 
Periods 01.01.2009.-31.10.2009. 

 

Darbam ar ģimenēm ar bērniem Tukuma pilsētā izveidota Ģimenes atbalsta nodaļa un 

sociālo darbu ar ģimenēm ar bērniem veic 4 sociālie darbinieki.  

Paveikto sociālajā darbā var aplūkot 2.1.tabulā. 

2.1.tabula 

Tukuma pilsētas Ģimenes atbalsta nodaļas paveiktais 01.01. – 31.10.2009. 

Izpildītais darbs Skaits 

Pieľemti klienti 3348 

Veiktas dzīvesvietas apsekošanas 1293 

Riska ģimeľu lietas 

 uzsāktas 

 noslēgtas 

222 

12 

12 

Uz krīzes centriem nosūtīti 15 bērni 

Psihologa konsultācijas par valsts līdzekļiem 

vardarbībā cietušiem bērniem saľēmuši 

 

12 bērni 

Nosūtīti pie psihologiem sociālajā departamentā  11 

Vecākiem atľemtas aprūpes tiesības pār 

nepilngadīgiem bērniem un bērni ievietoti: 

 audţu ģimenēs ievietoti 

 bērnu namos ievietoti 

 aprūpes centros ievietoti 

 aizbildnībā 

 

12 

4 

0 

0 

4 

Vecākiem atjaunotas aprūpes tiesības pār 

nepilngadīgiem bērniem 
3 

Kontaktpersonas ģimenē ievietoti 2 bērni 

Krīzes istabu izmantoja 1 ģimene 

 

Profesionālā pilnveide 

 Seminārs „Sociālā darba metodika, strādājot ar HIV apdraudētajām uzvedības grupām” (3 

pers. 8 h). 

 Seminārs „Sociālā gadījuma vadīšana sociālā darba praksē pašvaldību sociālajos dienestos” 

(1 pers. 8 h) 

 Eiropas brīvprātīgā darba iebraukšanas apmācībās brīvprātīgajiem un mentoriem, viesu namā 

Rāmavas muiţa, Rīgas rajonā (1 pers.) 

 18.05.2009.- 19.05.2009. – „Touch Europe!” projekta noslēguma seminārā, Vācijā, Slubice. 

 18.09.2009.- Eiropas brīvprātīgā darba uzľēmējorganizāciju apmācībās, JSPA (Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūra) telpās, Teātra ielā 3, Rīgā. 

 „Sociālā darba metodika, strādājot ar HIV apdraudētajām uzvedības grupām” (1 pers. 8 h) 

 

Pasākumi riska ģimeľu integrācijai sabiedrībā 

 Ekskursija uz Ventspils Piejūras brīvdabas muzeju riska ģimenēm10.06.2009.; 

 Ekskursija uz Kaivi-Brizuli-Dzirciemu-Rideļiem riska grupas ģimeľu bērniem 27.08.2009.; 

 18 bērni piedalījušies vasaras nometnē „Rūši” 27.07.-31.07.2009. 
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Skolas kavētāji 

 Saľemtas ziľas par 35 bērniem, kuri neattaisnoti kavējuši skolu, no tiem 5 pārcēlušies uz 

dzīvi ārzemēs, 2 strādā, 8 atsākuši mācības. 

 Līdz oktobra beigām sociālā palīdzība un atbalsts sniegts 33 jauniešiem pēc ārpusģimenes 

aprūpes izbeigšanās un pilngadības sasniegšanas. 

 Jauniešu sociālajos dzīvokļos patstāvīgo dzīvi pēc ārpusģimenes aprūpes uzsākuši 6 jaunieši 

pēc bērnu namiem. 

 

 

Periods 01.11.2009.- 31.12.2009. 
 

Sociālo darbu Tukuma novadā ar personām, ģimenēm un personu grupām Tukuma pilsētā 

un pagastu pārvaldēs veic 21 darbinieks (skatīt 2.2.tabulā). 

2.2.tabula 

Sociālā darba veicēji Tukuma novadā 01.11.-31.12.2009. 

Amats 

Tukuma 

pilsētā 

Slampes un 

Dţūkstes pag. 

pārvaldē 

Tumes un 

Degoles pag. 

pārvaldē 

Irlavas un 

Lestenes pag. 

pārvaldē 

Sēmes un 

Zentenes pag. 

pārvaldē 

Pūres un 

Jaunsātu pag. 

pārvaldē 

Vecākais sociālais 

darbinieks- nodaļas 

vadītājs 

1 - - - - - 

Sociālais darbinieks 

darbam ar ģimenēm 

ar bērniem 

4 1 1 - - - 

Sociālais darbinieks 

darbam ar veciem 

cilvēkiem 

1 - - - - - 

sociālais darbinieks 1 2 1 2 1 1 

sociālās palīdzības 

organizators 
1 - - - 1 1 

psihologs 2 - - - - - 

 

Paveikto sociālajā darbā Tukuma pilsētā var aplūkot 2.3.tabulā. 

2.3.tabula 

Sociālajā darbā paveiktais Tukuma pilsētā 01.11. – 31.12.2009. 

Izpildītais darbs Skaits 

Pieľemti klienti 678 

Veiktas dzīvesvietas apsekošanas 110 

Riska ģimeľu lietas 

 uzsāktas 

 noslēgtas 

222 

0 

0 

Uz krīzes centriem nosūtīti 2 bērni 

Psihologa konsultācijas par valsts līdzekļiem vardarbībā 

cietušiem bērniem saľēmuši 

 

0 

Pie sociālā dienesta psihologiem nosūtīti  9 

Vecākiem atľemtas aprūpes tiesības pār nepilngadīgiem 

bērniem un bērni ievietoti: 

 audţu ģimenēs ievietoti 

 bērnu namos ievietoti 

 aprūpes centros ievietoti 

 aizbildnībā 

 

2 

8 

4 

0 

1 
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Vecākiem atjaunotas aprūpes tiesības pār 

nepilngadīgiem bērniem 
2 

Kontaktpersonas ģimenē ievietoti 1 bērns 

 

Pasākumi riska ģimeľu integrācijai sabiedrībā 

 Ziemassvētku pasākums 170 riska grupas ģimeľu bērniem; 

 18 ģimenes apmeklēja pasākumu „Zaķēna Fēliksa Ziemassvētku ceļojums apkārt pasaulei”.  

 

Profesionālā pilnveide 

Konference „Sociālais darbs ar ģimenēm Latvijā” 12.- 13.novembris (3 pers.) 

 

Paveikto darbu sociālajā darbā pagastu pārvaldēs var aplūkot 2.4.tabulā 

2.4. tabula 

Paveiktais sociālajā darbā pagastu pārvaldēs 01.11.-31.12.2009. 

Paveiktais darbs 

Slampes un 

Dţūkstes 

pag. pārvaldē 

Tumes un 

Degoles pag. 

pārvaldē 

Irlavas un 

Lestenes pag. 

pārvaldē 

Sēmes un Zentenes 

pag. pārvaldē 

Pūres un 

Jaunsātu pag. 

pārvaldē 

Pieľemti klienti 181 103 159 96 211 

Veiktas dzīvesvietas 

apsekošanas 
76 59 37 96 72 

Psihologa konsultācijas par 

valsts līdzekļiem vardarbībā 

cietušiem bērniem saľēmuši 

- 1 - - 5  

Irlavas bērnu namā/patversmē 

ievietoti bērni 
- 2 2 - - 

SAC „Ķīši” ievietotas 

personas 
- 1 - - - 

Skolu kavētāji - 9 5 2 4 
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Sociālie pakalpojumi 
 

Budţeta izlietojums 2009.gadā sociālo pakalpojumu nodrošināšanai - Ls  322 830, 

detalizētāk budţeta izpildi skatīt 3.1.tabulā. 

3.1.tabula 

Budţeta izlietojums 2009.gadā sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, Ls 

Sociālie pakalpojumi 
Izlietotie 

līdzekļi, Ls 

Personu skaits 

Kopā: 322 830  

Aprūpe mājās: 30 425  

Pašvaldību nodrošinātie sociālie pakalpojumi: 171 454  

Irlavas bērnu nams/ Patversme 30157 34 

Patversme  33718 95 

Invalīdu dienas centrs „Saime” 68268 49 

Bērnu dienas centrs „Saimīte” 23068 29 

Jauniešu sociālais centrs 2352 73 

Servisa dzīvoklis 6172 3 

Irlavas veco ļauţu pansija 7719 6 

Pašvaldību pirktie sociālie pakalpojumi: 120 951  

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas  

institūcijas pieaugušām personām 61 588 34 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas  

institūcijas bērniem 45451 31 

Krīzes centri 836 3 

Sociālā rehabilitācija 862 14 

Sociālās gultas 4495 11 

Pansijas 7719 5 

 

 
Invalīdu dienas centrs „Saime”  

 

Periods 01.01.2009.-31.10.2009. 
 

Invalīdu dienas centrs ir sociālā departamenta apakšvienība, kas sniedz rehabilitācijas un aprūpes 

pakalpojumus Tukuma pilsētā dzīvojošiem invalīdiem, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu. Centra 

darbības mērķis -  radīt personām ar fiziska un garīga rakstura traucējumiem, kurām likumā 

noteiktajā kārtībā piešķirta invaliditāte, iespējas integrēties sabiedrības dzīvē un palielināt 

pašnoteikšanās un pašaprūpes iespējas. Invalīdu dienas centrs „Saime” atrodas Tidaholmas ielā 

1. Centrā strādā 12 darbinieki. Centrā ir pieejami fizioterapeita, sociālo aprūpētāju, sociālā 

rehabilitētāja pakalpojumi. 

Kopējā Invalīdu dienas centra „Saime”2009.gada budţeta izpilde - Ls 68 268. 

 

Aktivitātes 

 Attīstīta sadarbība ar NVO, rīkojot kopējus pasākumus. Plašākais pasākums ir Jāľu 

svinēšana Pilsētas parkā. Daļa klientu, kuriem sociālās rehabilitācijas process pabeigts, 

iesaistīti NVO aktivitātēs, tā panākot apriti IDC un nodrošinot bijušajiem klientiem sociālās 

rehabilitācijas pēctecību.  
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 Uzľemot klientu dienas centrā tiek izvestas pārrunas un izglītojošais darbs ar tuviniekiem, 

līdz ar to iespējams profesionālāk izstrādāt un realizēt sociālās rehabilitācijas plānus, 

tuvinieki arī tiek iesaistīti procesā un labāk izprot centra darbības mērķus. 

 Sadarbība ar 2.pamatskolas un Raiľa ģimnāzijas audzēkľiem- integratīvie Lieldienu un Jāľu 

dienas pasākumi.  

 Fizioterapijā ieviesta „spoguļa efekta terapija”, sākts strādāt pie kustību terapijas, izmantojot 

mūziku, deju. 

 3 klienti testēti uz piemērotību arodapmācībai Dubultu arodvidusskolā invalīdiem.  

 2 klienti Dubultu arodvidusskolā invalīdiem izgājuši padziļināto kursu datoriemaľu 

apmācībā.  

 IDC apritē attiecīgajā laika posmā bijuši 46 pastāvīgie klienti, 5 - informatīvajā kontrolē, 36 

invalīdi papildus saľēmuši fizioterapijas pakalpojumus par maksu- 293 nodarbības. 

 Organizētas 2 vienas dienas ekskursijas. 

 „Sprīdīša” izbraukuma izrāde Dobeles sociālajā centrā.  

 Ansamblis sagatavojis jaunu Jāľu dienas un Ziemassvētku programmu.  

 Gatavošanās Kurzemes- Zemgales zonas Ziemassvētkiem. 

 Turpinās Ziemassvētku apsveikumu gatavošana, t.sk., arī sociālajam dienestam un 

bāriľtiesai.  

 „Pagalma svētki” veidoti kā atvērto durvju diena ar IDC un BDC klientu darbu izstādi. 

 Līdz 01.07.2009. veiksmīga sadarbība ar Tehnisko palīglīdzekļu centra Dobeles filiāli, pēc 

filiāles slēgšanas sadarbība ar Tehnisko palīglīdzekļu centru faktiski nenotiek, jo nav 

izbraukumu uz novadiem, katastrofāli trūkst tehnisko palīglīdzekļu – tie nav iepirkti. Šobrīd 

izlīdzas ar Sarkanā Krusta humānajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem.  

 

 

Publicitāte  

4 ţurnālistu publikācijas rajona laikrakstos par centra ikdienu un ārpuscentra aktivitātēm, 

1 raksts avīzē par dienas centra sniegtajiem pakalpojumiem.   

 

Pieredzes apmaiľa 

IDC „Saime” viesojušās 2 delegācijas no Latvijas pašvaldībām.  

Labās prakses pieredzes apmaiľa Dobelē.  

 

 

Zonālie un ārpuscentra pasākumi  

Dalība SAC „Ķīši” rīkotajā plenērā Irlavā.  

Jāľu dienas pasākums Pilsētas parkā, sadarbojoties ar NVO. 

Klienti iesaistījušies daţādos NVO rīkotajos pasākumos- paplašinājies sociālais tīklojums; vairāk 

izmantoti NVO resursi klientu socializācijai un mazāk tiek tērēti savējie, līdz ar to var vairāk 

pievērsties profesionālam sociālās rehabilitācijas un aprūpes darbam.  

Valentīna dienas svinēšana „Ķīšos”, dziesmu kari „Ķīšos”.  

 

Profesionālā pilnveide 

4 grupas supervīzijas seansi, 4 individuālās konsultācijas. 

8 metodiskās dienas.  

31 informatīvi- koordinējošās darbinieku sanāksmes.  

1 persona uzsākusi mācības koledţā, 2 personas turpina mācības SDSP augstskolā „Attīstība”. 

 

Vietējie pasākumi, ikdienas darbs 
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- „Saimes” dzimšanas dienas svinēšana.  

- Valentīna dienas svinēšana.  

- Mātes dienas atzīmēšana.  

- Piparkūku pēcpusdiena.  

- Ziemassvētku kartiľu izgatavošana.  

- 2 klienti saľem logopēda pakalpojumus.  

- Plašāk izmantoti psihologa pakalpojumi - labi iekļāvies komandas darbā.   

 

Apmeklētība  

18-28 cilvēki dienā.  

Apritē parādās lauku invalīdi.  

Pastāvīgo klientu skaits 46. Aprite - 8 cilvēki.  

Palielinās apmeklētāju skaits ar smagiem kustību traucējumiem pēc insulta un traumām, kuriem 

nepieciešams asistents pārvietojoties, ēdot, kārtojot fizioloģiskās vajadzības, apmeklējot 

fizioterapeita nodarbības.  

Lai palielinātu apriti, IDC ieviests normētais apmeklējums- uzľemot jaunu klientu vienojamies, 

cik dienas nedēļā viľš varēs apmeklēt IDC. Apmeklējumu skaits nedēļā var tikt mainīts, atkarībā 

no katra konkrētā klienta vajadzībām, motivētības darboties. 

Maksas fizioterapijas pakalpojumus saľēmuši 36 invalīdi.  

 

Periods 01.11.2009.-31.12.2009. 
 

Apmeklētība 

Ikdienas apmeklējums 18-26 cilvēki.  

Kopējais pastāvīgo apmeklētāju skaits 49 (5 informatīvajā kontrolē). 

Maksas fizioterapijas pakalpojumus saľēmuši 6 invalīdi.  

Lai paplašinātu klientu loku, praktizē normēto apmeklējumu, klientam sākot apmeklēt dienas 

centru, nosaka nedēļas apmeklējumu skaitu. Novembrī pakalpojumu saľem trīs jauni klienti ar 

smagiem kustību traucējumiem pēc traumām un insulta. Arvien vairāk nepieciešama individuāla 

uzraudzība un asistenta līdzdalība pamata vajadzību apmierināšanai. 

Pastiprināti izvērsts informatīvi - izglītojošais darbs ar klientu tuviniekiem, skaidrojot katra 

klienta saslimšanas specifiku un rehabilitācijas prognozi. 

 

Aktivitātes 

Koriģēta informācija bukletā par IDC sniegtajiem pakalpojumiem.  

Izgatavotas 125 Ziemassvētku kartiľās. 45 izsūtītas IDC sadarbības partneriem. 

2010.gada budţeta projekta izstrāde.  

 

Zonālie un ārpuscentra pasākumi 

Decembrī piedalīšanās 6 ārpuscentra pasākumos- Invalīdu dienas pasākums, Kurzemes- 

Zemgales zonas dienas centru Ziemassvētku pasākums, Ziemassvētku pasākums pansionātā „ 

Ķīši”, Egles rotāšanas radošās darbnīcas, izbraukumu koncerti kopā ar sabiedrisko organizāciju 

Latvijas Sarkanais Krusts un sociālo dienestu uz novada sociālās aprūpes iestādēm.  
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 Bērnu dienas centrs „Saimīte”  
 

Periods 01.01.2009.-31.10.2009. 
 

Bērnu dienas centrs „Saimīte” ir sociālā departamenta apakšvienība. Centrs sniedz pakalpojumus 

Tukuma pilsētā dzīvojošiem bērniem – invalīdiem ar smagiem garīgās un fiziskās attīstības 

traucējumiem no 3-16 gadiem un bērniem no riska ģimenēm vecumā no 2-5 gadiem, kuri mājās 

nesaľem pietiekamu aprūpi. Bērnu dienas centrs „Saimīte” atrodas Meţa ielā 4-43, četristabu 

dzīvoklī. Centrā par bērniem rūpējas 4 sociālā darba speciālisti, kā arī tiek organizēti psihologa, 

fizioterapeita pakalpojumi. 

Bērnu dienas centra „Saimīte”2009.gada budţeta izpilde - Ls 23 068. 

Ikdienā dienas centru apmeklē 9-14 bērni, no tiem 2 bērni - invalīdi. Bijusi iecere - veidot 

sadarbību ar pirmsskolas iestādēm, diemţēl neveiksmīgi, vērojama sociālā riska bērnu 

segregācija no pirmsskolas iestāţu darbinieku puses. 

 

Profesionālā pilnveide 

4 grupu supervīzijas seansi.  

8 metodiskās dienas.  

1 pers. turpina mācības SDSP augstskolā „Attīstība”.  

 

Ikdienas darbs  

Smags ikdienas sociālās aprūpes un sociālās korekcijas darbs. Ar katru gadu bērnu sociālā 

nepietiekamība riska grupas bērnu vidū ir arvien smagāka. Lielākā problēma ir bērnu vecāku 

zemais sociālo iemaľu apguves līmenis un absolūtā nemotivētība pārmaiľām. Sadarbība ar 

ģimenes atbalsta nodaļas darbiniekiem uzlabojusies, kļuvusi profesionālāka. 

3 vietējie pasākumi - Lieldienas, Mātes diena, Jāľi.  

1 vecāku sapulce.  

Nodarbības orientētas uz attīstošajām rotaļām, sīko kustību aktivizāciju, vecumam atbilstošu 

sociālo iemaľu treniľu, grupu fizioterapijas nodarbībām.   

Bērni 2 reizes aizvesti uz Jūrmalu, apmeklējuši „Putnu dārzu” Ozolpilī. 

 

Apmeklētība  

Atskaites periodā BDC „Saimīte” pakalpojumus saľēmuši 3 bērni - invalīdi un 26 bērni no riska 

grupas ģimenēm.  

Aprite - 29 bērni.  

Šobrīd rindas uz pakalpojumu nav, augustā- septembrī rindā gaidījuši 3 bērni (3 nedēļas- 1 

mēnesis).  

Ikdienā vidēji 9-12 bērni no riska grupas un 1-2 bērni - invalīdi.  

 
 

Periods 01.11.2009.-31.12.2009. 

 
Apmeklētība 

Ikdienas apmeklētība 8-10 bērni dienā, slimo, daļa neapmeklē BDC, jo mātes nav nodarbinātas. 

4 vakantas vietas.  

Gada aprite - 29 bērni.  

1 bērns no audţu ģimenes iespējams tiks adoptēts uz Franciju.  

 

Pasākumi 



124 

 

Ziemassvētku pasākums- sabiedriskās organizācijas Latvijas Sarkanais Krusts sarūpētas 

dāvaniľas. 

 
 

Jauniešu sociālais centrs 
 

Jauniešu sociālais centrs ir sociālā departamenta apakšvienība kopš 2003.gada septembra. No 

2004. gada oktobra līdz 2007.gada janvārim Jauniešu sociālais centrs atradās Harmonijas ielā 10. 

Centra darbību un tā aktivitātes vada un koordinē sociālais darbinieks. 2008.gadā Jauniešu 

sociālo centru apmeklējuši vidēji dienā 10 – 20 bērnu un jauniešu. Sociālais darbinieks kopā ar 

jauniešiem piedalās daţādās aktivitātēs brīvā laika pavadīšanai. Sniedz konsultācijas bērniem un 

viľu vecākiem. Strādā ar ģimenēm, kuru bērni sastāv policijas uzskaitē. No 2006.gada 

23.novembra ar Tukuma pilsētas Domes lēmumu Jauniešu sociālais centrs ir Ģimenes atbalsta 

nodaļas struktūrvienība, ar mērķi – aktualizēt un pilnveidot darbu ar bērnu un jauniešu ģimenēm. 

No 2009.gada 1.jūlija Jauniešu sociālais centrs ir Tukuma novada Domes Sociālā departamenta 

Ģimenes atbalsta nodaļas struktūrvienība. 

No 2009.gada 1.novembra – Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais 

dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļas struktūrvienība. 

2009.gadā Jauniešu sociālajā centrā turpināts 2008.gadā uzsāktais Eiropas Savienības 

programmas „Jaunatne darbībā” 2.apakšprogrammas – Eiropas brīvprātīgais darbs – finansētais 

projekts „Roku rokā esam kopā”, kurā kā brīvprātīgie Jauniešu centrā darbojas divi jaunieši no 

Francijas un Maķedonijas. Centra jauniešiem līdz ar to dota iespēja iegūt citu valstu pieredzi, 

apgūt valodas prasmes, iegūt pozitīvus piemērus sevis attīstīšanai. 

Jauniešu sociālā centra 2009.gada budţeta izpilde - Ls 2 352. 

 

No janvāra līdz decembrim iknedēļas nodarbības sadarbībā ar brīvprātīgajiem: 

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās – rokdarbi; 

Pirmdienās, trešdienās – mākslas nodarbības; 

Otrdienās – angļu valoda; 

Trešdienās – informātika; 

Ceturtdienās – deju grupas Tonix nodarbības ( jauniešu pašiniciatīva); 

Piektdienās – sporta nodarbības. 

Pasākumi 

12.februāris – Valentīna dienas pasākums Jauniešu sociālajā centrā – Valentīna dienas pasts, 

cienasta gatavošana, dejas; 

8.aprīlis – Lieldienu pasākums – olu krāsošana (jaunu metoţu apguve), spēles, rotaļas, olu 

kauja, diskotēka; 

3.jūnijs – piedalīšanās Pagalma svētkos – Sociālā departamenta pagalmā; 

7.jūnijs – Ģimeľu svētki – Jauntukumā. 

No 8. – 12.jūnijam – 1.darba prasmju apguves grupa. Darbs Sociālajā departamentā un tā 

struktūrvienībās. Piedalījušies 9 jaunieši vecumā no 10 – 15 gadiem; 

No 15. – 19.jūnijam – 2.darba prasmju apguves grupa. Piedalījušies 4 jaunieši vecumā no 13 – 

16 gadiem. 

Radošās darbnīcas – iespēja jauniešiem iepazīties ar Tukuma muzeju: Audēju darbnīca, Mākslas 

muzejs, Durbes pils un Pils tornis. Praktiskas nodarbības. 

No 28. – 31.jūlijam - Jauniešu piedalīšanās Tukuma muzeja rīkotajās Radošajās darbnīcās. 

Piedalījušies 5 jaunieši vecumā no 8 – 13 gadiem. 

No 4. – 7.augustam - Jauniešu piedalīšanās Tukuma muzeja rīkotajās Radošajās darbnīcās. 

Piedalījušies 6 jaunieši vecumā no 8 – 16 gadiem. 
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27.augustā – ekskursija: Pār kalniem uz jūru ( Tukums – Brizules muiţa – Pastariľa muzejs – 

Rideļu dzirnavas – Tukums. Piedalījušies 16 jaunieši. 

21.decembrī – Ziemassvētku pasākums Tukuma kultūras namā. 

Apmeklētība 

Ikdienā Jauniešu centra nodarbības apmeklē 15 – 20 jaunieši.  

 
 

 Patversme 
 

Patversme ir sociālā departamenta apakšvienība, kura pašvaldībā nodrošina īslaicīgu naktsmītni, 

izsalkuma remdēšanu, personīgās higiēnas iespējas personām bez noteiktas dzīvesvietas. 

Naktspatversmes pakalpojumi 2007. gada pirmajā pusē uz laiku ir pieejami izveidotajā sociālajā 

dzīvoklī Jelgavas ielā 19-5. No 2007. gada 1. oktobra saskaľā ar Tukuma pilsētas Domes 

pieľemto lēmumu izveidota Tukuma patversme – Dārza ielā 11/13, kurā tiek risinātas 

bezpajumtniecības problēmas. Nodrošināta iespēja pārnakšľot divās vīriešu un vienā sieviešu 

istabā no 1.oktobra līdz 31.martam no plkst. 18.00 līdz 8.00, no 1.aprīļa līdz 30.septembrim no 

plkst. 20.00 līdz 7.00. Tiek nodrošināta klientu uzľemšana telpās visu diennakti, ja gaisa 

temperatūra ārā ir zemāka par -10
0
C vai ar Sociālā departamenta, Ģimenes atbalsta nodaļas vai 

patversmes vadītājas norīkojumu. Patversmē ir iespējams saľemt pakalpojumu 3 ģimenes krīzes 

istabās, kurās diennakti īslaicīgi līdz 6 mēnešiem var uzturēties ģimene ar nepilngadīgiem 

bērniem ar Ģimenes atbalsta nodaļas izsniegtu norīkojumu, ja ģimene ir nonākusi krīzes 

situācijā, vai vardarbības rezultātā vai ugunsgrēka, plūdu u.c. stihisku nelaimju gadījumā ģimene 

(persona) ir palikusi bez noteiktas dzīvesvietas. 

Patversmes 2009.gada budţeta izpilde - Ls 33 718. 

 

Patversmes noslogojums attēlots 3.1.attēlā:  
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3.1.attēls Patversmes noslogojums 01.01.-31.10.2009, cilvēkdienās 

 

 Sagatavoti un iesniegti nepieciešamie dokumenti 10 klientiem, lai saľemtu sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumus Jelgavas psiho neuroloģiskajā slimnīcā Ģintermuiţa. 8 klienti 

izmantojuši šo iespēju. Viens klients ir rindā uz nākošo gadu. Viens iespēju nav izmantojis.  
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3.2.attēls Valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas  

pakalpojumu saľēmēji 2008. un 2009.gados (skaits) 

 

Iekārtots kabinets medmāsai, kur patversmes klienti var saľemt primāro medicīnisko palīdzību.  

 

Patversmes pakalpojumu saľēmēju iedalījums pēc dzimuma apskatāms 3.3.attēlā. 

12; 13%

77; 87%

Sievietes

Vīrieši

 
3.3.attēls Patversmes pakalpojumu saľēmēju iedalījums pēc dzimuma (skaits, %) 

 

Krīţu istabās uzľemtas divas mātes ar bērniem, viena ģimene uzturējās divas diennakti, bet otra 

trīs diennaktis. 
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3.4.attēls Patversmes noslogojums 01.11.-31.12.2009. cilvēkdienās 
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Psihologa pakalpojumi 
 

Psihologa konsultācijas tiek nodrošinātas sociālā dienesta un bāriľtiesas klientiem no plkst.8.00 

– 20.00. Pakalpojumu nodrošina divi psihologi. 

Aktivitātes 

2009.gadā notikušas 1669 individuālās konsultācijas ar sociālo darbinieku un bāriľtiesas 

nosūtījumu. 

Psihologi piedalījās 8 nepilngadīgu personu nopratināšanās.  

Sniegtas individuālās konsultācijas Invalīdu dienas centrā . 

Dalība strapprofesionāļu padomē „Tukuma pilsētas bērnu tiesību aizsardzības padome”– 34 

reizes. 

Mākslas un pasaku terapijas nodarbības bērniem jūnija mēnesī. 

 

Profesionālā pilnveide 

4x mēnesī supervīzijas darbs (40 supervīzijas); 

Dalība seminārā „Psihologu un sociālo darbinieku sadarbība” 

 

 

Aprūpe mājās 

01.01.2009.- 31.10.2009. 

 

Aktivitātes 

 Nodrošinātas brīvpusdienas Sarkanā Krusta ēdnīcā 46 veciem, vientuļiem pensionāriem(16 

vīriešiem, 30 sievietēm). No tiem 16 atrodas mājas aprūpē( 3 vīrieši, 13 sievietes).  

 Gada laikā 4 aprūpējamajiem nomainīti aprūpētāji, piemeklējot konkrētajam klientam 

komunikācijas ziľā piemērotāko aprūpētāju.  

 Aprūpe mājas nodrošināta 61 cilvēkam, no tiem 10 vīriešiem un 51 sievietei. 

 Aprūpe piešķirta 11 cilvēkiem, no tiem 4 ir vīrieši, 7 - sievietes.  

 Vienu aprūpējamo savā aprūpē ľēmuši attāli radinieki.  

 Regulāras ikmēneša aprūpētāju sanāksmes - 11, kurās aprūpētāji saľēma informāciju par 

sociālajiem pabalstiem, kādi pieejami aprūpējamajiem; dalīšanās labās prakses piemēros; 

psihosociālais atbalsts aprūpētājām. 

 Ikdienas darbs, konsultējot iedzīvotājus par mājas aprūpes jautājumiem. 

 Aprūpējamo apsekošanas, veicot mājas aprūpes kvalitātes kontroli, risinot aprūpējamo 

sociālās problēmas, risinot starppersonu komunikācijas jautājumus. 

 Atskaites periodā miruši 6 aprūpējamie. 

 Atskaites periodā 11 no aprūpē esošajiem ārstējušies daţādās ārstniecības iestādēs. 

 Sociālā aprūpe ir nodrošināta arī servisa dzīvoklī – Kuldīgas ielā 55-1, kurā 2009.gadā ir 

uzturējušās 3 personas, kuras vecuma vai smagu funkcionālu traucējumu dēļ nespēj sevi 

aprūpēt. Veikta sanitārā mezgla un koridora remontdarbi, pielāgota vannas istabā un tualete 

servisa dzīvoklī Kuldīgas ielā 55-1, lai uzlabotu iemītnieku sadzīves apstākļus. Izdevumi 

sociālā dzīvokļa uzturēšanai 2009.gadā - Ls 6172. 

 Aprūpes istabās (Celtnieku ielā 3 un Aviācijas ielā 3) sniegto pakalpojumu skaits aplūkojams 

3.2.tabulā, no 1.oktobra primāros medicīnas pakalpojumus nodrošina medicīnas māsa. 
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3.2.tabula 

Aprūpes istabu apmeklējumi 01.01.-31.10.2009. 

Pakalpojumi 
Aprūpes istabās: 

Aviācijas ielā 3 Celtnieku ielā 3 

Apmeklējumi 501 238 

Cukura līmeľa noteikšana 171 66 

Injekcijas 6 0 

Mājas apmeklējumi 17 17 

 

 

 

01.11.2009.- 31.12.2009 
Aktivitātes 

 Nodrošinātas brīvpusdienas Sarkanā Krusta ēdnīcā 7 pensionāriem (3 vīrieši, 4 sievietes). No 

tiem viena aprūpes mājās kliente.  

 Atskaites periodā miruši 2 aprūpējamie. 

 Atskaites periodā aprūpe mājās piešķirta 7 klientiem ( 1 vīrietim, 6 sievietēm).  

 Aprūpētājām noorganizēts Ziemassvētku pasākums ar nelielām dāvaniľām. 

 Apsveikti Ziemassvētkos pansionātā „Rauda” mītošie un Irlavas slimnīcā gulošie Tukuma 

novada pensionāri.  
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Projekti 
 

Realizēts Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” 2.apakšprogrammā – Eiropas 

brīvprātīgais darbs – finansētais projekts „Roku rokā esam kopā”, kurā kā brīvprātīgie Jauniešu 

sociālajā centrā darbojas divi jaunieši no Francijas un Maķedonijas. Projekta ietvaros gan 

brīvprātīgajiem, gan jauniešu sociālā centra jauniešiem ir iespēja iegūt citu valstu pieredzi , apgūt 

valodas prasmes, iegūt pozitīvus piemērus sevis attīstīšanai un realizēšanai. 

Projekta finansējums  - EUR 16770,-   

Projekta ilgums: 01.07.2008. – 31.12 2009.  

 

 

 

 

Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests”  

direktore Ina Balgalve 
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Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde 
 

2009.gadā sakarā ar valstī notiekošo ekonomisko stāvokli nedaudz pasliktinās 

pašvaldības finanšu situācija. Kopējie ieľēmumi samazinās. Attīstība, salīdzinājumā ar 

2008.gadu, notiek lēnāk.  

2009.gadā saskaľā ar valstī realizēto administratīvi teritoriālo reformu Pūres pagasts tiek 

iekļauts Tukuma novadā un beidz pastāvēt kā patstāvīga pašvaldība. Ar 2009.gada 1. novembri 

tiek izveidota Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde. Ar abu pagastu apvienošanu vienā pārvaldē, 

nav jūtama finansu pasliktināšanās. 

2009.gads saistās ar lielām reorganizācijām pārvaldē, jo īpaši izglītībā. Ar 1.septembri 

Jaunsātos tiek izveidota Pūres pamatskolas filiāle. Skolas kļūst kā atsevišķas iestādes, kuru darbu 

vada un kontrolē Izglītības pārvalde. No 2009.gada 1.novembra pašvaldība tikai pārrauga 

izglītības funkcijas. Pamatskola un pirmsskolas izglītības iestāde ”Zemenīte” ir Tukuma novada 

Domes Izglītības nodaļas pārziľā. Tāpat pārvaldē vairs nav tiešā pakļautībā sociālais dienests un 

bāriľtiesa. 

 

Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītāja Santa Heimane 
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Projektu ieviešana 
 

Realizēts projekts Lauku attīstības programmas 2007.- 2013. gadam pasākumam “Meţa 

ekonomiskās vērtības uzlabošana”, aktivitātē - jaunaudţu kopšana, jauni instrumenti un 

aprīkojums, kas paredzēts jaunaudţu kopšanai un mazvērtīgu meţaudţu nomaiľai pašvaldības 

meţos. Projekta nosaukums „Meţa ekonomiskās vērtības uzlabošana Pūres pagasta 

padomei piederošajos meţos”. Projekta kopējais finansējums - Ls 4 446.36. Atbalstāmā 

intensitāte - 50%. 

 

Realizēts projekts Lauku attīstības programmas 2007.- 2013. gadam pasākumam 

“Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”- „Pūres kultūras nama III kārtas 

būvniecība”. Projekta kopējā summa - Ls 16 465.00. Atbalstāmā intensitāte - 75%. 

 

Uzsākts projekts Lauku attīstības programmas 2007.- 2013. gadam pasākumam 

“Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”- „Pūres kultūras nama rekonstrukcija II 

kārta”.  
 Uzsākta „Pūres kultūras nama rekonstrukcija I kārta” par pašvaldības līdzekļiem. Abu 

projektu kopējā summa - Ls 276144.17. 

 

Uzsākts projekts ERAF aktivitātē – „Energoefektivitātes uzlabošana sociālajai 

dzīvojamai mājai “Lāmas””. Projekta kopējā summa - Ls  97672.49. 

Atbalstāmā intensitāte - 75%. 

 

Uzsākts projekts no Latvijas Vides aizsardzības fonds„ piešķirtajiem līdzekļiem par balvu 

konkursā „Sakoptākais pagasts -2008” „Pārsūknēšanas stacijas un spiedvada būvniecība 

Tukuma rajona Pūres pagasta ciematā „Dzintars” . Kopējais finansējums Ls 20 000.00. 

 

  Apstiprināts projekta pieteikums Eiropas Reģionālās attīstības  fondā 

„Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma rajona Pūres pagasta Pūres ciematā”. Projekta 

kopējā summa Ls  323 494.83. 

 
 

Komunikācija ar sabiedrību 
 

Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un sabiedrības viedokļa izzināšanai: 

- Pūres pagasta mājas lapā www.pure.lv regulāri tiek ievietota aktuālā informācija; 

- Izdota pagasta avīzīte „Pūres pagasta Ziľas”; un „Jaunsātu Ziľas” 

- Pārvaldes telpās ir izlikta kastīte, kur iedzīvotāji var gan atklāti, gan anonīmi izteikt savus 

priekšlikumus, sūdzības u.c. 

 

Sadarbība ar nevalstisko sektoru: 

- Sadarbība un finansiāls atbalsts sniegts Pūres pagastā reģistrētajām Biedrībām „Sporta klubs 

„Pūre”, „Pūres invalīdu biedrība” un „Sieviešu klubs „Dzirnas”; Biedrība „Stūrītis” 

 

Sadarbība ar ārzemēm: 

Vizītes no pašvaldību puses: 

-Vācija , Steinkirhene - kultūras programma, 

- Skolēnu apmaiľas vizīte - Vācu skolēni Pūrē un Jaunsātos. 

 

http://www.pure.lv/
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Komunālā saimniecība 
 

 Atkritumu savākšana, pagastu uzkopšana, ielu tīrīšana;  

 Kapu saimniecība, apstādījumu kopšana un uzturēšana, pļaušana;  

 ūdensvada, kanalizācijas, siltumtrases uzturēšana; 

 iedzīvotāju, iestāţu nodrošināšana ar komunālajiem pakalpojumiem; 

 ielu apgaismošana; 

 pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšana. 

 

Sezonas labiekārtošanas darbi: 

 

- Realizējamo projektu darbu organizēšana, kontrole; 

- Apstādījumu papildināšana; 

- Koku zāģēšanas darbu uzraudzība, vainagu veidošana/pacelšana (apstādījumu - kopšanas un 

ainavas veidošanas darbu organizēšana; 

- Pavasara talku vietu apzināšana, ierādīšana, palīglīdzekļu (cimdu, maisu) sagādes 

organizēšana; 

- Iedzīvotāji caur Nodarbinātības valsts dienesta projektu (Ls 100). 

 

 

Īpašumu apsaimniekošana 
 

- Pašvaldībai piederošo dzīvokļu apsaimniekošana, apsekošana, remontēšana; 

- Pašvaldības nekustamo īpašumu (meţu) kopšana; 

- Regulāra nekustamā īpašuma administrēšana. 

 

Kultūra 
 

- Pūres kultūras nams - 16 pašdarbības pulciľi,  

- Jaunsātu tautas nams - 5 pašdarbības pulciľi, 

- Pūres bibliotēka, informācijas un novada izpētes centrs. 

Pūres pagasta bibliotēka – informācijas un novada izpētes centrs (turpmāk bibliotēka) ir 

Pūres pagasta pašvaldības iestāde, kas realizē noteiktas bibliotekārā darba funkcijas, kuru izpildi 

finansē pagasta pašvaldība. Bibliotēkas galvenais uzdevums ir kvalitatīvu pakalpojumu 

sniegšana pagasta iedzīvotājiem informācijas ieguves, brīvā laika pavadīšanas un izglītības jomā. 

2009.gada jūnijā bibliotēkā veikta akreditācija, saľemts pozitīvs komisijas atzinums un 

bibliotēkas akreditācijas apliecība, piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

 

Medicīna 
 

1. Jaunsātu pagastā ir feldšeru – vecmāšu punkts, kurā Jaunsātu pagasta iedzīvotājiem reizi 

nedēļā ir iespēja apmeklēt ģimenes ārstu FVP telpās, reizi nedēļā pieejami stomatologa 

pakalpojumi, divas reizes nedēļā pieľem feldšere. 

2.  FVP ir sertificēta iestāde, kura 2008.gadā pārvietota uz jaunām, izremontētām un 

apmeklētājiem piemērotākām telpām. 
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3. Pūre nodrošina ģimenes ārstei telpas pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Pūrē, kā 

arī vienu reizi nedēļā apdzīvotā vietā Lamiľi; 

4. Telpas tiek nodrošinātas zobārstam un aptiekai. 

 

Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītāja Santa Heimane 



135 

 

Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde 
 

Vadības ziņojums 
 

Tukuma novada 

Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde 

Reģ. Nr. 90000051097 

Ezera 1a, Sēmes pagasts, 

Tukuma novads, LV- 3110 

 

Finanšu gads 01.01.2009. – 31.12.2009. 

Juridiskā forma – pašvaldība. 

        Pamatojoties uz spēkā esošajiem MK noteikumiem Nr. 749 no 13.11.2007.gada ,,Noteikumi 

par valsts budţeta iestāţu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtību”, Sēmes un 

Zentenes pagastu pārvalde sniedz vadības ziľojumu par pārskata gadā notikušo, kas būtiski 

ietekmējis iestādes darbību un tās finanšu rezultātus 2009. pārskata gadā. 

      Pašvaldības darbību un attīstību 2009.gadā būtiski ietekmēja 2008.gada pavasarī, atbilstoši 

likuma ,,Par valsts budţetu 2008.gadam” 26.panta izpilde un MK 2008.gada 18.marta noteikumu 

Nr.191 ,,Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizējo dotāciju novadu pašvaldību infrastruktūras 

attīstībai” pasākumu realizācija. Pašvaldību vēlēšanās tika vēlēta novada Dome. Tukumā ievēlēja 

17 deputātus, kuru vairākums pārstāv politisko partiju ,,Tukuma pilsētai un novadam”. Vietējo 

pašvaldību deputāti savu darbību pārtrauc ar 01.07.2010. 

     Tukuma novada Domes 2009.gada 27.augusta lēmumā „Par Tukuma novada pārvaldes 

modeli” (prot.Nr.7, 20.§.), 1.punktā teikts: „izveidot Tukuma novadā 5 pārvaldes...”. Ar 

2009.gada 1.novembri tiek izveidota Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde, kuras struktūra krasi 

atšķiras no iepriekšējās. Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes savas darbības optimizēšanai 

apvienoja grāmatvedības, kultūras jomu, saimniecības un komunālo daļu. Nodalīta kā atsevišķa 

iestāde Sēmes pamatskola, kuru pārrauga Izglītības pārvalde. Sociālās sfēras jautājumus risina 

Sociālais departaments, bet Tukuma novada Domes pārziľā ir ceļa fonda līdzekļu centralizēta 

izmantošana. 

      Sagatavojot 2009.gada pašvaldības budţetu, pamatbudţeta ieľēmumi sastādīja Ls 677 769,-, 

izdevumi kopā Ls 903 842,-, aizdevums no VIF Ls 4700,- (Sēmei) un valsts kases Ls 27 495,- 

(Zentenei). 

     Galvenie darbi, kas 2009.gadā paveikti Sēmes un Zentenes pagastu padomēs līdz pašvaldību 

vēlēšanām 06.06.2010. un pēc tām, strādājot vienā pārvaldē, no piešķirtās valsts dotācijas Ls 

200000,- infrastruktūras sakārtošanai un vietējā budţeta līdzekļiem. 

Sēmē tika  paveikts sekojošais: 

1. Pabeigti darbi pie satiksmes drošības uzlabojumiem (ietve Ezera ielā, apgaismojuma 

pieslēgums) Ls 3620,-; 

2. Kalna ielas asfaltēšana 0,285 km – Ls 28674,-; 

3. Ceļa uz DUS asfaltēšana 0,200 km Ls 27544,-; 

4. Upes ielas asfaltēšana 0,190 km Ls 21987,-; 

5. Piebraucamā ceļa uz Ezera ielu 1a asfaltēšana 0,200 km- Ls 20000,-; 

6. Asfaltēts piebraucamais ceļš uz katlu māju Ls 23094,-; 

7. Sēmes pagasta ceļa asfaltēšana gar „Līvānu” mājām Kaivē Ls 30220,-; 

8. Pašvaldības ceļam Kaive- Vilksala uzklāta grants sega 2,5 km garumā Ls 10406,-. 
Līdz 2010. gada maijam paredzēts vēl par Ls 31528,34 Sēmes pagastā daļēja siltumtrases nomaiľa 

posmā Ezera iela 17 – katlu māja – Ezera iela 14. 
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Zentenē  tika  veikts sekojošais: 

      1. Pašvaldības dzīvojamās mājas „Avoti” jumta renovācija Ls 9201,88; 

      2. Zentenes pagastēkas ,,Gobās” daţādi remontdarbi Ls 22802,-; 

      3. Liepu un Kļavas ielu asfaltēšana Zentenē Ls 8792,-. 

Līdz maijam paredzēts vēl par Ls 18 000,- saremontēt pirmsskolas bērnu uzraudzības telpas 

,,Gobās” un uzklāt grants segumu uz pašvaldības ceļa ,,Grantiľi- Ķesteri- Rijnieki” Dzirciemā. 

                Zentenes pagastā izstrādāts centra ielu apgaismojuma ierīkošanas tehniskais projekts. 

Projektu pieteikumu iesniegšana fondos 2009.gadā nav notikusi. Negatīvi notikumi 2009.gadā ir 

Zentenes pamatskolas, Rindzeles narkoloģiskā centra darbības pārtraukšana septembra mēnesī, 

Zentenes zivju kombināta raţošanas apstādināšana, viena no lielākā pagasta uzľēmēja SIA 

,,SENTEN AUTO” maksātnespējas izsludināšana. Līdz ar to uz 31.12.2009. bezdarba līmenis 

Zentenē sastādīja 10,9% vai 42 cilvēki  no darba spējīgajiem. Zentenes pagasta teritorijā uz 

pārskata perioda beigām pagaidu sabiedriskos darbos bija nodarbināti 11 bezdarbnieki, kuri 

saľem mēnesī 100,- Ls stipendiju. 

      Sēmes pagastā 2009.gadā: 

1.  Ar ELFLA atbalstu realizēja projektu ,,Sēmes ciema brīvā laika un kultūras aktivitāšu objektu 

rekonstrukcija” par kopējo summu Ls 25393,-; 

2. SIA ,,Omnia Pro” veica tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) aktualizāciju 

ūdenssaimniecības attīstībai Sēmē, bet oktobra mēnesī iesniedz Vides ministrijā akceptētu TEP 

projekta pieteikumu ERAF ,,Sēmes pagasta Sēmes ciema ūdenssaimniecības attīstība” 

kopsummā  Ls 185 700,-; 

3. Apstiprināts projekta pieteikums ELFLA ,,Sēmes ciema sporta zāles būvniecība” par Ls 192 

720,-. 

Reformas rezultāts un Tukuma novada struktūras pārveide krasi 2009.gada beigās  

izmainīja pamatbudţetu un specbudţetu. No pamatbudţeta ieľēmumiem daļa līdzekļu novirzīta 

Sēmes pamatskolas turpmāko funkciju veikšanai kā atsevišķas iestādes ietvaros, liela daļa 

novirzīta sociālās palīdzības jautājumu risināšanai Sēmes un Zentenes pagastos. Sēmē bezdarba 

līmenis uz 31.12.2009. sasniedza jau 9,8% vai 88 cilvēki no kopējā darba spējīgo vecuma. Ls 

16 432 decembra mēnesī tika pārskaitīti Tukuma novada Domes specbudţeta kontā tā 

centralizētai izmantošanai. Savstarpējie norēķini starp pašvaldībām par skolēniem tiek pārskaitīti  

asignējumu veidā.  

Diemţēl budţeta līdzekļi ir nepietiekoši, lai turpinātu darbu pie pārvaldes attīstības, tā kā 

tas bija iespējams iepriekšējos pārskata periodos. Nopietns darbs jāpieliek pie Eiropas līdzekļu 

piesaistes, kas šo darbu ļautu turpināt. Lielais bezdarbs, sociālā spriedze, neskaidrības nodokļu 

politikā, valdības lielā atkarība no Starptautiskā valūtas fonda piešķirtā aizdevuma, tuvojošās 

Saeimas vēlēšanas un daudzi citi ekonomiskie faktori rada spriedzi pārvaldes ikdienas darbā un 

nepārprotami risku tās turpmākajā attīstībā. Krīzes apstākļos sevišķa uzmanība tiks pievērsta 

funkciju pārdalei starp pārvaldēm un novadu. Pārskata gadā nav pieļauti darījumi vai uzľemtas 

saistības, kas pakļautu pašvaldības budţetu riskam. Arī nākotnē nav plānoti darījumi, kuri varētu 

pasliktināt vai negatīvi ietekmēt pagasta finansiālo situāciju. 

 

Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes vadītāja Silvija Rabkēviča 
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Plānotie pasākumi teritorijas attīstības  
plāna īstenošanā 

 

         Līdz pašvaldību vēlēšanām, 2009.gada jūnijā, Sēmes pagasta padome un Zentenes 

pagastu padome savā darbā vadījās saskaľā ar izstrādātajiem un apstiprinātajiem teritorijas 

plānojumiem. Sēmē tas apstiprināts 2006.gada 21.decembrī, Zentenē- 2008.gada 19.martā. 

Neskatoties uz to, ka kopš 01.11.2009. abi pagasti ir apvienoti, katrs savā darbā izmantojam 

agrāk izstrādātos TP.  Tukuma novadā pēc reformas pieľemts lēmums sākt izstrādāt jaunu  

teritorijas plānojumu. Līdz šim brīdim Zentenē nav izstrādāta attīstības programma, tāpēc arī 

vērojama pasivitāte Eiropas finanšu līdzekļu piesaistē. Sēmē darbojamies saskaľā ar 2005.gadā 

apstiprināto attīstības programmu, tiek piesaistīti līdzekļi attīstības plāna īstenošanai.  

     Lai darbs pie Zentenes pagasta attīstības plāna izstrādes būtu efektīvs 23.02.2010. 

Uzľēmuma reģistrā reģistrēta biedrība ,,Zentenes izaugsme”, kuras darbības mērķi ir iedzīvotāju 

pilsoniskās iniciatīvas veicināšana, dzīves kvalitātes uzlabošana, ekonomiskās aktivitātes 

sekmēšana, resursu piesaiste, sociālā klimata uzlabošana un sadarbība ar pārvaldi. Plānots 

2010.gadā pieľemt darbā pārvaldē pašvaldības attīstības speciālistu konsultantu.  

    2009.gadā turpinājām veikt virkni pasākumus infrastruktūras sakārtošanā, saskaľā ar 

MK 2008.gada 18.marta noteikumiem Nr.191 ,,Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizējo 

dotāciju novada pašvaldību infrastruktūras attīstībai”. Sēmes pagastā 2009.gadā daţādos 

infrastruktūru objektos ieguldīti Ls 132 043, Zentenē - Ls 18994. Sakarā ar darba devēja sociālā 

nodokļa parādiem, pēc reformas, Tukuma novada Dome valstij pārskaitīja 60 000,- Ls, kurus 

savukārt Zentenes pašvaldība pārskaitīja no dotācijas par Tukuma novadā veiktajiem darbiem.  

     Pārvaldes teritorijā 2009.gadā piesaistīti finanšu līdzekļi Lauku attīstības programmā 

ELFLA pasākumā ,, Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projektam ,,Sēmes ciema 

brīvā laika un kultūras aktivitāšu objektu rekonstrukcija” par Ls 25 392,85 Privātās investīcijas 

nav piesaistītas. 

Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldei nav sadarbības partneri Latvijā un ārzemēs. 

Sareţģīta situācija izveidojusies ar pašvaldības uzskaitē esošajiem ceļiem. To stāvoklis ik 

gadus pasliktinās, finansējums samazinās, iespējas  stāvokli uzlabot mazas. Kopējais ceļu 

garums Sēmes pagastā 55,4 km, Zentenē 22,7 km. Iespējas ceļu stāvokļa uzlabošanā balstās uz 

Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaisti, jo pārvaldes specbudţetā nauda pietiek to ikdienas 

un periodiskai uzturēšanai. 
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Personāls un vadība 
 
     Pārskata gadā Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde, realizējot reģionālo reformu, 

piedzīvojusi lielas pārmaiľas personāla sastāvā un struktūrā kopumā. Līdz pašvaldību vēlēšanām 

jūnija mēnesī, Sēmes pagasta un Zentenes pagastu padomes strādāja iepriekšējā reţīmā, bet, 

sākot ar jūlija mēnesi, personāla lietas tika nodotas jaunizveidotajam Tukuma novadam un 

pagastu padomes, kuras tika nosauktas par pārvaldēm, darbu turpināja vadīt izpilddirektori.  Ar 

1.novembri desmit Tukuma novada lauku pagastu pārvaldes tika apvienotas pa divām kopā un 

izveidotas piecas pārvaldes. Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde, kura darbojas uz ar Tukuma 

novada Domes 22.10.2010. lēmumu apstiprinātā pagastu pārvaldes nolikuma pamata, aizľem 

159 000 km2 lielu teritoriju, kurā dzīvo 2000 iedzīvotāji. Lai optimizētu pārvaldes darbu, tiek 

apvienotas pagastu grāmatvedības, komunālā daļa, kultūras joma.  

    2009.gadā pašvaldības funkcijas uz vietām samazinās, jo centralizēti novadā veic 

būvvaldes, sociālo un bāriľtiesas darbu, skolas kļūst kā atsevišķas iestādes, kuru darbu vada un 

kontrolē Izglītības pārvalde. Turpmāk laulību reģistrāciju, dzimšanas un miršanas faktus reģistrē 

Tukuma dzimtsarakstu nodaļa. Strukturālo reformu rezultātā vērojamas lielas pārmaiľas darba 

organizācijā.  

      Augstākā izglītība ir 54 %, vidējā speciālā - 46 %.   Kopā pārvaldē, uz gada publiskā 

pārskata izstrādes brīdi, strādā 37 daţādu specialitāšu darbinieki un pulciľu vadītāji, kuru 

atalgojums atbilst vienotai atalgojuma sistēmai novadā. Lai  nodrošinātu pārvaldei uzlikto 

funkciju izpildi, nepieciešams attīstības speciālists, kurš darbosies arī ar projektu izstrādi un 

iepirkumu organizēšanu. Būvvaldes, teritorijas plānotāja, zemes ierīcības un  jurista 

pakalpojumus saľemam novada Domē. 

    Budţeta taupības iespaidā 2009.gadā tikai galvenā grāmatvede apmeklēja kvalifikācijas 

celšanas semināru, pārējie darbinieki papildus apmācības nav veikuši. Katram darbiniekam 

pārvaldē, darba pienākumu kvalitatīvai veikšanai, ir pieejams dators. Ir printeri, fakss, skeneri, 

videoprojektors. Informācijas tehnoloģijas ir atbilstošas mūsdienu prasībām. 

    Pārvaldē 2009.gadā izveidota pastāvīga iepirkuma komisija, kura veic ,,mazos 

iepirkumus”. 2009.gadā veiktas astoľas iepirkuma procedūras. Vienā iepirkumā SIA ,,Ceļinieks 

01” apstrīdēja rezultātus asfaltēšanas darbiem Sēmes ciemā Iepirkumu un uzraudzības birojā. 

Pārkāpumi netika konstatēti un pagasta lēmums atstāts iepriekšējais. Sēmes pagastā 2008.gada 

23.oktobrī (protokols Nr. 10) pieľēma darbinieku ētikas kodeksu, kurš nosaka uzvedības 

standartus darba vietā. 

 
 

Komunikācija ar sabiedrību 
 
     Viens no svarīgiem uzdevumiem pārvaldē ir informēt iedzīvotājus par pašvaldības 

darbību un viľu iespējām lēmumu pieľemšanā. Lai Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes 

iedzīvotājiem būtu pieejama informācija par pagastu un novadu kopumā, 2009.gadā reizi 

ceturksnī iedzīvotājiem pieejams izdevums ,,Sēmes avīzīte”. Tajā atspoguļo paveikto 

saimnieciskajā darbībā, valsts līdzekļu piesaistē, informēta sabiedrība par aktualitātēm un sveikti 

jubilāri. Reizi mēnesī pārvaldes teritorijā pieejams arī izdevums ,,Tukuma Laiks”, kurā savukārt 

ir novada svarīgākā informācija, saistošie noteikumi un ikmēneša ieskats pārvaldē plānotajos 

darbos. Sniedzam informāciju par pārvaldē notiekošo laikrakstam ,,Tukuma Ziľotājs” un avīzei 

,,Neatkarīgās Tukuma Ziľas”. 

     Iedzīvotājiem pieejama daţāda informācija Tukuma novada mājas lapā adresē 

www.tukums.lv  un pārvaldes mājas lapās www.seme.lv un www.zentene.lv  

http://www.tukums.lv/
http://www.seme.lv/
http://www.zentene.lv/
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   Abu pakalpojumu centru bibliotēkās pieejams bezmaksas internets. Sēmes pagastā kopš  

2007.gada iznomātas telpas divām biedrībām- sieviešu biedrībai ,,Kaprīze” un jauniešu centram 

biedrībai ,,Paradīze”. Jauniešu centrā izvietots publiskā interneta pieejas punkts. Abu biedrību 

darbības mērķis - organizēt brīvā laika pavadīšanas iespējas. Jauniešu centrs darbojas ikdienā no 

plkst. 16.00 līdz 20.00. Viena telpa iznomāta arī mazturīgās biedrības ,,Dace” vajadzībām. Ik 

trešdienu tajā var tikties mazturīgie iedzīvotāji un apmierināt vajadzības pēc apģērba, apaviem 

un citām ikdienišķām lietām. Zentenē pārvalde iznomā telpas biedrībai ,,Zentenes izaugsme”, 

kura apvienos savā darbībā visas iedzīvotāju interesentu grupas.  

Sagatavots Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes publiskais gada pārskats par 2009. gadu, 

kurš ir pieejams Sēmes pagasta bibliotēkā, Ezera ielā 1a, Sēmē, Sēmes pagastā, Zentenes pagasta 

bibliotēkā, ,,Gobas”, Zentenē, Zentenes pagastā un Tukuma novada mājas lapā pēc adreses 

(www.tukums.lv).     

Pie pārvaldes durvīm ir pasta kastīte ierosinājumiem un priekšlikumiem, ir iespēja 

sazināties ar pārvaldes darbiniekiem ar elektroniskā pasta starpniecību. 

Reizē ar pārvaldes izveidošanu, darbu abos pagastos uzsākušas konsultatīvās padomes. To 

sastāvi ir daţādi. Pārskata periodā Sēmē notikušas divas tikšanās, kurās spriests par reformas 

ieguvumiem un zaudējumiem, budţetu, Sēmes pamatskolas reorganizācijas iespējām. Zentenē 

konsultatīvo padomi vada M.Malves. Sastāvā ir 9 aktīvi iedzīvotāji, kuriem nav vienaldzīgs 

pagasta attīstības jautājums. Situācijas noskaidrošanai pagastā tika izplatītas 50 aptaujas anketas 

ar daţādiem situāciju raksturojošiem jautājumiem. Atgrieztas tika 28. Tika noskaidrotas 

iedzīvotāju vēlmes, apsekotas problēmas, noteiktas prioritātes attīstības pasākumu veikšanā. 

Pārvaldes vadītājai  ik nedēļu pirmdienās noteikts iedzīvotāju  pieľemšanas laiks. 

 

 

Plāni nākamajiem gadiem 
 

      2009.gadā realizētā administratīvi teritoriālā reforma būtiski ietekmēs plānus 

nākamajiem gadiem. Notiks funkciju pārdale starp pārvaldi un novadu, izmaiľas budţetā, 

darbinieku noslogojumā, pārvaldes pakļautībā esošo struktūrvienību darbībā. 

    Esam saľēmuši atbalstu ERAF finansētam projektam ,,Sēmes pagasta Sēmes ciemata 

ūdenssaimniecības attīstība”, kurā paredzēts ūdens cauruļvadu nomaiľa pret jauniem, kanalizācijas 

tīklu nomaiľa, jaunu dziļurbuma izveide, NAI izbūve un uzlabojumi ūdens kvalitātes jomā, par 

summu Ls 185 016,75 ar atbalsta intensitāti 85%. 

     Saľemts atbalsts Lauku attīstības programmā ELFLA pasākumā ,,Pamatpakalpojumi 

ekonomikai un iedzīvotājiem” par summu Ls 192 720 ,,Sporta zāles būvniecībai Sēmes pagastā”. 

    Sēmes pagastam darbojoties ,,Kandavas Partnerībā”, esam ieplānojuši sagatavot 

projektu, lai piesaistītu līdzekļus vides sakārtošanai pašvaldībā, norādes zīmju un kartes 

izgatavošanai.  

 

 

    Zentenes pagastam darbojoties partnerībā ,,Laukiem un Jūrai”, paredzēts piesaistīt 

līdzekļus biedrības ,,Zentenes izaugsme” darbības aprīkojuma iegādei. 

     Paredzēts piesaistīt ELFLA līdzekļus Zentenes centra ielu apgaismojuma ierīkošanai un 

teritorijas labiekārtošanai. 

 

Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes vadītāja Silvija Rabkēviča 

 

 

 

 

http://www.tukums.lv/
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Tumes un Degoles pagastu pārvalde 
 

Pagastu pārvaldes raksturojums 
 

      Tumes un Degoles pagastu pārvaldes administratīvo teritoriju veido Tumes pagasts un 

Degoles pagasts. Katrā pagastā ir pakalpojumu sniegšanas centrs, kas nodrošina pašvaldības 

kompetencē esošo izziľu izsniegšanu, pieľem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, 

nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas, pieľem iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības un 

priekšlikumus un sniedz atbildes, nodrošina komunālo pakalpojumu sniegšanu, nodrošina 

informācijas pieejamību par Domes pieľemtajiem lēmumiem, organizē skolēnu pārvadājumus 

pārvaldes teritorijā. 

 

      Pārvaldes teritorijas raksturojums. 

 

 Tumes pag. Degoles pag. Kopā 

Teritorijas platība, ha 11278 6745 18023 

t.sk.lauksaimniecībā izmantojamā zeme 6290 4114 10404 

meţi 4375 2226 6601 

  

      Iedzīvotāju sastāvs uz 01.01.2010. 

 

 Iedzīvotāju 

skaits 

Sievietes Vīrieši Dzimuši 

Tumes 

pag. 

1868 940 928 17 

Degoles 

pag. 

766 381 385 5 

Kopā 2634 1321 1313 22 

 

 

Pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā 
 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta „Piejūra” ietvaros Tumē un Vienībā 

ierīkoti laukumi atkritumu dalītai savākšanai katrā daudzdzīvokļu māju rajonā, rekultivēta 

slēgtās Zvāres atkritumu izgāztuves daļa. 

 

 Daţādās programmās realizētie investīciju projekti: 

 

-  Pašvaldības investīcijas infrastruktūrā 

 

Projekta nosaukums Izmaksas, Ls 

Lazdu bibliotēkas telpu 

rekonstrukcija 

 

    8 237,62 

Sporta laukuma izbūve – 

volejbola un basketbola 

11 34 



141 

 

laukums; tā segums 

 

 

- Valsts investīcijas 

 

Projekta nosaukums Izmaksas, Ls Piezīmes 

Tumes vidusskolas 

siltumefektivitātes 

paaugstināšana 

 

   4 392,30  

t.sk. Ls 2000 valsts 

investīcijas 

Sagatavots tehniskais 

projekts pirmsskolas mācību 

ēkai 

 

- Vienreizēja dotācija novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai 

 

Projekta nosaukums Izmaksas, Ls 

Siltumtīklu izbūve un 

rekonstrukcija Tumē 

165 118,46 

Elektrostacijas iegāde katlu 

mājai Tumē 

7483,03 

Dzeramā ūdens rezervuāra 

uzstādīšana Tumē 

19420,50 

 

- ELFLA/ Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem/  

 

Projekta nosaukums Izmaksas, Ls Piezīmes 

Degoles pagasta atpūtas laukuma „Putnu 

parks” labiekārtošana un pašvaldības ceļa 

„Vienības ceļš” rekonstrukcija 

15225,56  

Pašvaldības katlu mājas "Katlu māja" 

vienkāršota rekonstrukcija 

 

41039,00  

Tumes pagasta kultūras centra - Tumes 

kultūras nama rekonstrukcija 

 

103650,21 Turpinās 2010.g. 

 

- ERAF/ Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība/ 

Infrastruktūra un pakalpojumi 

 

Projekta nosaukums Izmaksas, Ls Piezīmes 

Tumes vidusskolas informatizācija 

 

5 801,21 Realizācija 2009.-2010.g. 

Praviľu pamatskolas informatizācija 

 

4389,61 Realizācija 2009.-2010.g. 

2.2.6. Comenius partnerība/ Mūţizglītības programma 

 

Projekta nosaukums Izmaksas Piezīmes 

Veselīgs dzīvesveids. 

 Tumes vidusskola sadarbībā 

ar 8 skolām 

 

21 000 EUR Realizācija 2009.-2011.g.  
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Līdzdalība sadarbības projektos 
 

 Pagasti darbojas pašvaldību apvienībā „UPE 8”, lai varētu izmantot ES programmas 

„LEADER +” iespējas. Ir izveidotas vietējās iniciatīvas grupas. Turpinājusies t.s. „ēdamo” 

pagastu (Tume, Kūkas, Pampāļi, Zirľi, Bārbele) sadarbība. 

 

  

Pašvaldības iestāžu darbība 
 

Komunālā saimniecība Tumē: 

 

- Atkritumu saimniecība 

 Savākti 854 m
3
 atkritumi un nodoti apsaimniekotājam SIA „Tukuma ainava”. Savākšanai 

izmantoti 104 konteineri ar 0,24 m
3
 tilpumu. Tarifi (bez PVN) organizācijām 7,98 Ls/m

3
, 

iedzīvotājiem 1,04 Ls/cilv. mēnesī vai 1,92 Ls/mēn. par 0,24 m
3
 konteineri.. Apkalpojamo 

cilvēku skaits – 610. 

 

- Ūdensapgāde 

 Izlietots ūdens 40775 m
3
. Ūdeni lieto vidēji 460 iedzīvotāji. Tarifi ( bez PVN) 

organizācijām 0,231 Ls/m
3
, iedzīvotājiem 1,30 Ls/cilvēkam mēnesī. Ūdens kvalitāte atbilst 

prasībām. 

Kanalizācija. 

 Novadīti un attīrīti 28586 m
3
 notekūdeľi. Tarifi (bez PVN) iedzīvotājiem 0,95 Ls/cilv. 

mēnesī, organizācijām 0,16 Ls/m
3
. Piesārľojums nepārsniedz pieļautās normas. Apkalpojamo 

cilvēku skaits – 460.  

    

- Apkure 

 Apkurināmā platība 11046 m
2
. Apkuri izmanto apmēram 180 iedzīvotāji, skola, kultūras 

nams un pasts. Tarifs (bez PVN) 0,86 Ls/m
2
 mēnesī. Gaisa piesārľojums nepārsniedz pieļauto.  

    

- Labiekārtošana 

 Pļauta teritorijā zāle (z.s. ”Saulgrieţi” 28 ha par 5336 Ls). Pļauta zāle, apaugums kapos 

(z.s. „Vormsāte” 5,9 ha par 1285 Ls).  

   

- Ceļi. 

 Ziemā periodā sniega tīrīšanai izpildīti 844 km darba gājienā. Vasarā seguma uzturēšanā 

izpildīti 677 km darba gājienā.  

 

Kultūras nams 

 

 Tumes kultūras nama kolektīvi. Tumes jauktais koris ar 60 dalībniekiem 

(mākslinieciskais vadītājs un kora diriģents Andris Pundur). Vidējās paaudzes deju kolektīvs 

„Solis” ar 20 dalībniekiem (mākslinieciskā vadītāja Gunta Krecere). Sieviešu vokālais ansamblis 

„Kansonete” ar 11 dalībniekiem (mākslinieciskā vadītāja Maruta Čauva). Mūsdienu deju grupa 

ar 8 dalībniekiem (mākslinieciskā vadītāja Madara Aulaciema). 

 

 

Bibliotēkas 

 

- Izdevumi krājumu papildināšanai 
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Bibliotēka Izdevumi periodikai, Ls Izdevumi grāmatu iegādei, Ls 

Tumes 319 755 

Lazdu 116 500 

Degoles 202 650 

 

- Tumes bibliotēka 

       Tumes pagasta bibliotēka akreditēta 2009.gada 3.septembrī. 

 Bibliotēkas lietotāji aktīvi izmanto interneta, printēšanas, skenēšanas, kopēšanas 

pakalpojumus.  

 Pēc Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” vadītā un BMGF līdzfinansētā 

projekta realizācijas lietotājiem pieejami 8 datori. Tumes bibliotēkai ir nodrošināts informācijas 

sistēmas „Tieto Enitor Alise 4 i” pieslēgums elektroniskā kataloga veidošanai un lietošanai. 

 Lietotāju skaits 330, izsniegums 6750, apmeklējumu skaits 17244. 

 Gada laikā bibliotēkas fonds palielinājies par 417 vienībām. Kopējais krājums 8418 

vienības. 

 

- Lazdu bibliotēka 

Bibliotēkā ir 5 datori ar pastāvīgo Interneta pieslēgumu, printeris un kopētājs. 

Tiek veidotas jaunas novadpētniecības materiālu mapes par novadu, par personībām, kas 

šeit dzīvojušas, Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana sākas ar Vecmoku muiţu. Mazajiem 

lasītājiem ir ierīkots savs stūrītis.  

 

- Degoles bibliotēka 

Bibliotēkas lietotājiem pieejami interneta, printēšanas, skenēšanas, kopēšanas pakalpojumus.  

 Pēc Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” vadītā un BMGF līdzfinansētā 

projekta realizācijas lietotājiem pieejami 6 datori. 

            Gada laikā bibliotēkas fonds palielinājies par 157 vienībām. Kopējais krājums 519 

vienības. Gada budţets 6549 lati. 

 

 

Pasākumi iedzīvotāju informēšanai par pašvaldības darbību 
 

Iedzīvotāju informēšanai un iesaistīšanai lēmumu pieľemšanā reizi mēnesī tiek izdots 

informatīvais bezmaksas izdevums „Tumes Ziľas”. Informācija tiek publicēta pagasta mājas lapā 

www.tume.lv. Par pašvaldības darbu regulāras publikācijas rajona laikrakstos NTZ un TZ.  

Izdota vēstures un tagadnes stāstu otrā daļa „Spēles ar mērniekiem un laikiem. Tumē - 

Vecmokās - Vilkājā - Jaunmokās”. 

Organizētas iedzīvotāju sapulces. Pašvaldības darbinieki piedalās iestāţu un uzľēmumu 

darbinieku sapulcēs. 

 

Tumes un Degoles pagastu pārvaldes vadītāja Lidija Legzdiņa 

http://www.tume.lv/
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Slampes un Dţūkstes pagastu pārvalde 
  

Vadības ziņojums 
par pārvaldes darbu no 01.07. 2009. līdz 31.12.2009. 

 
 

Ziľas par iestādi 

 

1. Nosaukums un adrese: 

             Slampes un Dţūkstes pagastu pārvalde, Reģ.Nr.90000051222, 

            "Kultūras pils", Slampes pagasts, LV-3119, 

             tālr.3198391, 3198104, fakss 3198272 

2. Finanšu gads: 01.07.2009.-31.12.2009. 

 

3. Juridiskā forma:  Tukuma novada Domes iestāde 

 

4. Darbības veids: 

 Vietējās pārvaldes realizācija ar juridiskas personas tiesībām, nodrošinot LR likumos un 

Tukuma novada Domes lēmumos noteikto funkciju izpildi, ievērojot Slampes un Dţūkstes 

pagastu iedzīvotāju intereses. 

 

5. Teritorijas raksturojums: 

 Slampes un Dţūkstes pagastu administratīvā teritorija ir 33 887 ha. Iedzīvotāju skaits uz 

31.12.2009. ir 3831.   

    

Pagastu pārvaldes pakļautībā darbojas sekojošas struktūrvienības: 

   Slampes pagasta pakalpojumu centrs; 

   Dţūkstes pagasta pakalpojumu centrs; 

   Slampes un Dţūkstes pagastu komunālais dienests;  

   Slampes Kultūras pils; 

   Dţūkstes kultūras nams; 

   Slampes bibliotēka; 

   Dţūkstes bibliotēka; 

   Pienavas bibliotēka. 

 

          Slampes un Dţūkstes pagastu pārvalde darbojas, pamatojoties uz Tukuma novada Domes 

sēdē 22.10.2009. apstiprināto Slampes un Dţūkstes pagastu pārvaldes Nolikumu (protokols 

Nr.10, 7 &).  

           Slampes un Dţūkstes pagastu teritorija raksturojas ar attīstītu infrastruktūru, kura atrodas 

pašvaldības īpašumā un tiek uzturēta no pašvaldības budţeta līdzekļiem. Te jāmin Zemgales 

vidusskola ar 305 skolniekiem, Slampes kultūras pils ar 600 vietām, pirmskolas izglītības iestāde 

„Pienenīte”, Dţūkstes vidusskola, abos pagastos daudzdzīvokļu mājas, inţeniertehniskie tīkli 

siltuma apgādei, dzeramā ūdens apgādei un notekūdeľu novadīšanai un attīrīšanai, kā arī 142,4 

km pašvaldības ceļi un ielas. Šī infrastruktūra ir uzcelta pirms 20 – 35 gadiem, tā ir ievērojami 

nolietojusies, tādēļ ir nepieciešami ievērojami līdzekļi tās uzturēšanai. Pagastu pārvaldes 

struktūrvienības nodrošina ar darba vietām 70 iedzīvotājus. 
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Par pagastu pārvaldes 2009.gada finanšu pārskatu 
  

           

 Slampes un Dţūkstes pagastu pārvaldes 2009.gada finanšu pārskats sniedz patiesu 

priekšstatu par finansiālo stāvokli uz 2009.gada 31.decembri, par darbības rezultātiem un naudas 

plūsmu 2009.gadā un ir sastādīts atbilstoši spēkā esošajiem LR likumiem un normatīvajiem 

aktiem.             

 Slampes un Dţūkstes pagastu pārvaldes 2009.gada budţets ir pieľemts Tukuma novada 

Domes sēdē 2009.gada 26.novembrī (protokols Nr. 11, 67&).  

      Slampes un Dţūkstes pagastu pārvaldes budţeta 2009.gadam grozījumi ir apstiprināti 

Domes sēdēs 2009.gada 28.augustā (protokols Nr.7, 27&), 24.septembrī (protokols Nr.8, 34&), 

22.oktobrī (protokols Nr.10, 53&), 23.decembrī (protokols Nr.12, 56&).    

      Slampes Dţūkstes pagastu pārvaldes pamatbudţeta ieľēmumi 2009.gadā ir plānoti     Ls 

1 880 006, un pamatbudţeta izdevumi ir plānoti Ls 2 190 150. 

      Pamatbudţeta ieľēmumu izpilde uz 2009.gada 31. decembri ir Ls 1 831 492, kas sastāda 

97,42 % no gada plāna. Izdevumu izpilde uz 2009.gada 31.decembri ir Ls 1 711 904, kas sastāda 

78,16 % no gada plāna.   

      Speciālā budţeta ieľēmumu izpilde uz 2009.gada 31. decembri ir Ls 106 582, Izdevumu 

izpilde uz 2009.gada 31.decembri ir Ls 138 302.        

 

         2009.gadā ir pasliktinājusies pašvaldības sniegto komunālo pakalpojumu saľēmēju 

maksātspēja, tas ir redzams pie šo maksājumu iekasēšanas pašvaldības budţetā. Ja iepriekšējos 

gados notika uzkrājušos parādu summas samazināšanās, tad 2009.gada laikā ir vērojama 

tendence parādu summai pieaugt. Arī 2010.gadā ir jāturpina strādāt pie debitoru parādu 

atgūšanas par pašvaldības sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem un nekustamā īpašuma 

nodokļa maksājumiem. 

         

 
Pašvaldības sagatavotie projekti  

 

      Slampes un Dţūkstes pagastu pārvalde 2009.gadā ir sagatavojusi un realizē šādus projektus 

ar ES struktūrfondu līdzfinansējumu :  

 

 Projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšana Zemgales vidusskolā” Eiropas reģionālās attīstības fonda realizētās 

darbības programmas 2007.- 2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

3.1.3.1.aktivitāte „Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšana”. 

     Projekts ir apstiprināts, un 12.05.2009. ir noslēgta vienošanās ar Valsts izglītības 

attīstības aģentūru. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 98 392, t.sk., pašvaldības 

līdzfinansējums 15 % apmērā - Ls 14 759.     

   

 Projekts „Rekreācijas vides uzlabošana Slampes pagasta pievilcības veicināšanai” 

(stadiona rekonstrukcija) , Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

atklātajam projektu konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas ietvaros 2007.-

20013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. 

     Projekts ir apstiprināts, un 2009. gada 18. martā ir noslēgts līgums ar Lauku 

atbalsta dienestu.  
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     Pēc veiktās iepirkuma procedūras projekta kopējās izmaksas ir Ls 165 200, t. sk., 

pašvaldības līdzfinansējums 25 % no attiecināmajām izmaksām (Ls 140 000) Ls 

35 000 un PVN Ls 25 000.    

 

 Projekts „Alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstīšana un pilnveide Slampes pagasta 

pašvaldībā” (sociālās aprūpes centra „Rīti” izveide), ERAF atklātajam projektu 

konkursam darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1.4.4. 

apakšaktivitātes „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” 

ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 234 500, t. sk., pašvaldības līdzfinansējums 

21,01 % Ls 49 269.  

     Projekts ir apstiprināts, un 02.09. 2009. noslēgts līgums ar Valsts Reģionālās   

attīstības aģentūru. Pašreiz notiek iepirkuma procedūra. 

 

 Projekts „Infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem 

Zemgales vidusskolā” ERAF ierobeţotas atlases projektu konkursam darbības 

programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.3.2. 

apakšaktivitātes „Vispārējās izglītības iestāţu infrastruktūras uzlabošana 

izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem” ietvaros. 

    Projekts ir apstiprināts, un 15.07.2009. ir noslēgta vienošanās ar Valsts izglītības 

attīstības aģentūru. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 98 392 , t. sk., pašvaldības 

līdzfinansējums 15 % apmērā Ls 14 759. Ir notikusi iepirkuma procedūra, un noslēgts 

līgums par būvdarbu veikšanu ar SIA „Amatnieks” par summu Ls 57 739,87.  

 

    Projekts „Dţūkstes vidusskolas sporta zāles būvniecība”.30.10.2009.  ir noslēgts 

līgums ar SIA „Latvijas Energoceltnieks”  (LEC) par sporta zāles būvniecību par 

summu Ls 343 245,47 (ar PVN). Būvdarbus plānots finansēt, tam izmantojot 

vienreizējo mērķdotāciju novadu infrastruktūras finansēšanai Ls 200 000, un piesaistīt 

Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda (ELFLA) finansējumu ar pašvaldības 

līdzfinansējumu.   

    Projekts „Slampes Kultūras pils un pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte”      

energoefektivitātes pasākumi” Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta (KPFI) 

programmā. Projekts ir apstiprināts, un 19.11.2009. ir noslēgts līgums ar Vides 

ministriju. Projekta kopējās izmaksas ir plānotas Ls 799 824 , t.sk., KPFI  finansējums - 

Ls 472 222.    

Pašlaik notiek iepirkuma procedūra. 

  

 

Par vienreizējās mērķdotācijas novadu infrastruktūras attīstībai izlietošanu    
        

 Mērķdotācija izlietota šādiem Slampes un Dţūkstes pagastu pārvaldes infrastruktūras objektiem: 

  Ls 93 885,82  - Zemgales vidusskolas sporta zāles un sporta zāles jumta seguma remontam; 

  Ls 32 520,14  - Dzeramā ūdens atdzelţošanas stacijas izbūvei Slampes pagasta Ozolnieku 

ciemā; 

  Ls 60 344,04  - Slampes pagasta Kultūras pils sanitāro mezglu remontam; 

  Ls 8 950,-  - Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas izveidei Slampes pagasta Kultūras pilī; 

  Ls 4 300,-  - Slampes pagasta Kultūras pils skatuves priekškara mehānisma piegādei un 

uzstādīšanai; 

  Ls 19 927,-  - Zemgales vidusskolas stadiona sektoru pamatnes izbūvei; 

  Ls 12 581,-  - Dţūkstes vidusskolas sporta zāles būvniecības tehniskā projekta izstrādei 
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               (pārējā summa Ls 187,419  ir paredzēta sporta zāles būvdarbu finansēšanai      

2010.gadā).  

 

 

Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes vadītājs V.Girgensons 
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Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde 
 

 

Pārvaldes raksturojums 
 

Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes administratīvo teritoriju veido Irlavas pagasts un 

Lestenes pagasts. Katrā pagastā ir pakalpojumu sniegšanas centrs, kas nodrošina pašvaldības 

kompetencē esošo izziľu izsniegšanu, pieľem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, 

nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas, pieľem iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības un 

priekšlikumus un sniedz atbildes, nodrošina komunālo pakalpojumu sniegšanu, nodrošina 

informācijas pieejamību par Domes pieľemtajiem lēmumiem un organizē skolēnu pārvadājumus 

pārvaldes teritorijā. 

 

Irlavas pagasts 

         

2009.gadā Lauku atbalsta dienestā iesniegts projekta iesniegums ,,Gājēju celiľa izbūve 

Irlavā‟‟ atklāta projektu iesniegumu konkursam pasākumā ,,Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem‟‟. 

         

2009.gadā realizēti trīs projekti pasākumā ,,Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem”: 

1. ,,Veloceliľa izbūve Irlavā”. Projekta ietvaros uzbūvēts veloceliľš Irlavā. Projekta 

kopējās izmaksas Ls 69 135,00. 

2. ,,Sporta un atpūtas vietas labiekārtošana Irlavā”. Projekta ietvaros veikta sporta laukuma 

un Studentkalna estrādes rekonstrukcija. Projekta kopējās izmaksas Ls 29 223,26. 

3. ,,Gājēju celiľa izbūve Irlavā”. Projekta kopējās izmaksas Ls 28 731,49. 

 

Nekustamie īpašumi 

 

2009. gadā tika turpināta pašvaldības īpašumu reģistrācija Zemesgrāmatā: 

            - 2007.gadā reģistrēts 1 īpašums; 

            - 2008.gadā reģistrēti 4 īpašumi; 

            - 2009.gadā reģistrēti 6 īpašumi, t.sk. 1.pusgadā 2 īpašumi, 2.pusgadā 4 īpašumi. 

 

Notiek divu namīpašumu - ,,Māja Zīles” un ,,Māja Veldres” īpašumtiesību dokumentu kārtošana, 

lai tos iegūtu pašvaldības īpašumā. Līdz šim īpašumiem nebija dokumentu par to piederību. 

 

Pagasta teritorijas plānojums 

2009. gadā notiek teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde. 

 

2010.gadā plānots veikt: 

1. Siltummezgla izbūvi pie Irlavas vidusskolas; 

2. Atpūtas vietas labiekārtošanu Vaskos; 

3. Irlavas sporta nama trenaţieru zāles aprīkošanu; 

4. Jāľa Bētiľa piemiľas vietas labiekārtošanu. 

5. Uzsākt Irlavas vidusskolas renovāciju.           
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6. Veikt sociālās mājas ,,Meţrozītes” renovāciju. 

 

 

Lestenes pagasts 
 

Par padarītajiem un iesāktajiem darbiem   

 

Vienreizējā dotācija (LVL 200000) novada infrastruktūras attīstībai, ko piešķīra 

reģionālās attīstības lietu ministrija. 

 

Padarītie darbi: 

 

1. Ūdensapgādes sistēmas renovācija Lestenes pagastā,  summa – Ls 101905,08 

2. Lestenes tautas nama remonts un Lestenes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana 

(logu maiľa), summa – Ls 66430,36 

3. Ceļa „Ābeļu iela” asfaltēšana 0,540 km garumā – summa – Ls 14147,36 

4. Lestenes pagasta bibliotēkas, feldšeru- vecmāšu punkta un pakalpojumu centra telpu 

remontdarbi -   summa – Ls 17517,20  ( šie darbi vēl turpinās). 

 

ELFLA pasākuma ”Pamatpakalpojumi  ekonomikai un iedzīvotājiem” iesniegtie projekti un 

apstiprinātie Ziemeļķurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē: 

 

1. Lestenes pagasta Parka un Druvas ielas rekonstrukcija, kopējā summa - Ls  47734,70; 

2. Lestenes pagasta Parka un Saulgrieţu ielas rekonstrukcija, kopējā summa - Ls 54751,47. 

 

 Projekti, kuri ir iesniegti, bet vēl nav apstiprināti: 

1. Gājēju celiľa izbūve Lestenes parkā, summa - Ls 16900,00; 

2. Lestenes tautas nama vienkāršotā rekonstrukcija, kopējā summa - Ls 22808,59. 

Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes vadītājs Vilnis Janševskis 
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6. ZVĒRINĀTO REVIDENTU ZIĽOJUMS UN 

VALSTS KONTROLES LĒMUMS PAR 

PAŠVALDĪBAS, TĀS IESTĀŢU UN 

UZĽĒMUMU SAIMNIECISKO DARBĪBU 
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7. IEDZĪVOTĀJU INFORMĒŠANAS 

PASĀKUMI PAR PAŠVALDĪBAS DARBĪBU 

UN VIĽU IESPĒJĀM PIEDALĪTIES LĒMUMU 

APSPRIEŠANĀ 
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2009.gada 15.aprīlī Tukuma ledus hallē tika noorganizēta iedzīvotāju sapulce, kurā Domes 

priekšsēdētājs, izpilddirektors un komunālo pakalpojumu uzľēmumu pārstāvji sniedza pārskatu 

par iepriekšējā gadā paveikto un informēja iedzīvotājus par komunālo pakalpojumu maksu 

Tukuma pilsētā un par Tukuma novada izveidi. Iedzīvotājiem bija iespēja uzdot Domes 

deputātiem, administrācijas pārstāvjiem, speciālistiem un pašvaldības uzľēmumu pārstāvjiem 

viľus interesējošos jautājumus.  

Tukuma novada Domes mājas lapa tiek papildināta ar jaunām sadaļām, tā izveidojot 

sadaļas „Tukuma novads”, „Novada pagasti”, „Izglītība”, „Sociālā joma”un „Sports”. Ar sadaļas 

„Ierosinājumi un jautājumi” starpniecību iedzīvotājiem ir iespēja uzdot sev interesējošos 

jautājumus, iesniegtie jautājumi vai priekšlikumi tiek novirzīti domes speciālistiem un atbildes 

iedzīvotājiem tiek sniegtas arī e-pastā. Domes administrācijas darbiniekiem var izteikt 

priekšlikumus par kādu problēmu risināšanas iespēju. Sabiedrības viedokļa izzināšanai mājas 

lapā 2009.gadā tika ievietotas 9 interaktīvās aptaujas.  

2009.gadā turpināja iznākt Tukuma novada Domes informatīvais izdevums “Tukuma 

Laiks”. Izdevuma mērķis – iepazīstināt iedzīvotājus ar Domes lēmumiem, domes speciālistu 

skaidrojumiem par lēmuma pieľemšanas nepieciešamību, novadā spēkā esošajiem noteikumiem 

un saistošajiem noteikumiem, kā arī citu noderīgu informāciju. Tika izdoti 9 „Tukuma Laiks” 

numuri. Izdevumu sadarbībā ar Domes departamentiem un struktūrvienībām veidoja sabiedrisko 

attiecību speciāliste, bet izplatīja SIA „HT pasts” pastnieki. Tirāţa izdevumam „Tukuma Laiks”, 

izveidojoties novadam, tika palielināta līdz 8800 eksemplāriem, un izdevums tiek nogādāts visās 

pasta kastītēs, kas reģistrētas pilsētā, kā arī izdevuma „Tukuma Laiks” eksemplāri nogādāti 

Tukuma novada bibliotēkās un pakalpojumu centros. Informatīvais izdevums „Tukuma Laiks” 

iznāca vienu reizi mēnesī pēc Domes sēdes.  

 Katru pirmdienu notika preses konferences, kurās sniegto informāciju Tukuma rajona 

laikrakstu „Tukuma Ziľotājs” un „Neatkarīgās Tukuma Ziľas” ţurnālisti izmanto, lai informētu 

iedzīvotājus par aktualitātēm pilsētā.  

 Katru ceturtdienu pulksten 10.30 „Kurzemes Radio” tiek pārraidītas Tukuma novada 

Domes ziľas, regulāri tiek sūtītas preses relīzes ziľu aģentūrai LETA, kuras tā ievieto savā datu 

bāzē un to savukārt izmanto daţādu plašsaziľas līdzekļu pārstāvji.  

 Lai iedzīvotāji aktīvāk iesaistītos pilsētas sabiedriskajā dzīvē, tika organizēts stāstu 

konkurss iedzīvotājiem „Katrīnas stāsti”, kurā iedzīvotāji varēja iesūtīt stāstus aizraujošu stāstu, 

kas ar laiku varētu kļūta par leģendu, kura piesaista tūristus un radīti vēlmi apskatīt vides objektu 

- skulptūru  "Tukuma Katrīna".  

 
Katrīnas stāstu lasīšana Pilsētas svētkos, atklājot vides objektu – skulptūru „Tukuma 

Katrīna” 
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Katru gadu par nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu pilsētas attīstībā tiek piešķirta Tukuma 

pilsētas Domes balva „Atzinības raksts”. 2009.gadā šī balva piešķirta Tukuma 2.vidusskolai, 

Tukuma Raiľa ģimnāzijas direktorei Guntai Aumalei, bijušajai Tukuma Mākslas muzeja 

darbiniece Ināra Runkovska. Par ilggadēju un nesavtīgu darbu Tukuma pilsētas labā Tukuma 

pilsētas Domes Apbalvojums „Tukuma Goda pilsonis” tika piešķirts Tukuma Raiľa ģimnāzijas 

pedagoģei, Tukuma novada Domes deputātei Ludmilai Reimatei, Tukuma Mākslas skolas deju 

kolektīva „Luste” vadītājai Silvai Liepai un dzejniecei Mārai Zālītei. Ar Tukuma pilsētas Domes 

balvu „Pateicības raksts” apbalvotas 23 personas. 

 Lai iedzīvotājiem būtu iespēja aktīvāk piedalīties lēmumu projektu izstrādes procesā, 

Tukuma pilsētas Domē izveidotas un darbojas 22 sabiedriskās komisijas un padomes, kuru 

sastāvā iekļauti iedzīvotāji un aktīvāko sabiedrisko organizāciju pārstāvji. 

Tika sagatavotas vairākas prezentācijas POWER POINT formātā par Tukuma pilsētu un 

novadu, kuras tiek izmantotas iedzīvotāju informēšanai sapulcēs, kā arī Domes viesu 

informēšanai. Izdots informatīvs buklets „Tukums 2009”.  

2009.gadā Tukuma novada Domei veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar 41 Tukumā 

reģistrētājām biedrībām, tai skaitā, 18 sporta klubiem. Finansiālais atbalsts biedrībām sniegts Ls 

82 534  apmērā.  

Domes finansiālo atbalstu biedrības izlietojušas, lai rīkotu publiskus pasākumus, vasaras 

nometnes, seminārus („Skolēni vēstures stundā ar Daugavas Vanagiem”, „Vasaras sporta 

nometne bērniem invalīdiem”, „Saskarsmē ar balto spieķi”, „Starptautiskais futbola turnīrs”, 

„Starptautiskās sporta deju sacensības „Tukuma kauss”” , „M.Liepiľa kauss soļošanā” u.c.).  

   2009.gadā tāpat kā iepriekšējā gadā notiks iedzīvotāju informēšana par Domes pilsētas un 

novada aktualitātēm. Mājas lapa www.tukums tiks papildināta ar jaunām sadaļām.  

 
 

Sabiedrisko attiecību speciāliste A.Priede 

http://www.tukums/
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8. TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS 

BUDŢETA PLĀNS 2010.GADAM 
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1. Novada ekonomiskā un sociālā situācija, pašvaldības uzdevumi saimnieciskajā gadā un 

trijos turpmākajos. 

 

Tukuma novada pašvaldība, sagatavojot 2010.gada pašvaldības budţetu, plāno 

nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības funkciju izpildei, kā arī novada ekonomiskās un 

sociālās infrastruktūras attīstībai. 2010. gadā pēc novadu reformas budţeta līdzekļu ieľēmumi un 

izdevumi tiek plānoti centralizēti. Budţets veidots saskaľā ar likumu „Par valsts budţetu 

2010.gadam”, kā arī Latvijas Republikas Ministru kabineta „Noteikumi par pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda ieľēmumiem un to sadales kārtību 2010.gadā”. Saistībā ar ekonomisko 

situāciju valstī novada labiekārtošanai un attīstībai plānotie līdzekļi, salīdzinot ar iepriekšējiem 

gadiem, ir samazināti. Plānotie novada ieľēmumi ir samazināti par 18 % jeb 3 465 348.  

 

2010.gadā novada infrastruktūras un ekonomiskā attīstība ir plānota, realizējot Eiropas 

Savienības finansētos projektus, pašvaldības līdzfinansējuma maksājumu plānojot ar aizľēmuma 

līdzekļiem. Plānotie projekti 2010.gadā novadā ir: 

Baloţu ielas rekonstrukcija 

Velotūrisma infrastruktūras attīstība 

PII būvniecība Smilšu ielā 

Tukuma un Dzirciema spec.internātsk.infr.uzl. 

Jaunas sporta halles būvniecība PPP 

Pašvaldības aktivitāšu īsten.Šveices autobusi 

Izglītības iestāţu informatizācija 

Datu nolasīšanas sist.ūdenim Celtnieku 3 

TEP Inov.risin.dabas res. Pārvaldīšanai 

Projekts Kvalitatīvai dabaszinātľu programmas apguvei atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšanai Tukuma vakara un neklātienes vidusskolā un Tukuma 2.vidusskolā 

Siltummezgla būvniecība Irlavā 

Atpūtas vietas labiekārtošana Vaskos 

Jāľa Bētiľa piemiľas vietas un ielas labiekārtošana Irlavā 

Lestenes pagasta parka ielas Nr.1 un Druvas ielasNr.21 rekonstrukcija 

Lestenes pagasta parka ielas Nr.1 un Saulgrieţu ielas rekonstrukcija 

Lestenes pagasta kultūras nama rekonstrukcija 

Gājēju veloceliľa izbūve Lestenes parkā 

Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nosrošināšana Zemgales 

vidusskolā 

Infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem Zemgales 

vidusskolā 

Alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstīšana un pilnveide Slampes pašvaldībā 

Dţūkstes vidusskolas sporta zāles būvniecība 

Slampes sporta stadiona būvniecība 

Slampes un Dţūkstes ūdenssaimniecības TEP projekta izstrāde 

Investīcijas Jaunsātu pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai 

Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma novada Pūres pagasta Pūres ciemā 

Pūres kultūras namam parketa grīdas ieklāšana 

Sociālās mājas "Lāmas" siltināšana 

ERAF Degoles pagasta Vienības ciema ūdenssaimniecības attīstība 
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ERAF Ielu apgaismojuma izbūve Tumes pagastā 

LAD Siltumtīklu nomaiľa  

LAD Pašvaldības autoceļu rekonstrukcija Tumes pagastā 

LAD sporta zāles celtniecība Sēmē 

TEP ūdensvada rekonstrukcija 

Ielu apgaismojums Zentenē 

 

 

No 2010.gada 1.novembra novadā savu darbību uzsāka Tukuma novada pašvaldības 

aģentūra „Tukuma novada Sociālais dienests”. Ar 2010.gadu novadā stājās spēkā vienoti 

saistošie noteikumi, kuri paredz vienotu sociālās palīdzības un pakalpojumu līmeni visiem 

novada iedzīvotājiem. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, papildus finansējums ir 

piešķirts sociālajai palīdzībai un pakalpojumiem – par 30 % jeb Ls 400 000, tai skaitā, 102 000 

Eiropas Sociālā fonda finansējums bezdarbnieku stipendiju nodrošināšanai. 

 Saistībā ar novada izveidi, no 2010.gada marta darba samaksas aprēķināšanai novada 

administrācijas, no budţeta finansēto iestāţu darbiniekiem tiks piemērots vienots Darba 

samaksas nolikums. 

Veselības aprūpei ir plānots līdzfinansējums SIA „Tukuma slimnīca” Ls 20000 – 

rehabilitācijas nodaļas atbalstam. 

 Pamatbudţeta izdevumu lielākais īpatsvars ir izglītībai – 49%, sociālajai sfērai - 10%, 

kultūrai un sportam – 13%, jo atbalsts šīm sfērām ir novada prioritātes. 

 Speciālā budţeta ieľēmumi un izdevumi novadā tiek plānotie centralizēti. 95% no visiem 

ieľēmumiem tiek plānoti ceļu ikdienas uzturēšanai.   

 

 

Uzskatu, ka Tukuma novada pašvaldības pamatbudţets un speciālais budţets 2010.gadam 

sagatavots saskaľā ar LR likumiem „Par budţetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību 

budţetiem”, „Par valsts budţetu 2010.gadam”. 2010.gada budţets ir izstrādāts, lai nodrošinātu 

pašvaldības funkciju izpildi, kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem un atbalstītu 

uzľēmējdarbību. 

  

2. Informācija par izdevumu kopējo apjomu katrā budţeta klasifikācijas kategorijā un 

finansējuma mērķis parādīti pielikumos (Tukuma novada 2010.gada pamatbudţeta izdevumu 

finansēšanas plāns 1.tabula, Tukuma novada 2010.gada speciālā budţeta un ziedojumu un 

dāvinājumu plāns 2. un 3.tabula). 

 

3. Aizľēmumu un galvojumu finansiālās saistības un procentuālā ietekme uz Tukuma 

novada budţetu 2010.gadā un turpmākajos gados parādītas pielikumā (4.tabula). 

 

4. Tukuma novada 2010.gada budţeta izpildes nodrošināšana.  

 Sakarā ar to, ka spēkā esošie normatīvie akti 2010.gadā negarantē pašvaldības ieľēmumu 

kompensāciju iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes neizpildes gadījumā, tiek mainīti 

asignējumu piešķiršanas principi pašvaldības budţeta finansētajām iestādēm un aģentūrām. 

Iepriekšējos gados pašvaldības budţeta finansētajām iestādēm un aģentūrām tika garantēta 1/12 

daļa apstiprinātās pamatbudţeta izdevumu tāmes (izľemot maksas pakalpojumus) finanšu 

līdzekļu pārskaitīšana bankas kontā. 2010.gadā tiek noteikts proporcionalitātes princips finanšu 

līdzekļu pārskaitīšanai iestādes vai aģentūras bankas kontā, ľemot vērā kopējos pašvaldības 

budţeta ieľēmumus attiecīgā laika periodā (nedēļa, 2 nedēļas un mēnesis) un attiecīgās iestādes 

vai aģentūras procentuālo daļu pašvaldības budţeta izdevumu struktūrā. Šajā sakarā iespējama 
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atšķirīga asignējumu apmēru pārskaitīšana noteiktā laika periodā (mēnesis). Par piešķirto 

asignējumu racionālu un saimniecisku izlietojumu atbildīgs ir attiecīgās iestādes vai aģentūras 

vadītājs. Par prioritātēm piešķirtā asignējuma izlietošanā tiek noteikta darba samaksa, nodokļi, 

komunālie maksājumi un pārējie iestādes vai aģentūras uzturēšanas izdevumi. Atsevišķu pilsētas 

2010.gada budţeta izpildes jautājumu precizēšanai tiks izdoti visām pašvaldības institūcijām 

saistoši rīkojumi. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs J.Šulcs 


