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Cienījamie Tukuma novada Domes  

2013.gada publiskā pārskata lasītāji! 

 

Tukuma novada pašvaldības sagatavotais 2013. gada publiskais 

pārskats sniedz iespēju ikvienam interesentam gūt informāciju par 

savas pašvaldības veiktajiem darbiem, īpašumiem, budžetu un 

realizētajiem projektiem. Publiskais pārskats iedzīvotājiem var būt kā 

pamatinformācijas avots, lai pēc tā izpētes uzdotu konkrētus jautājumus 

amatpersonām, izpildvarai par paveikto un nepadarīto, iecerēto. 

Pārskats galvenokārt domāts ikvienam Tukuma novada iedzīvotājam, 

protams, arī valsts un sabiedriskajām institūcijām, uzņēmējiem un 

citām pašvaldībām. Gada publiskajā pārskatā ietvertas likumā noteiktās 

darbības jomas, kā arī papildus informācija, kas dod ieskatu 

pašvaldības darbā.  

Tukuma pašvaldībai aizvadītais 2013.gads ir bijis gana sarežģīts 

un saspringts, liekot izvērtēt, kas svarīgāks un dod lielāku labumu pēc iespējas lielākam novada 

iedzīvotāju lokam. No pašvaldības vadības puses bija nepieciešama  pārdomāta, racionāla un 

izlēmīga rīcība.  

Jau vairākus gadus Tukuma novada pašvaldība par savu prioritāti izvirzījusi Tukuma 

novada infrastruktūras un ekonomisko attīstību. 2013.gadā Tukumā turpināta velotūrisma 

infrastruktūras attīstība, izveidots jauns gājēju-veloceliņš Zemītes ielā. Pabeigta Aleksandra ielas 

rajona siltumtīklu rekonstrukcija, kas būtiski ir paaugstinājusi siltumenerģijas ražošanas 

efektivitāti, samazinot siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās. Realizēts projekts 

„Zemītes ielas un tilta pār Slocenes upi rekonstrukcija”.  Pēc divu gadu intensīva darba pabeigts 

ne vien Tukumā, bet arī Latvijā lielākais ūdenssaimniecības attīstības projekts, kas ietvēra 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi Tukumā 120 km garumā. Pilsētā izbūvēti un 

rekonstruēti ūdensvada tīkli 59,7 km garumā ar pievadi 1718 īpašumiem, kā arī  60 km 

kanalizācijas tīkli ar  pievadi 1586 īpašumiem. Izbūvētas 13 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, 

kas nodrošinās notekūdeņu pārsūknēšanu, lai visi notekūdeņi tiktu attīrīti pilsētas attīrīšanas 

iekārtās Tīlē. Projekta kopējās projektēšanas un būvniecības izmaksas sasniedza  16,1 miljonus 

latu, no kuriem būvdarbus 13,9 miljonu latu apmērā veica „Skonto Būve”. Šajā gadā 

rekonstruēts pašvaldības autoceļš „Tukums-Sveikuļi” Tumes pagastā, atjaunojot 315 metru garu 

grants ceļa segumu un rekonstruējot lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmu. Slampes, 

Džūkstes un Lestenes pagastā sakārtota ūdenssaimniecība. Pūres pagastā, pie veikala „Abava”, 

uzstādītas 8 jaunas tirdzniecības nojumes Pūres pagasta simbola – ābola formā. Pabeigta gājēju 

celiņu būvniecība Jaunsātu pagasta Abavnieku ciemā no pagasta pakalpojuma centra līdz 

autobusa pieturai un  līdz dzīvojamo māju centram, kā arī no veikala līdz daudzdzīvokļu mājai 

„Abavnieki”, atjaunots arī gājēju celiņš cauri vecajam parkam. Sēmes pagasta tautas nama 

teritorijā ir atjaunots piebraucamais ceļš, ierīkots automašīnu stāvlaukums, izbūvēts atpūtas 

laukums ar ugunskura vietu, uzstādīti atpūtas soliņi un atkrituma urnas. Tukuma novadā izkoptas 

jaunaudzes 87,6 ha platībā Pūres, Jaunsātu, Sēmes un Džūkstes pagastā. Zentenes pagasta centrā 

labiekārtota teritorija pie daudzdzīvokļu mājas „Avoti” un Zentenes pagasta kultūras nama.  

Izbūvēta ūdens ņemšanas vieta atbilstoši ugunsdzēsības prasībām īpašumā „Līvi”. Veikti 

Zentenes pagasta kultūras nama siltināšanas darbi. Pūres pagasta kultūras namam un Zentenes 

pagasta kultūras namam iegādāta kvalitatīva apskaņošanas tehnika un mūzikas instrumenti. Visā 

novadā veikti pašvaldības ceļu un ielu bedrīšu remonti, grantēto ceļu greiderēšana, ziemas laikā 

uzturēti ceļi un ielas un veikta daudzdzīvokļu māju pagalmu asfaltēšana Tukumā. Gada sākumā 

darbu uzsāka pirmsskolas izglītības iestāde „Pepija” M.Smilšu ielā 14, Tukumā. 

2013.gadā iesākta un 2014.gadā tiks pabeigta projekta „Infrastruktūras pielāgošana 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izveidei Tukumā” realizācija. Projekta ietvaros 
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pamatskolas ēka Raudas ielā 3, 3A un J.Raiņa ielā 32A, Tukumā, tiks pielāgota pirmsskolas 

izglītības iestādes vajadzībām ar sešām bērnu grupiņām un administrācijas telpām, kas būs 

bērnudārza „Vālodzīte” filiāle. Veicot ēkas rekonstrukciju un izveidojot jaunu piebūvi centrālajai 

ēkai, tiks samazināta reģistrēto bērnu rinda par aptuveni 116 vietām un šo bērnu vecāki varēs 

iesaistīties darba tirgū, kā arī tiks radītas vismaz 26 jaunas darba vietas un palielinātas 

nodarbinātības iespējas Tukumā. Tukuma Raiņa ģimnāzijas sporta komplekss pamazām iegūst 

jaunu veidolu. Ēka tiek nosiltināta, sākot no cokola un jumta pārseguma līdz pamatiem un 

beidzot ar ārsienām. Sporta kompleksam tiek nomainīti visi logi, durvis, ieklāta jauna sporta 

grīda un jumtam veikta konstrukciju stiprināšana, nomainīti siltumapgādes un karstā ūdens 

sistēmu iekšējie tīkli un izbūvēta ventilācijas sistēma. Turpinās Durbes muižas kompleksā 

ietilpstošā vāgūža rekonstrukcija, kā rezultātā tiks atjaunots kādreizējais muižas centra 

plānojums, kas gandrīz visu 20.gadsimta otro pusi stāvējis izpostīts. Uzsākti Baložu ielas 

rekonstrukcijas darbi – tiek izbūvēta siltumtrase ielas posmā, kā arī tiks atjaunota brauktuve un 

ietve gājējiem, ielas apgaismojums un citas komunikācijas. 

Pagājušajā gadā pašvaldība strādājusi pie pieejamas, kvalitatīvas izglītības un kultūrvides 

izveidošanas, ieguldot pašvaldības budžeta līdzekļus.  Uzsākta Lauktehnikas stadiona skatītāju 

tribīņu rekonstrukcija – tribīnēm paredzēts pārbūvēt nesošās konstrukcijas un izbūvēt jumtu 

skatītāju soliem. Izsludināts iepirkums par Tukuma 1. pamatskolas piebūves projektēšanu un 

būvniecību, kā rezultātā apmēram 1000 m2 platībā tiks izvietots ēdināšanas bloks ar virtuvi un 

ēdamzāli, ģērbtuves sporta nodarbībām, bibliotēka, lasītava un arī zēnu darbmācības kabinets. 

Skolas ēkai saremontēts jumts un demontēti avārijas stāvoklī esošie skursteņi. Veikti dzelzceļa 

stacijas „Tukums 1” ēkas uzgaidāmo telpu remontdarbi. Uzgaidāmajās telpās veikts kosmētiskais 

remonts, demontētas krāsnis, izvietoti soli, pārbūvēts apgaismojums un apkures sistēma, kā arī 

ēka pieslēgta kanalizācijas sistēmai un lietusūdens novadīšanai. Ir nomainīti logi, un notiek 

iekšdarbi. Pabeigti remontdarbi Zentenes kultūras namā un Sēmes feldšeru punktā. Slēgts līgums 

par Tukuma 2. vidusskolas stadiona rekonstrukcijas projektēšanas dabu veikšanu, kas tiks segts 

no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Veikti dažāda apjoma telpu remonti pagastu bibliotēkās, 

Džūkstes pagasta Pienavas bibliotēka pārvietota uz jaunām, izremontētām telpām „Atmodas 18”. 

Par pašvaldības budžeta līdzekļiem iegādāts dažāda veida tehniskais aprīkojums, jauni tautas 

tērpi pašdarbības kolektīviem. Iegādāts un uzstādīts jauns rotaļu laukumu aprīkojums un āra 

trenažieri daudzdzīvokļu māju pagalmos kā pilsētā, tā pagastos. 

2013.gadā Tukuma novadā notikuši vairāki nozīmīgi kultūras un sporta pasākumi – gada 

sākumā norisinājās dzejniekam Imantam Ziedonim veltīto pasākumu cikls, kura laikā notika 

literārie sarīkojumi un Katrīnas laukumā atklāts vides objekts ar Ziedoņa dzejoli „Tukums”. 

Jūnijā Jaunmoku pilī norisinājās J.S.Baha mūzikas festivāls. Durbes estrādē notika XXV 

Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku ieskaņu koncerts. Noticis Kultūras un mākslas 

festivāls „Pastaigas Tukumā” un Tukuma Pilsētas svētki, kuru laikā tika atzīmēta AS „Tukuma 

piens” 100 jubileja. Pirmo reizi notikusi novadnieka Žaņa Katlapa balvas pasniegšanas 

ceremonija. 18.novembrī Tukuma pilsētas Kultūras namā pirmatskaņojumu piedzīvoja Riharda 

Zaļupes oratorijas „Maize” ar I.Ziedoņa vārdiem (Poēma par pienu). Brīvības laukumā pie Pils 

torņa atklāts Vides objekta „Vārti no pagātnes uz nākotni” un Revolūcijas ielā pēc restaurācijas 

atklāts piemineklis Māte–Dzimtene. Novada jaunieši piedalījušies Latvijas Jaunatnes vasaras 

Olimpiādē, izcīnot 6 zelta, 3 sudraba un 2 bronzas medaļas airēšanā, riteņbraukšanā, ložu 

šaušanā un vieglatlētikā. 

Tukuma novada Dome 2013.gadā atbalstīja Tukuma pilsētvides un objektu attīstības vīziju 

„Labi iesākumi jāturpina”. Tika uzsākta Tukuma tēla un tā potenciāla izpēte Tukuma kultūrvides 

attīstības stratēģijas izstrādei.  

Lai veicinātu arī vietējās sabiedrības iesaisti pašvaldības attīstībā un notiekošajās 

aktivitātēs, 2013.gadā Tukuma novada Dome subsidējusi   41 novada biedrību un 19 sporta 

klubus, piešķirot finansējumu nevalstisko organizāciju kultūru un sporta pasākumu organizēšanai 

un nometņu organizēšanai, kā arī atbalstot 11 biedrību realizētos projektus ar pašvaldības 
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līdzfinansējumu 2949 latu apmērā. Kopā sabiedrisko organizāciju darbības nodrošināšanai un 

biedrību projektu līdzfinansēšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem piešķirti 93516 lati. 

2013.gadā Tukuma novadā dominē tendence samazināties trūcīgo personu skaitam. 

2013.gada decembrī trūcīgo personu skaits ir sasniedzis vismazāko skaitu kopš novada izveides 

2009.gadā. 2012.gada decembrī trūcīgo personu skaits bija 1213, bet šā gada decembrī tas ir 

sarucis gandrīz uz pusi – 708. Līdz ar to turpinājis samazināties pabalstu garantētā minimālā 

ienākuma nodrošināšanai, dzīvokļu pabalstu un pārējo pašvaldības sociālo pabalstu saņēmēju 

skaits. Šī tendence liecina, ka  realizēta vēl viena no 2013.gadam izvirzītajām prioritātēm –  

sociālie pabalsti novadā izmaksājami visām personām, kurām pabalsts pienākas pēc 

normatīvajiem aktiem. Pārskata periodā 548 bērniem piešķirtas brīvpusdienas izglītības iestādēs. 

Pagastu teritorijās tiek veidoti kopienu centri – kā resurss teritorijas iedzīvotāju pašresursu 

aktivizācijai. 2013.gada aprīlī tika atvērts kopienas centrs Pūrē.  

Pagājušajā gadā tika veikta Tukuma novada Domes, pagastu pārvalžu un iestāžu 

darbinieku atkārtota novērtēšana, lai izvērtētu un analizētu iespējas uzlabot un pilnveidot 

pašvaldības un tās iestāžu sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, pēc iespējas lietderīgāk 

izmantojot pašvaldības budžeta līdzekļus un cilvēkresursus. Lai paaugstinātu savu 

profesionalitāti, pašvaldības darbinieki apmeklējuši dažādu veidu kursus profesionālās 

kvalifikācijas paaugstināšanai.  

2014.gadam Tukuma novada Dome savam darbam noteikusi šādus plānus: 

- turpināt izstrādāt projektus Eiropas Savienības un citu institūciju finanšu līdzekļu piesaistei, lai 

attīstītu transporta, sakaru, vides un enerģētikas infrastruktūru un sakārtotu būves drošai dzīves 

videi un stabilai uzņēmējdarbībai, 

- sniegt īpašu atbalstu jaundzimušajiem, ģimenēm ar bērniem, audžuģimenēm un pensionāriem, 

paredzot līdzekļus pašvaldības budžetā izstrādātās atbalsta programmas realizācijai, 

- sociālās palīdzības prasību izstrāde un uzturēšana to minimālajā apjomā, 

- attīstīt kopienas centrus pašvaldības pagastu teritorijās, 

- novada un pilsētas kultūras dzīves popularizēšana Latvijā. 

 

 

Godātie pārskata lasītāji, sekojiet pašvaldības aktivitātēm un ņemiet aktīvu dalību tajās! 

Tukuma novada Domes informatīvajā izdevumā „Tukuma Laiks” un tīmekļa vietnē 

www.tukums.lv Jūs varat iepazīties ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, lēmumiem, 

nolikumiem un citiem dokumentiem, kā arī kultūras pasākumiem un sporta aktualitātēm.  

Esam atvērti jaunu ideju un iedzīvotāju vēlmju realizācijā. Gaidīsim konstruktīvus 

priekšlikumus gan Tukuma novada attīstības veicināšanai, gan iedzīvotāju informētības 

pilnveidošanai.  

Būsim priecīgi saņemt Jūsu atsauksmes, priekšlikumus un kritiku, lai tos analizētu un 

ņemtu vērā turpmākajā darbā. 

 

Visi esam sava novada veidotāji. Būsim aktīvi un līdzatbildīgi! 

 

 

Ar cieņu, 

Domes priekšsēdētājs Juris Šulcs 

http://www.tukums.lv/
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1. ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU 
 

Pašvaldības nosaukums:  Tukuma novada Dome 

Juridiskā adrese:   Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV – 3101 

Nodokļu maksātāja  

reģistrācijas numurs:   90000050975 

Tukuma novada Dome:  17 deputāti (no 2009. gada 1. jūlija) 

Tukuma novada Domes  

priekšsēdētājs:   Juris Šulcs 

Teritorijas lielums:   1194 km
2
 

Iedzīvotāju skaits:   31903 

Salīdzinot datus par pēdējiem pieciem gadiem, ir novērojama iedzīvotāju skaita 

samazināšanās. Salīdzinot 2014.gada 1.janvāra datus par Tukuma novada iedzīvotāju skaitu ar 

2013.gada 1.janvāra datiem, iedzīvotāju skaits Tukuma novadā  samazinājies par 552 jeb  par 

1,7% mazāk.  

 
1.1.att. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Tukuma novadā 2011.-2013. 

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 01.01.2014. 

 

 
1.2.att. Tukuma novada iedzīvotāju skaita sadalījums pa teritoriāli administratīvajām vienībām 

Degole; 687 Džūkste; 1525 

Irlava; 1514 
Jaunsāti; 1008 

Lestene; 679 

Pūre; 1569 

Sēme; 1324 

Slampe; 2031 
Tukums; 19192 

Tume; 1847 
Zentene; 527 
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Lielākais iedzīvotāju skaits Tukuma novadā koncentrējies Tukuma pilsētā – 19 192, 

vismazākais iedzīvotāju skaits saglabājies Zentenes pagastā – 527. 

2012.gadā Tukuma novadā bijuši reģistrēti 20 619 iedzīvotāji darbspējīgā vecumā, kas 

sastāda 65% no visiem Tukuma novada iedzīvotājiem. Darbspējīgo iedzīvotāju skaits 

salīdzinājumā ar 2012.gadu samazinājies par 358, par 22 personām samazinājies arī to personu 

skaits, kas vēl nav sasnieguši vecumu, kurā uzsākt darba gaitas. 2013.gadā sarucis arī to 

iedzīvotāju skaits, kas beiguši savas aktīvā darba gaitas.  

 

 
1.3.att. Iedzīvotāju struktūra pēc vecuma 

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 01.01.2014. 

 

 2013.gadā Tukuma novadā reģistrētas 16619 sievietes un 15284 vīrieši. Sieviešu Tukuma 

novadā ir par 1335 vairāk. Salīdzinot ar 2012.gada datiem, sieviešu skaits ir samazinājies par 

355, bet vīriešu – par 197. 
 

 
1.4.att. Iedzīvotāju struktūra pēc dzimuma Tukuma novadā 2011.-2013.gadam 

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 01.01.2014. 

 

 2013.gadā Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 299 dzimšanas. Salīdzinot ar 

2012.gadu, jaundzimušo bērnu skaits samazinājies tikai par 2 bērniem.  

 2013.gadā reģistrētas 132 laulības, t.sk. baznīcā slēgtas 22 laulības, 5 laulības slēgtas ar 

ārvalstniekiem. Salīdzinot ar 2012.gadu, laulību skaits samazinājies par 13 laulībām. 2013.gadā 

Dzimtsarakstu nodaļā notikušas 7 Zelta kāzu ceremonijas un 2 Dimanta kāzu ceremonijas. 

 2013.gadā laulības reģistros izdarītas 123 atzīmes par laulības šķiršanu, kas ir par 9 

vairāk nekā 2012.gadā. 

5046; 16% 

20619; 65% 

6238; 19% 
Līdz darbaspējas
vecumam (līdz 15 gadiem)

Darbaspējas vecumā

Pensijas vecumā

17254 
16974 

16619 

15653 
15481 

15284 

2011.gads 2012.gads 2013.gads

Sievietes vīrieši
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 Salīdzinot ar 2012.gadu, 2013.gadā reģistrētas par 83 miršanām vairāk.  
 

 
1.5.att. No 2010.līdz 2012.gadam reģistrētās dzimšanas, miršanas un reģistrētās laulības 

Avots: Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļas dati uz 01.01.2014. 
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2. TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS 

JURIDISKAIS STATUSS UN STRUKTŪRA  
 

Tukuma novada pašvaldība ir vienota administratīvi teritoriāla vienība, kas sastāv no 

Tukuma pilsētas, Degoles pagasta, Džūkstes pagasta, Irlavas pagasta, Jaunsātu pagasta, Lestenes 

pagasta, Pūres pagasta, Sēmes pagasta, Slampes pagasta, Tumes pagasta un Zentenes pagasta. 

Tukuma novada administratīvais centrs – Tukuma pilsēta. 

 

 
2.1.att. Tukuma novada teritoriālo vienību izvietojums 

 

Teritorija - 1194 km
2 

iedzīvotāju skaits - 31903. 

Tukuma novads robežojas ar Rojas, Talsu, Kandavas, Jaunpils, Dobeles, Jelgavas, Babītes 

un Engures novadiem, kā arī Jūrmalas pilsētu. 

Tukuma novada pašvaldība darbojas saskaņā ar LR likumu “Par pašvaldībām” un realizē 

šajā likumā noteikto pašvaldības autonomo funkciju, kā arī citos LR likumos un Ministru 

kabineta noteikumos pašvaldībām deleģēto uzdevumu izpildi Tukuma novada administratīvajā 

teritorijā.  

Tukuma novada pašvaldības darbu reglamentē Tukuma novada pašvaldības nolikums, kas 

apstiprināts 2013.gada 22.augustā.  

2.1. Dome 
 

Tukuma novada Domē, atbilstīgi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu 

likumā noteiktajam deputātu skaitam, ievēlēti 17 deputāti, kas pārstāv 4 politiskās partijas: 

“Tukuma pilsētai un novadam” – 12 deputāti: Juris Šulcs, Agris Baumanis, Gunta Kalviņa, 

Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans, Jānis Rosickis, Dace Pole, Ludmila Reimate, Vladimirs Skuja, 

Indulis Zariņš, Aivars Volfs un Normunds Rečs, „Reformu partija” – 1 deputāts: Agris 

Zvaigzneskalns, partija „Vienotība” – 2 deputāti: Juris Bogužs, Dace Lebeda, „Zaļo un 

Zemnieku savienība”– 2 deputāti: Arvīds Driķis, Dagnija Staķe. 

Domes priekšsēdētājs – Juris Šulcs, priekšsēdētāja vietnieki – Ēriks Lukmans un Aivars 

Volfs. 

2013.gadā sasauktas 18, t.sk. 6  ārkārtas, Tukuma novada Domes sēdes, kurās izskatīti 665 

 jautājumi. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/8/88/Tukuma_novads.png


Tukuma novada pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats  

 

10 

 

 
 

2.2.att. No 2010.gada 31.decembra līdz 2013.gada 31.decembrim Domes sēdēs izskatītie jautājumi 

 

Domē darbojas 5 pastāvīgās deputātu komitejas:  

Finanšu komiteja – 10 locekļu sastāvā – Juris Šulcs (komitejas priekšsēdētājs), Ēriks 

Lukmans, Aivars Volfs, Indulis Zariņš, Agris Baumanis, Modris Liepiņš, Gunta Kalviņa, Dace 

Lebeda, Dagnija Staķe, Agris Zvaigzneskalns. 

2013.gadā notikušas 11 sēdes, kurās izskatīti 243 jautājumi. 

Sociālo un veselības jautājumu komiteja – 6 locekļu sastāvā – Agris Baumanis 

(komitejas priekšsēdētājs), Dagnija Staķe, Juris Bogužs, Ludmila Reimate, Gunta Kalviņa, Dace 

Pole. 

2013.gadā notikušas 12 sēdes, kurās izskatīti 76  jautājumi. 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja – 7 locekļu sastāvā – Ēriks Lukmans (komitejas 

priekšsēdētājs), Vladimirs Skuja, Dace Lebeda, Normunds Rečs, Modris Liepiņš, Ludmila 

Reimate, Dagnija Staķe. 

2013.gadā notikušas 11 sēdes, kurās izskatīti 83 jautājumi. 

Saimniecības un uzņēmējdarbības vides veicināšanas  komiteja – 6 locekļu sastāvā – 

Aivars Volfs (komitejas priekšsēdētājs), Juris Šulcs, Arvīds Driķis, Agris Zvaigzneskalns, Jānis 

Rosickis, Juris Bogužs. 

2013.gadā notikušas 5 sēdes, kurās izskatīts 21 jautājums. 

Teritoriālās attīstības komiteja – 6 locekļu sastāvā – Indulis Zariņš (komitejas 

priekšsēdētājs), Arvīds Driķis, Dace Pole, Normunds Rečs, Jānis Rosickis, Vladimirs Skuja. 

2012.gadā notikušas 11 sēdes, kurās izskatīti 193 jautājumi. 
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2.3.att.2013.gada pastāvīgajās komitejās  izskatītie jautājumi 

 

 

2.2. Administrācija 
 

Novada pašvaldības funkciju izpildi un darbību atbilstīgi pašvaldības nolikumam un 

Domes lēmumiem nodrošina administrācija, ko vada Domes iecelts izpilddirektors Māris 

Rudaus-Rudovskis. 

Administrācijas struktūrvienības:  

- Finanšu nodaļa; 

- Administratīvā nodaļa; 

- Juridiskā nodaļa; 

- Attīstības nodaļa; 

 - Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa; 

 - Arhitektūras nodaļa; 

 - Komunālā nodaļa; 

- Īpašumu nodaļa; 

- iekšējais auditors; 

- Dzimtsarakstu nodaļa; 

- Pašvaldības policija; 

- Tukuma tūrisma informācijas centrs. 

 

Sabiedriskās komisijas: 
Pašvaldības atsevišķu funkciju pildīšanai izveidotas šādas komisijas:  

- Tukuma novada vēlēšanu komisija; 

- Tukuma pilsētas zemes komisija; 

- Tukuma novada Domes administratīvā komisija;  

- Tukuma novada Domes administratīvā komisija bērnu pārkāpumu izskatīšanai; 

- Tukuma novada Domes Irlavas administratīvā komisija; 

- Tukuma novada Domes administratīvo aktu strīdu komisija; 

- Tukuma novada Domes iepirkumu komisija;  

- Tukuma novada Domes īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas komisija; 

- Tukuma novada Domes dzīvojamo māju privatizācijas komisija; 

- Tukuma novada Domes uzņēmējdarbības licencēšanas komisija;  

- Tukuma novada Domes dzīvokļu komisija;  

- Tukuma novada Domes sociālās palīdzības komisija;  
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- Tukuma novada Domes bērnu tiesību aizsardzības komisija; 

- Tukuma novada Domes jaunatnes lietu komisija; 

- Tukuma novada Domes satiksmes organizācijas un kustības drošības komisija; 

- Tukuma novada Domes vides komisija; 

- Tukuma novada Domes būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija; 

- Tukuma novada būvvalde; 

- Tukuma novada Domes kultūras un nevalstisko organizāciju darbības komisija; 

- Tukuma novada Domes sporta komisija; 

- Tukuma novada Domes apbalvojumu piešķiršanas padome; 

- Tukuma novada Domes avārijas stāvoklī esošo un pamesto būvju apzināšanas komisija; 

-  Tukuma novada Domes parādu piedziņas komisija;  

- Tukuma novada Domes zemes īpašumu pārvaldīšanas komisija; 

- Tukuma novada Domes sabiedrības veselības veicināšanas komisija; 

- Tukuma novada Domes uzņēmēju konsultatīvā padome. 

 

Sīkāku informāciju par sabiedriskajām komisijām skatīt tīmekļa vietnē www.tukums.lv sadaļā 

„Sabiedrības līdzdalība”.  

 

2.3. Pašvaldības iestādes un uzņēmumi 
 

Likumā “Par pašvaldībām” noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai, atbilstīgi Tukuma 

novada Domes apstiprinātajam nolikumam, Tukuma novadā darbojas šādas pašvaldības iestādes:  

- Tukuma novada Domes administrācija; 

- Tukuma novada Izglītības pārvalde; 

- Tukuma Raiņa ģimnāzija; 

- Tukuma 2.vidusskola; 

- Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola; 

- Irlavas vidusskola; 

- Zemgales vidusskola; 

- Tumes vidusskola; 

- Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola; 

- Tukuma 2.pamatskola; 

- Tukuma 3.pamatskola; 

- Pūres pamatskola; 

- Džūkstes pamatskola;  

- Sēmes sākumskola; 

- Tukuma internātpamatskola; 

- Dzirciema internātpamatskola; 

- Tukuma Mūzikas skola; 

- Tukuma Sporta skola; 

- Tukuma Mākslas skola; 

- Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”; 

- Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis”; 

- Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte”; 

- Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Karlsons”; 

- Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Pepija”. 

- Irlavas pirmsskolas izglītības iestāde „Cīrulītis”; 

- Pūres pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte”; 

- Slampes pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”;  

- Tukuma bibliotēka; 

- Tukuma pilsētas Kultūras nams; 

http://www.tukums.lv/
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- Tukuma muzejs; 

- Irlavas bērnunams - patversme; 

- Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde; 

- Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde; 

- Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde; 

- Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde; 

- Tumes un Degoles pagastu pārvalde; 

- Tukuma novada bāriņtiesa. 

 

Pašvaldības Domes padotībā atbilstīgi tās apstiprinātajam nolikumam ir pašvaldības 

aģentūras: 

- „Tukuma Sporta un atpūtas komplekss”; 

-  „Tukuma novada sociālais dienests”. 

 

Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

- sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tukuma ūdens”; 

- sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tukuma siltums”; 

- sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tukuma ledus halle”; 

- sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tukuma slimnīca”; 

- sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca; 

- sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Komunālserviss TILDe”; 

- sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””. 

 

 

2.4. Dokumentu aprite 

 
 Tukuma novada Domē un atsevišķās pašvaldības iestādēs tiek lietota elektroniskā 

dokumentu vadības sistēma „Namejs” (turpmāk – Namejs). Izmantojot sistēmu, tiek veikta 

dokumentu izstrāde, reģistrācija, saskaņošana, apstiprināšana, nosūtīšana un saņemšana, 

kontrole, arhivēšana, sanāksmju organizēšana un jebkuru darbību dokumentēšana. Namejs 

nodrošina pilnīgu dokumentu apriti, kā arī ļauj izsekot dokumentu plūsmai no saņemšanas un 

reģistrēšanas līdz pat nodošanai glabāšanā arhīvā. Lietojot Nameju, ir uzlabojusies iekšējā 

kontroles sistēma un paātrinājusies apmeklētāju apkalpošana. Kļuvusi ātrāka informācijas 

apmaiņa starp darbiniekiem un starp iestādēm.  

            2013.gadā Tukuma novada Domē saņemti 7979 iesniegumi, nosūtīti – 4554 dokumenti, 

izsniegtas 526 izziņas, reģistrēti 1127 līgumi, 981 akts, 477 rīkojumi un 113 pilnvaras. 
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2.4.att.  No 2010. līdz 2013. gadam reģistrētie  saņemtie un nosūtītie dokumenti, izziņas un līgumi 
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2.5. Bāriņtiesas darbība 
 

Tukuma novada bāriņtiesa (turpmāk Bāriņtiesa) ir Tukuma novada pašvaldības izveidota 

aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas Tukuma novada administratīvajā teritorijā veic Latvijas 

Republikas Civillikumā, Bāriņtiesu likumā, šajā nolikumā un citos normatīvajos aktos paredzētās 

funkcijas. 

Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu 

aizsardzību. 

Bāriņtiesa 2013.gadā: 

bāriņtiesa 61 sēdē pieņēma 331 lēmumu, no tiem vienpersoniski pieņemti 16 lēmumi, 

- ierosinātas 139 lietas, 

- bāriņtiesas lietvedībā līdz 2013.gada 31.decembrim atrodas 1380 lietas, 

- lietvedībā reģistrēti: saņemtie dokumenti – 1592, nosūtāmie dokumenti – 3281, 

- atbilstīgi lietu paraugsarakstam bāriņtiesā iekārtoti lietu reģistri un reģistrācijas žurnāli 

(kopumā 40 reģistri un žurnāli), kuri tiek pastāvīgi papildināti ar attiecīgu informāciju, 

- ārpusģimenes aprūpē līdz 2013.gada 31.decembrim atradās 194 Tukuma novada pašvaldības 

bērnu: audžuģimenēs 17 bērni, bērnu aprūpes iestādēs 52 bērni, aizbildņu ģimenēs 125 bērni, 

- ar bāriņtiesas lēmumu 38 bērni nodrošināti ar ārpusģimenes aprūpi: 9 bērni ievietoti 

audžuģimenēs, 25 bērni ievietoti aizbildņu ģimenēs, 4 bērni ievietoti bērnu aprūpes iestādēs 

(Irlavas bērnu namā-patversmē), 

- bāriņtiesa informējusi Tukuma novada pašvaldības aģentūru „Tukuma novada sociālais 

dienests” par 14 ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana (šo 

ģimeņu vecākiem bāriņtiesa nav pārtraukusi bērnu aizgādības tiesības), 

- ar bāriņtiesas lēmumu 38 personām pārtrauktas bērna aizgādības tiesības (24 mātēm, 14 

tēviem), no tām par 3 personām bāriņtiesa ir lūgusi izmeklēšanas iestādēm uzsākt 

kriminālprocesu par pamatotām aizdomām  par vardarbību (fizisku, emocionālu) pret bērnu. 46 

bērnu vecākiem pārtrauktas bērnu aizgādības tiesības,  

- par 17 personām (10 mātēm, 7 tēviem) bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības sniegšanu 

tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu. 9 personām (6 mātēm, 3tēviem) ar tiesas spriedumu 

atņemtas aizgādības tiesības par 15 bērniem, 

- ar bāriņtiesas lēmumu 26 personām (15 mātēm, 11 tēviem) atjaunotas bērna aprūpes tiesības 

par 33 bērniem, 

- ar bāriņtiesas lēmumu 9 personas atzītas par adoptētājiem (4 sievietes, 5 vīrieši). Vietējā 

adopcijā 2013.gadā adoptēti 2 bērni (no tiem 2 bērnus adoptēja otrs laulātais), uz ārvalstīm – 0 

bērni, 

- līdz 2013.gada 31.decembrim aizgādnībā atradās 81 rīcībnespējīga persona, 2013.gadā ar 

bāriņtiesas lēmumu 6 rīcībnespējīgām personām iecelti 6 aizgādņi, 

- bāriņtiesa par 33 bērniem devusi tiesām atzinumus (lēmumus) par bērna aizgādības tiesību 

noteikšanu, bērna dzīves vietas noteikšanu un saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību, 

- bāriņtiesa par 10 bērniem devusi tiesām atzinumus (lēmumus) par bērna mantisko interešu 

aizsardzību (t.i., izlikšana no dzīvojamās platības), 

- par 12 bērniem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka 

zaudējuma pensijas izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu, 

- bāriņtiesa par 13 bērniem pieņēmusi lēmumu par nepilngadīgo bērnu mantisko interešu 

nodrošināšanu vai aizstāvību (bērnu bankas kontu maiņa, mantojuma pieņemšana bērna vārdā 

u.c.), 

- bāriņtiesa par 1 nepilngadīgu personu pieņēma lēmumu par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 

18 gadu vecuma sasniegšanas, ja bērna vecāki nepiekrīt vai nav sasniedzami, 

- bāriņtiesas darbinieki pārbaudījuši (apsekojuši) 540 ģimenes Tukuma pilsētā, un 635 ģimenes 

Tukuma novada teritorijā, par ko sastādīti pārbaudes akti, 
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- bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces veikušas 485 notariālās darbības, iekasētās nodevas Ls 

3012,20 apjomā. 

 

2013.gadā bāriņtiesas darbinieki Tukuma novada bērnu dzīves apstākļus pārbaudīja šādās 

bērnu aprūpes institūcijās: BSAC „Rīga” Rīgas pilsētā, SOS bērnu ciematā Valmierā un Īslīcē 

(Bauskas novads), biedrībā „Centrs Elizabete” Jelgavā, BSAC „Liepāja” Liepājā un Irlavas 

bērnu namā-patversmē. 

Bāriņtiesas pārstāvis piedalījies 100 tiesas sēdēs dažādu līmeņu tiesās (Tukuma rajona 

tiesā, Talsu rajona tiesā, Kuldīgas rajona tiesā, Jūrmalas tiesā, Saldus rajona tiesā, Rīgas pilsētas 

Kurzemes rajona tiesā, Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā, Ogres rajona tiesā, Jelgavas 

pilsētas tiesā, Bauskas rajona tiesā, Jēkabpils rajona tiesā, Zemgales apgabaltiesā Jelgavā, 

Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā, Augstākā tiesā Rīgā). 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja katru mēnesi piedalās Sociālo un veselības jautājumu komitejas 

sēdēs un vada bāriņtiesas kārtējās un ārkārtas sēdes, piedalās Latvijas Pašvaldību savienības 

Izglītības un kultūras komitejas bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumu apakškomitejā. 

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece reizi nedēļā piedalās Bērnu tiesību aizsardzības komisijas 

sēdēs, Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijā un ik pa divām nedēļām piedalās 

Administratīvajā komisijā kā komisijas locekle.  

 

 

 

2.6. Pašvaldības policijas darbība 
 

Tukuma novada pašvaldības policija ir Tukuma novada Domes struktūrvienība, kura savas 

kompetences ietvaros veic sabiedriskās kārtības uzturēšanu Tukuma novada administratīvajā 

teritorijā. Darba organizācijas jautājumos sadarbojas ar Valsts policijas iestādēm un citām valsts 

un pašvaldības institūcijām.  

2013.gadā pašvaldības policijā strādāja 17 Pašvaldības policijas darbinieki. Pašvaldības 

policijas rīcībā ir 5 automašīnas, kuras tiek izmantotas ikdienas patrulēšanai un preventīvo darbu 

veikšanai.  

Tukuma novada pašvaldības policija 2013.gadā ir saņēmusi 1843 izsaukumus, pieņemti 

300 lēmumi administratīvo pārkāpumu lietās un 313 administratīvo pārkāpumu lietas nosūtītas 

lēmumu pieņemšanai pēc piekritības citām institūcijām. 2013.gadā pašvaldības policija 

nodrošināja sabiedrisko kārtību 24sabiedriskos pasākumos un veica 14 profilaktiskā pasākuma 

reidus. 

Pašvaldības policijas darbinieki 2013.gadā sastādījuši 992 administratīvo pārkāpumu 

protokolus, tai skaitā: 

- par alkohola lietošanu un atrašanos reibuma stāvoklī sabiedriskā vietā – 231, 

- par nepilngadīgā atrašanos sabiedriskās vietās un izklaides vietās alkohola reibuma stāvoklī – 

61, 

- par nepilngadīgā smēķēšanu sabiedriskā vietā – 43, 

- netiek uzturēts kārtībā piederošais īpašums – 29, 

- suns nav vakcinēts vai pieļauta tā klaiņošana – 35, 

- nepiedalās sadzīves atkritumu apsaimniekošanā – 15, 

- par dabisko vajadzību kārtošanu tam neparedzētās vietās – 22, 

- par smēķēšanu neatļautā vietā – 18, 

- par dzīvošanu bez pases vai bez deklarētas dzīves vietas – 9, 

- par sabiedrisko vietu piegružošanu – 13, 

- par karoga nepacelšanu – 31, 

- par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu – 4, 

- bērna, kurš nav sasniedzis 7 gadu vecumu, atstāšana bez uzraudzības – 4, 

- par bērna aprūpes tiesību nepildīšanu – 22, 
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- no sniega nav tīrīta ietve – 28, 

- suns nav reģistrēts – 9, 

- par informācijas nesēja patvaļīgu izvietošanu – 2, 

- par nesamaksātu nodevu par tirdzniecības vietu – 1, 

- par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka likumīgam rīkojumam vai prasībai – 3, 

- par trokšņošanu, kas traucē personu mieru – 11, 

- par sīko huligānismu – 8, 

- par nepatiesu speciālo dienestu izsaukšanu – 2, 

- par pamatpakalpojumu nesniegšanu – 2, 

- par spļaušanu sabiedriskā vietā – 2, 

- par tabakas izstrādājumu nodošanu nepilngadīgai personai – 2,  

- par emocionālo vardarbību pret bērnu – 3, 

- par transporta līdzekļa novietošanu tam neparedzētā vietā – 3, 

- par automašīnu novietošanas un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīti 379 

administratīvā pārkāpuma protokoli- paziņojumi. 

 

 

 

2.7. Tukuma tūrisma informācijas centra darbība 
 

Tukuma tūrisma informācijas centrs (TIC) ir Tukuma novada pašvaldības 

struktūrvienība, kura īsteno pašvaldības funkcijas uzņēmējdarbības sekmēšanā, tūrisma 

uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā, dabas un kultūras mantojuma saglabāšanā un 

popularizēšanā. Pamatojoties uz sadarbības līgumiem, TIC sniedz pakalpojumus tūrisma 

uzņēmējdarbības veicināšanai un mārketingam arī Engures, Jaunpils un Kandavas novadiem. 

TIC darbības mērķis – nodrošināt visu tūrisma nozarē ieinteresēto pušu saskaņotu rīcību, 

kas kalpotu par pamatu vienotai tūrisma attīstībai un veicinātu tūrisma produktu un pakalpojumu 

daudzveidību un kvalitāti, kā arī cilvēkresursu attīstību, izveidojot Tukumu un apkārtni par 

atpazīstamu tūrisma galamērķi. 

 

 
2.5.att. TIC apmeklētāji 2004.-2013.gadā 

Apmeklētāju skaits Tukuma TICā klātienē (apmeklētāji, kas ienākuši TICā un vērsušies 

pēc palīdzības vai pakalpojuma) 2013.gadā saglabājies gandrīz iepriekšējā gada līmenī. Tas 
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samazinājies tikai par 3.7% uz Latvijas ceļotāju skaita rēķina, kas, salīdzinot ar 2012.gadu, 

samazinājies par 4.5%. 

Savukārt ievērojami palielinājies neklātienē (virtuālajā vidē) apkalpoto klientu skaits. Jau 

vairākus gadus akcents tiek likts uz informācijas aktualizēšanu un pilnveidošanu mājas lapā 

www.visittukums.lv , kā arī informācijas pieejamību tālruņiem, kā rezultātā 2013.gadā izveidota 

mobilā aplikācija Visit Tukums (1.kārta – pamatinformācija un 3 valodas (LV, ENG, LT)), lai 

informācija būtu pieejama ikdienā un samazinātu tūristu nepieciešamību apmeklēt Tukuma TIC 

klātienē, lai saņemtu nepieciešamo informāciju. 
 

 
2.6.att. TIC apmeklētāji 2013.gadā pa mēnešiem 

 

 
2.7.att. Ārvalstu tūristu reģioni TICā 2013.gadā 
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Novada uzņēmējdarbības atbalsta un nodarbinātības veicināšanas pasākumi 

 

No 2011.gada vidus TIC īsteno Tukuma novada uzņēmējdarbības atbalsta funkcijas. 

2013.gadā Tukuma novada pašvaldība noslēgusi sadarbības līgumu ar Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūru (LIAA) par sadarbību Polaris projektā. Pēc līguma noslēgšanas pēc LIAA 

pieprasījuma Tukuma TIC sagatavojis 4 investīciju pieprasījumiem ar piedāvājumiem telpu / 

teritoriju nomā / iegāde investīciju ieguldīšanai. 2013.gadā TIC turpinājis sadarboties ar Tukuma 

uzņēmēju klubu (TUK), informējot tā dalībniekus par aktualitātēm dažādos ar uzņēmējdarbību, 

eksportu un uzņēmumu mārketingu saistītiem jautājumiem. Sagatavotas un izsūtītas gan TUK, 

gan pašvaldības portālam www.tukums.lv 60 preses relīzes – informācijas par iespējām piesaistīt 

finansējumu, apmācībām, dalībām izstādēs un semināros u.c. aktuāliem jautājumiem un 

piedāvājumiem. 

Turpinājusies veiksmīgi aizsāktā sadarbība ar Nodarbinātības Valsts aģentūru (turpmāk 

NVA), iesaistoties NVA Aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba 

samazināšanas pasākumu organizēšanas īstenotāju izvēles komisijas darbā pie Eiropas 

Savienības fondu projektiem „Darba vieta jauniešiem”, „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam 

darbam” un „Pasākumi noteiktām personu grupām” (invalīdiem, nelabvēlīgajām personām), 

„Praktiskās apmācības prioritārajās nozarēs”, organizējot informācijas apmaiņu par 

uzņēmējdarbības un nodarbinātības jautājumiem. Kopīgi ar NVA sagatavotas 10 publikācijas par 

nodarbinātības un bezdarba aktuālajiem jautājumiem pašvaldības izdevumam „Tukuma Laiks”. 

Īpaša uzmanība bijusi veltīta sadarbībai ar tūrisma jomas uzņēmējiem, informējot tos par 

tūrisma likumdošanas aktualitātēm TICā, organizējot uzņēmumu reklāmas menedžmentu. 

2013.gadā sarīkotas 2 informatīvās dienas un pieredzes apmaiņas braucieni tūrisma uzņēmējiem 

praktiskās pieredzes gūšanai un informācijas apmaiņai – sezonas sākumā pa Tukuma un 

Kandavas novadiem (22.05.2012) un sezonas noslēgumā – uz Latgali un Aukštaitiju Lietuvā 

(22.-23.10.2013). Savukārt gada sākumā – 07.03.2013 noorganizēts seminārs uzņēmējiem par 

tūrisma veidošanas aktualitātēm 2013.gadā: informācijas un apmācību seminārs par produktu 

veidošanu un piedāvāšanu tūrisma aģentūrām, par piedāvājuma veidošanu un izvietošanu 

www.booking.com, par velotūrisma produktu un velotūristam draudzīgu pakalpojumu 

sniegšanas vietu veidošanu. 
 

 

http://www.tukums.lv/
http://www.booking.com/
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3. PAŠVALDĪBAS 2013.GADA BUDŽETS 

 

3.1. Tukuma novada Domes budžets 

 

Tukuma novada 2013. gada pamatbudžeta ieņēmumi ir Ls 17 993 557 un izdevumi Ls 

18 864 915, naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – Ls 2 132 294, atmaksājamie aizņēmumi Ls 

1 139 562, naudas līdzekļu atlikums gada beigās Ls 93 374. 

Tukuma novada 2013. gada budžeta maksas pakalpojumu ieņēmumi – Ls 737 648 un 

izdevumi – Ls 873 376, t. sk., Tukuma novada Domes administrācijas 2013. gada budžeta 

maksas pakalpojumu ieņēmumi – Ls 62 680 un izdevumi – Ls 90 654. 

 Tukuma novada 2013. gada speciālā budžeta ieņēmumi – Ls 349 119 un izdevumi – Ls 

463 393, naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – Ls 114 274.  

Tukuma novada 2013. gada ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi – Ls 24 520 un 

izdevumi – Ls 34 209, naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – Ls 9 689. 

 Saņemto aizņēmumu neatmaksātā pamatsumma, kurai nav iestājies atmaksas termiņš uz 

01.01.2013. – Ls 15 884 902  un sniegto galvojumu atmaksājamo pamatsummu apjoms uz 

01.01.2013. – Ls 4 092 938. 

 

 

 

3.2. Tukuma novada pašvaldības budžeta izpilde 2013. gadā 

 

Tukuma novada pašvaldības ieņēmumi 2013. gadā 

 

Tukuma novada pašvaldības 2013. gada ieņēmi ir plānoti Ls 17 993 557. Plānotie 

ieņēmumi ir par 14% vairāk nekā 2012. gadā sākotnēji plānotie (Ls 15 841 085). Pašvaldības 

pamatbudžetu ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi, valsts mērķdotācijas un citu budžetu transferti.  

Nodokļu ieņēmumi ir galvenais pašvaldības ieņēmumu avots. Lielākais īpatsvars nodokļu 

ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis (47%), salīdzinājumā ar 2012. gadu pieaugums ir 

9% (Ls 688 649). Saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa prognozi pašvaldības budžeta īpašuma 

nodokļa ieņēmumi samazināsies par 4.79 % (Ls 28 795). Parādus par nekustamā īpašuma 

nodokli tiek plānots iekasēt 43% (Ls 80 000) no aprēķinātā (Ls 185 292). Azartspēļu nodoklis 

plānots 60 000 latu apmērā, pieaugums pret 2012. gada sākotnējo plānu 33 % (Ls 15 000). 2013. 

gada pamatbudžeta ieņēmumu ir pārpildīta par Ls 3 505 612 (19%) no sākotnējā plāna (19%)). 

Nenodokļu ieņēmumus 2013. gadā plānots iekasēt Ls 98 193 latu apmērā. Šos 

ieņēmumus veido procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem, valsts un pašvaldību nodevas, 

naudas sodu un sankcijas, kā arī ieņēmumi no īpašumu pārdošanas. 2013. gada izpilde ir 

palielināta par Ls 105 493 (7%), jo tika pārdoti izsolēs pašvaldības īpašumi. 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi plānoti Ls 779 461. 

Lielākais šo ieņēmumu īpatsvars 34% (Ls 27 373) veido īres un komunālo pakalpojumu 

ieņēmumi pagastu pārvaldēs. Salīdzinājumā ar 2012. gadu maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi ir samazinājušies par 31% (Ls 357 901), jo 2013. gadā netiek plānoti ieņēmumi par 

komunālajiem pakalpojumiem, jo tos ar 2012. gada jūliju sniedz SIA „Komunālserviss TILDe”.  

 Valsts budžeta transferti – mērķdotācijas un dotācijas 2013. gadā plānotas Ls 7 698 111 

(36 % no ieņēmumiem). Transferti plānoti par 33% vairāk (Ls 1 894 260). Transferti ieņēmumi 

ir plānoti pamatojoties uz LR pieņemtajiem normatīvajiem aktiem. Būtiskākais pieaugums ir 

plānotas mērķdotācijas izglītībai līdz 2012. gada 31. decembrim. 2012. gadā tika plānots 8 

mēnešiem. Pieaugums ir no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, kas 2013. gadā ir 

2 031 005, salīdzinājumā ar 2012. gadu par 11% (Ls 214 786).  

Būtiskākais pieaugums ir Ls 2 216 274, kas saistīts ar Eiropas Savienības fondu finansējuma 

piesaisti projektu īstenošanai novadā. 
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 Pašvaldību budžeta transferta ieņēmumi ir plānoti par savstarpējiem norēķiniem par 

izglītības (Ls 190 00), kultūras, sporta, kultūras un tūrisma ( Ls 20 000) un aprūpes (Ls 26 660) 

funkciju nodrošināšanas pakalpojumiem. Pieaugums ir Ls 109 327, kas saistīts ar savstarpējiem 

norēķiniem par izglītības pakalpojumiem, kas ir pozitīvs rādītājs, jo vairāk citu pašvaldību bērni 

mācās Tukuma novada izglītības iestādēs. 

 
3.1.att. Tukuma novada pašvaldības ieņēmumi un izpilde 2013. gadā 

 

 
3.2.att. Ienākuma nodokļi 2013.gadā 
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3.3.att. Nenodokļu ieņēmumi 2013.gadā 

 

 
3.4.att. Maksas pakalpojumi 2013.gadā 

 

4000 

9813 

40270 

13960 

30150 

4100 

11054 

40130 

33531 

118422 

4925 

12208 

45087 

25969 

115497 

0 50000 100000 150000

Procentu ieņēmumi

Nodevas

Naudas sodi

Pārējie ieņēmumi

Ieņēmumi no īpašuma
pārdošanas

izpilde

precizētais

2013 plāns

213116 

1864 

84446 

199762 

12900 

267373 

167610 

1847 

119726 

268052 

15127 

239172 

164953 

1775 

120916 

251592 

16713 

234891 

0 200000

Izglītības
pakalpojumi

Dokumentu
izsniegšana

Ieņēmumi par nomu
un īri

Citi ieņēmumi

Biļešu pārdošana

Dzīvokļu un
komunālie

pakalpojumi

izpilde

precizētais

2013 plāns



Tukuma novada pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats  

 

23 

 

 
3.5.att. Ieņēmumi no valsts budžeta un pašvaldību budžetu transfertiem 2013.gadā 

 

 

Tukuma novada pašvaldības izdevumi 2013. gadā 

 

Visi pašvaldības plānotie izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības ir iedalīti desmit 

funkcionālajās kategorijās – sociālā aizsardzība, izglītība, atpūta, kultūra un sports, veselība, 

teritorijas un mājokļu apsaimniekošana, vides aizsardzība, ekonomiskā darbība, sabiedriskā 

kārtība un drošība, procentu maksājumi par kredītiem, administrācija. Lielākais izdevumu 

īpatsvars budžetā ir atbalsts izglītībai 50%, atbalsts sabiedriskajām organizācijām, kultūrai un 

sportam 13%, sociālajai palīdzībai un pakalpojumiem 8% un teritorijas un mājokļu 

apsaimniekošanai 9%. 2013. gadā pašvaldība īstenoja budžetā noteiktās prioritātes par kopējo 

summu Ls 353 146. 
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3.6.att. Tukuma novada pašvaldības izdevumi atbilstīgi funkcionālajām kategorijām 2013. gadā 

 

Sociālā aizsardzība – 2013. gadā budžetu ietekmējis valsts atbalsts sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības nodrošināšanai: 

- 2013. gadā valsts nelīdzfinansē pašvaldībām izmaksātos pabalstus garantētā minimālā 

ienākuma (GMI) līmeņa un dzīvokļa pabalstus;  

- saskaņā ar 2012. gada 18. decembra MK noteikumiem Nr.492 „Kārtība kādā piešķir un finansē 

asistenta pakalpojumu pašvaldībā”, no 2013. gada janvāra pašvaldībā tiek nodrošināts valsts 

finansēts asistenta pakalpojums (Ls 18 490).  

-2013. gadā Tukuma novada Dome 20.12.2012 apstiprinājusi Atbalsta programmu Tukuma 

novada ģimenēm ar bērniem (lēmums Nr. 15,7.§), ar pašvaldības finansējumu Ls 100 000. 

Tāpēc gada laikā būtiskas izmaiņas budžeta izdevumos nav notikušas.  

Izglītība. Tukuma novada pašvaldībā ir 6 vidusskolas, 5 pamatskolas, 1 sākumskola, 2 

internātpamatskolas, 3 ārpusskolas izglītības iestādes, 7 pirmsskolas izglītības iestādes un 1 

pirmsskolas izglītības iestāde, kura īsteno speciālās pirmsskolas izglītības programmas.  Ar 

2013. gada 1. septembri tika uzsākti ēkas rekonstrukcijas darbi Tukuma pirmsskolas izglītības 

iestādes „Vālodzīte” filiālē, kas darbojās uz iepriekš likvidētās privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes – SIA „EVONS” PII „Avenīte” bāzes, audzēkņi tika izvietoti citās pirmsskolas pilsētas 

izglītības iestādēs. 2013. gadā tika veikta Irlavas vidusskolas, Pūres PII „Zemenīte”, Džūkstes 

pamatskolas un Tumes vidusskolas ēku rekonstrukcija. 2013. gadā tika uzsākta Tukuma Raiņa 

ģimnāzijas sporta zāles rekonstrukcija, kuru plānots pabeigt 2014. gadā. 2013. gadā Tukuma 

novada pašvaldība palielināja līdzfinansējumu pirmsskolas un vispārējo izglītības iestāžu 

audzēkņu ēdināšanas izdevumiem – pilsētas izglītības iestādēs tika noteikti Ls 0.25 vienam 

audzēknim dienā, savukārt novada izglītības iestādēm, kas atrodas ārpus pilsētas, Ls 0.30 vienam 

audzēknim dienā. Papildus 2013. gadā tika piešķirts finansējums daudzbērnu ģimeņu bērnu un 

izglītības iestāžu audzēkņu – invalīdu ēdināšanas izdevumu kompensācijai 75 % apmērā, šis 

finansējums tika nodrošināts arī audzēkņiem, kas apmeklēja Tukuma novada privātās mācību 
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iestādes. 2013. gadā Tukuma novada Izglītības pārvalde īstenoja pašvaldības brīvprātīgu 

iniciatīvu, daļēji finansējot bērnu uzraudzības pakalpojumus vecākiem, kuru bērniem nav 

nodrošināta vieta pirmsskolas izglītības iestādē, tādejādi īstenojot pirmsskolas izglītības iestāžu 

rindu mazināšanas pasākumus. 

Atpūta, kultūra, sports un atbalsts sabiedriskajām organizācijām. Līdzekļi piešķirti 

sporta pasākumiem, sporta iestāžu uzturēšanai un sporta klubiem, kultūras pasākumiem, kultūras 

namu, bibliotēku un muzeju uzturēšanai, kā arī Tukuma novada biedrību un nodibinājumu 

atbalstam. Visu šo aktivitāšu atbalstam 2013. gadā iztērēti Ls 2398879, salīdzinot ar 2012. gadu 

par Ls 255 673 vairāk.  

Veselība – pašvaldības plānotais līdzfinansējums feldšerpunktu uzturēšanai pagastos. 

Teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas sadaļas izdevumi ir dzīvojamo un nedzīvojamo 

ēku iegādei, apsaimniekošanai un uzturēšanai, ielu apgaismošanas izdevumi, teritorijas 

uzturēšanas izdevumi – stādījumi, ziedi, pilsētas un pagastu dekorēšana, kāpņu, soliņu remonti 

utt. 2013. gadā izlietots Ls 1 700 611. 

Vides aizsardzība – finansējums paredzēts ielu, laukumu, parku un citu teritoriju tīrīšanai, 

atkritumu savākšanai un notekūdeņu apsaimniekošanai. 2013. gadā izlietoti Ls 225 646. 

Ekonomiskā darbība. Šīs sadaļas izdevumi paredzēti ekonomiskās darbības atbalstam, 

tūrisma attīstībai novadā (Tūrisma informācijas centrs), pilsētas un novada infrastruktūras 

sakārtošanai (ielas, ceļi, tilti, veloceliņi). 2013. gadā izlietoti Ls 2 865 380. 

Sabiedriskā kārtība un drošība. Atbilstīgi iedalījumam funkcionālajās kategorijās šos 

izdevumus veido pašvaldības policijas uzturēšana, videonovērošanas sistēmas apkalpošana un 

attīstīšana, paplašinot sistēmas tīklu, sabiedriskās pludmales – Melnezera uzturēšana. 2013. gadā 

izlietoti Ls 280 399. 

Procentu maksājumi un apkalpošanas maksa par pašvaldības aizņēmumiem – 2013. gadā 

izlietots Ls 214 140, salīdzinot ar 2012. gadu, šie izdevumi ir būtiski samazinājušies (par Ls 

438 781), jo pašvaldība pārkreditēja aizņēmumus. 

Administrācija. Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” un atbilstīgi Tukuma novada 

Domes nolikumam, pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina pašvaldības lēmējorgāns – 

dome, ko veido ievēlēti deputāti, savukārt domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba 

organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina pašvaldības administrācija. Administrācijas 

izdevumi no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem nepārsniedza 7%. 

           2013. gadā pašvaldība aizņēmās no Valsts kases aizņēmumus par Ls 2 037 304, par ko 

tika īstenoti ES fondu projekti un uzlabota izglītības iestāžu – “Dzīves vides uzlabošana 

Zentenes pagastā”, “Zemītes ielas rekonstrukcija”, “Sporta skolas stadiona rekonstrukcija”,  

“Raiņa ģimnāzijas sporta kompleksa rekonstrukcija”.  
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3.7.att. Tukuma novada pašvaldības izdevumi atbilstīgi ekonomiskajām kategorijām 2013. gadā 

 

 

PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 

NO 2012.-2014. GADAM 

 

 

 
3.8.att. Tukuma novada 2012.-2013.gada pamatbudžeta izpildes un 2014.gada plānotā ieņēmumu struktūra 
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3.9.att. Tukuma novada 2012.-2013. gada pamatbudžeta izpildes un 2014.gada plānotā izdevumu struktūra 

 

 

 
3.10.att. Tukuma novada 2012.-2013. gada speciālā budžeta izpildes  

un 2014. gada plānotā ieņēmumu struktūra 
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3.11.att. Nefinanšu investīcijas 

 

 
3.12.att. Parādu saistību dinamika 2012.-2014. 

 

Plašāk par finanšu darījumiem 2013.gadā 1.pielikumā: 

- Veidlapa Nr.5 Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats 

- Veidlapa Nr.7-1 Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats 

- Veidlapa Nr.8-1 Pārskats par debitoriem (prasībām)   

- Veidlapa Nr.8-2 Pārskats par kreditoriem (saistībām) 

- Veidlapa Nr.9-1 Pārskats par aizņēmumiem 

- Veidlapa Nr.9-2 Pārskats par galvojumiem 
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3.3. Par 2013. gada finanšu pārskatu 

 2014. gada janvārī – aprīlī tika sagatavots 2013. gada finanšu pārskats un ir saņemts 

zvērināta revidenta atzinums. Tukuma novada Domes 2013. gada finanšu pārskats ir sagatavots 

atbilstīgi likumam „Par grāmatvedību „ un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. 

oktobra noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskatu sagatavošanas kārtība”. 2013. gada Tukuma 

novada Domes pārskats sniedz skaidru, patiesu un pilnīgu informāciju par pašvaldības aktīviem, 

saistībām, pašu kapitālu (neto aktīvu), ieņēmumiem, izdevumiem, kredītiem, galvojumiem un 

naudas plūsmu. Finanšu pārskati kopā ar citu uzrādīto informāciju sniedz ziņas par finanšu 

līdzekļu avotiem un to izlietošanu. 

 

3.4. Par veiktajām pārbaudēm 
 

   2013. gadā veiktās pārbaudes Tukuma novada Domē un budžeta iestādēs notikušas 

sadarbībā ar auditorfirmu SIA „Auditorfirma Inspekcija AMJ”. Pēc pārbaudēm minētajās 

iestādēs iestāžu grāmatvežiem bija jāsniedz paskaidrojumi par pieļautajiem pārkāpumiem un tika 

dots laiks atklāto pārkāpumu novēršanai.  

   2013. gadā veiktas pārbaudes biedrību iesniegtajām atskaitēm par Tukuma novada 

Domes piešķirto finansējumu. 

   2013. gada maijā veikta pārbaude Zemgales vidusskolā, pamatojoties uz sūdzību. 

   2013. gada augustā veikta pārbaude nedzīvojamo telpu iznomāšanā, pamatojoties uz 

sūdzību. 

      Sistemātiski tiek veiktas Tukuma novada Domes autotransporta ceļazīmju pārbaudes. 

   2013. gada 25. novembrī tika veikta autotransporta spidometru stāvokļa pārbaudes. 

    2013. gadā tiek veiktas inventarizācijas Zemgales vidusskolā, Tukuma pirmsskolas 

izglītības iestādē „Pasaciņa”, Tukuma 3.pamatskolā, Tukuma Mākslas skolā, Tukuma 

E.Birznieka-Upīša 1. pamatskolā un Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē „Vālodzīte”. 

                2013. gadā veiktas pārbaudes saskaņā ar rīkojumiem „Par Domes autotransporta 

izmantošanu un materiāli atbildīgajām personām” un „Par pašvaldības mantas izmantošanu” 

autotransporta vienību noteikto degvielas limitu ievērošanai. 

                2013. gadā veiktas pārbaudes Domes īpašumā esošo mobilo telefonu numuru 

izmantošanai, pārbaudot noteikto limitu, saskaņā ar rīkojumu „Par mobilo telefonu izmantošanas 

un samaksas kārtību”, lai nodrošinātu lietderīgu pašvaldības budžetā paredzēto līdzekļu 

izlietošanu mobilo sakaru operatoru telekomunikāciju pakalpojumiem. 

    2013. gada martā Valsts reģionālās attīstības aģentūra veica pārbaudi ERAF projektam 

„Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes "Pepija" infrastruktūras attīstība”. Pārbaudes slēdziens 

bija „ar iebildumiem”. 
2013. gada jūlijā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra veica pārbaudi ERAF projektam 

„Velotūrisma infrastruktūras attīstība Tukumā”. Pārbaudes slēdziens 15.07.2013. vēstulē Nr.9.5-

3.1/5347SF bija „pozitīvs”. 

2013. gada augustā Latvijas Vides investīciju fonds veica pārbaudi projektam „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Tukuma Raiņa ģimnāzijas sporta 

kompleksa ēkā”. 

 2013. gada septembrī Satiksmes ministrijas uzdevumā SIA „Vianova” veica pārbaudi 

ERAF projektam „Zemītes ielas un tilta pār Slocenes upi rekonstrukcija”.  

 2013. gada novembrī Eiropas Komisijas izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras 

izpildaģentūra veica pārbaudi projektam „For Active Citizenship in Europe. 
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

Rīgā 
Dokumenta datums ir tā 

elektroniskās parakstīšanas 
laiks Nr. 12/P 

 

 

Tukuma novada domei 

Ziņojums par konsolidēto finanšu pārskatu 

 
Mēs esam veikuši TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2013. gada 
konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Revidētais konsolidētais 2013. gada finanšu pārskats ietver: 

 2013. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",  

 2013. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2013. gadu – veidlapa Nr.4-1, 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2013. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

 konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta 

noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites 

pamatprincipu aprakstu, pārskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta izpildi.  
 
Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības struktūrvienību finanšu 
pārskatus, kā norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgās sabiedrības  nav 
konsolidētas šajā konsolidētajā finanšu pārskatā.  

 
Vadības atbildība par konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu 
Vadība ir atbildīga par šī konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu 
atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu 
Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu 
vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu konsolidētā finanšu pārskata, kas nesatur ne 
krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu. 
 
Revidentu atbildība 
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo konsolidēto 
finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti 
nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību 
par to, ka konsolidētajā finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. 
 
Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par konsolidētajā finanšu 
pārskatā uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz 
revidentu profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska 
novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas 
izveidota, lai nodrošinātu konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas 
patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu 
atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedībasuzskaites principu un 
vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī konsolidētā finanšu pārskata 
vispārējā izklāsta izvērtējumu. 
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Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu atzinuma 
izteikšanai. 

Atzinums 

Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par 
TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS finansiālo stāvokli 2013. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības 
finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2013. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 
2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 
 
Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 
 
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2013. gadu, kas atspoguļots konsolidētā gada 
pārskata sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā 
vadības ziņojumā un 2013. gada konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 
 
 
 
SIA auditorfirma „Inspekcija AMJ”  
Licence Nr. 13 
 
Māris Biernis 
Valdes priekšsēdētājs  
Zvērināts revidents                                                                
Sertifikāts Nr. 148 
 
 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR 
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
 
Māris Biernis 29444881 
maris@auditorfirma.lv  
 
 

mailto:maris@auditorfirma.lv
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TUKUMA  NOVADA  DOME 
Reģistrācijas  Nr.90000050975 

Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101,  

tālrunis 63122707, fakss 63107243, mobilais tālrunis 26603299, 29288876 

www.tukums.lv      e-pasts: dome@tukums.lv          
 

 

L Ē M U M S 

Tukumā 

 

 

2014.gada 26.jūnijā        prot.Nr.7,51§. 

  

 

 

Par Tukuma novada Domes 

2013. gada finanšu pārskatu 

 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 71.panta pirmo daļu un 21.panta pirmās daļas 

2.punktu,  

 

1. apstiprināt neatkarīgu revidentu – SIA auditorfirmas „Inspekcija AMJ” ziņojumu par finanšu 

pārskata revīziju no 01.01.2013.-31.12.2013, 

2.apstiprināt Tukuma novada pašvaldības konsolidēto 2013. gada finanšu pārskatu, 

3. pieņemt zināšanai Tukuma novada Domes 2013. gada darbības finansiālos rādītājus: 

3.1. bilances kopsumma 56926593 LVL 

3.2. pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 12799741 LVL 

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         J.Šulcs 

  

 

http://www.tukums.lv/
mailto:dome@tukums.lv
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4. PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU RAKSTUROJUMS 

 

Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā pēc Valsts zemes dienesta datiem 

2014. gada 1. janvārī bija: 

- Fizisko un juridisko personu īpašumi 80582,3 ha 

- Valsts īpašumi 33388,7 ha 

- Pašvaldības īpašumi 3790,5 ha 

- Zemes lietojumi 1393,5 ha 

Tukuma novada administratīvās teritorijas kopējā platība 119155,0 ha. 

 

 
4.1.att. Zemes piederība Tukuma novada pašvaldībā 

 

Tukuma novada pašvaldības īpašumā esošās zemes iedalījās: 

- mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība 

aizliegta ar normatīvo aktu – 661,4 ha;  

- lauksaimniecības zeme – 1231,2 ha;  

- dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme – 641,0 ha;  

- individuālo dzīvojamo māju apbūvei izmantojamā zeme –54,9 ha;  

- daudzdzīvokļu māju apbūvei –41,2 ha;  

- komercdarbības objektu apbūves zeme –18,5 ha;  

 - sabiedriskas nozīmes objektiem – 228,8 ha;  

 - ražošanas objektu apbūvei –101,9 ha;  

 - satiksmes infrastruktūrai – 667,9 ha;  

 - inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme –27,2 ha; 

 - ūdens objektu zeme –51,6 ha; 

 - derīgo izrakteņu ieguves teritorijas –64,9 ha. 

 

 

3% 

69% 

28% 

pašvaldība fizisko un juridisko personu īpašumi valsts
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5. TUKUMA NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 
 

5.1. Uzsākta Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas līdz 2033.gadam izstrāde 
 

 

Ar Domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu (prot.Nr.7, 18.§.) tika uzsākta Tukuma novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam izstrāde. 

Stratēģijā tiks noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības 

prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvas.  

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde tiek veikta saskaņā ar spēkā esošo Latvijas 

Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī apzinot, analizējot un ņemot vērā esošos Tukuma 

novada attīstības plānošanas dokumentus, kaimiņu novadu attīstības plānošanas dokumentus, 

Rīgas plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentus, Latvijas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju līdz 2033.gadam un Latvijas Nacionālo attīstības plānu (2014.-2020.), Eiropas 

Savienības stratēģiju „Europe 2020 strategy”. 

Stratēģijas izstrādes laikā tiek veicināta Tukuma novada iedzīvotāju un citu ieinteresēto 

pušu līdzdalība ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē, iesaistot tos darba grupās un 

sabiedriskās apspriešanas procesā, atbilstoši Ministra kabineta 25.08.2009. noteikumiem Nr.970 

„Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”. Tiek organizētas sanāksmes 

plānošanas darba grupas pārstāvjiem un ārējiem ekspertiem. 

 

 

5.2. Ekspluatācijā pieņemtie nozīmīgākie objekti Tukuma novadā 2013. gadā  
 

Publiskās investīcijas būvniecībā 

Būves nosaukums Iela, mājas nosaukums Pilsēta/pagasts 

Tukuma pilsētas ūdensapgādes 

attīrīšanas ietaišu 1.kārta 

 Tukums 

Tukums 

  

Zentenes ciema teritorijas 

labiekārtošanas 2.kārta 

 Avoti 

Zentenes pagasts 

Pašvaldības autoceļš 

 Tukums - Sveikuļi 
Tumes pagasts 

  

Tautas nama rekonstrukcija 

 Tautas nams 

 Lestenes pagasts 

  

Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija un paplašināšana 

 Lauktehnikas rajons 

 Tukums 

  

Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija un paplašināšana 

 Centrs/ Ozoliņi 

Tukums 

Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija un paplašināšana 

 Veļķi/Katrīnas laukums 

Tukums 
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Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija un paplašināšana 

 Jauntukums/ Durbe 

 Tukums 

Zentenes ciema teritorijas 

labiekārtošanas 1.kārta 

 Gobas- Līvi 

Zentene 

  

Vides objekts "Vārti no pagātnes uz 

nākotni" 

 Brīvības laukums 

 Tukums 

    

Sēmes pagasta tautas nama teritorijas 

labiekārtošana 

 Vālodzes 

Sēmes pagasts 

Aleksandra ielas rajona siltumtīklu 

rekonstrukcija 

 Aleksandra iela 

 Tukums 

Zemītes ielas un Stacijas ielas 

rekonstrukcijas un tilta pār Slocenes upi 

Zemītes ielā rekonstrukcijas 1.kārta 

 Zemītes iela 

 Tukums 

  

Bibliotēkas ēkas rekonstrukcija 

  Kalve 

Džūkstes pagasts 

Privātā investīcijas būvniecība   

  Ražošanas ēka 

 Cerības 
 Pūres pagasts 

  

Biogāzes ražotnes un koģenerācijas 

stacijas ar jaudu 1,5 MW 2.kārtas 

1.etaps(koģenerācijas stacija) 

 Agro Lestene 

Lestenes pagasts 

Degoles pienotavas rekonstrukcija ( 2. 

kārta) 

 Degoles pienotava 

Degoles  pagasts 

  

Ražošanas ceha paplašināšana 

 Jelgavas iela 7 

Tukums 

  

Administratīvā ēka 

 Vilkājas iela 1 

 Tukums 

  

Liellopu kūts 

 Jauluntes 

Pūres pagasts 

Liellopu ferma 1000 galvām 1.kārta 

 Pienenes 
Slampes pagasts 

Biogāzes ražotnes un koģenerācijas 

stacijas ar jaudu 1,5 MW 2.kārtas 2.etaps 

 Agro Lestene 

Lestenes pagasts 

  

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 1. Dārzniecības iela 2a 
Tukums 
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kārtas 2.daļa (1. un 2.sekcija) 

 

Automašīnu gāzes uzpildes stacija 

 Lielā iela38B 
Tukums 

Šokolādes izstrādājumu ražotne 

"Viktorija" 

 Ābeļziedi 

Pūres pagasts 

  

Liellopu fermas rekonstrukcija un mēslu 

lagūna 

 Straumes 

Degoles pagasts 

  

Ēdināšanas bloks un teritorijas 

labiekārtošana 

 Brīvdienu māja 

Tumes pagasts 

Ražošanas ēkas rekonsrukcijas par veļas 

mazgātuvi, apģērbu tīrītavu 1.kārta 

 Lielā Dzelzceļa iela 2a 

Tukums 

  

Ražošanas notekūdeņu priekšattīrīšanas 

iekārtu rekonstrukcija 

 Cerības 

Pūres pagasts 

"LUKoil" DUS nojumes rekonstrukcija 

 Zemgales iela 25 
Tukums 

Kafejnīcas-veikala rekonstrukcija 

 Pičas 
Slampes pagasts 

Augļu glabātavas rekonstrukcija 

 Lieldārzi 
Tumes pagasts 

  

Administratīvās ēkas jumta 

rekonstrukcijas 1.kārta 

 Jelgavas iela 20 

Tukums 

  

Liellopu kūts 140 slaucamām govīm ar 

mēslu lagūnu 

 Vildene 

  Pūres pagasts 

  

Skābbarības novietnes 

 Tornis 

Lestenes pagasts 

Veikala rekonstrukcija 

 Eksporta iela 2 
Tukums 

  

Mašīnu un tehnikas novietnes 

rekonstrukcija 

 Rožlejas 

Džūkstes pagasts 

  

Galdniecības jumta rekonstrukcija un 

telpu paplašināšana 

 Rūpniecības iela 5 

Tukums 
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2013.gadā Tukuma novadā un Tukuma pilsētā palielinājās esošo būvju skaits, salīdzinot ar 

2012.gadu. 2013.gada 1.janvārī Tukuma novadā bija 24 118 būves, no tām 19 271 pieder zemes 

īpašniekiem, 2271 nepieder zemes īpašniekiem, 58 ir ar jauktu būves piederību (attiecībā pret 

zemes īpašnieku), 1415 ietilpst ēku īpašuma sastāvā un 60 ir valdījumā. Pārējām 1043 būvēm 

piederība nav noskaidrota. 

Tukuma novada būvvalde 2013.gadā pieņēmusi ekspluatācijā 31 jaunbūvi, no kurām 

nozīmīgākās ēkas ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Dārzniecības ielā 2a, SIA „Tukuma piens” 

ražošanas cehs, liellopu fermas Slampes un Pūres pagastos, SIA „Kuršu zeme” ražošanas ēka, 

skābbarības novietne Lestenes pagastā. Tukuma novadā 2013.gadā ekspluatācijā nodotas 10 

dzīvojamās mājas ar saimniecības ēkām. 

Tukuma novadā pieaudzis dzīvokļu skaits, kas skaidrojams ar pašvaldības īpašumā 

iegādāto daudzdzīvokļu māju ar 45 dzīvokļiem. 

 
Nr. Rādītājs Rādītāja vērtība 

bāzes gadā 

Rādītāja vērtība 

pārskata gadā 

Tendence Datu 

avots 

1. Tukuma novadā esošo 

būvju skaits 

23 550 

(01.01.2010.) 

24 118 
(01.01.2013.) 

 
VZD 

2. Tukuma pilsētā esošo 

būvju skaits 

9 403 

(01.01.2010.) 

9581 

(01.01.2013.) 
 

VZD 

3. Tukuma novada 

pašvaldības dzīvojamais 

fonds (dzīvokļu skaits) 

1 124 

(01.01.2011.) 

1165 

(01.01.2014.) 
 

TND 

4. Pašvaldības īpašumā 

esošās nedzīvojamās 

telpas, kuras iespējams 

izmantot 

uzņēmējdarbībai 

10 

(01.01.2011.) 

10 

(01.01.2013.) - 
TND 

 

5.1.tab. Būves 2010-2013.gads 

 

Ar Domes 2013.gada 19.decembra lēmumu (prot.Nr.18, 8.§.), pamatojoties uz Euro 

ieviešanas kārtības likuma 31. un 32.pantu, veikti grozījumi Tukuma novada Domes 26.04. 

2012. saistošajos noteikumos Nr.12 „Tukuma novada teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi”. Saistošie noteikumi stāsies spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

 

5.3. Tehniskā infrastruktūra un pakalpojumi 2013.gadā 

 

Ceļi un ielas 

2013.gadā ir piesaistīts ERAF finansējums, lai rekonstruētu Zemītes ielu un tiltu pār 

Slocenes upi, un EZF finansējums, lai rekonstruētu pašvaldības ceļu "Tukums-Sveikuļi" Tumes 

pagastā un izbūvētu gājēju celiņu Jaunsātu pagastā.  Kopā ceļu, ielu un gājēju celiņu sakārtošanā 

piesaistīti 1 715 872,17 LVL, no kuriem 1 208 181,36 LVL ir Eiropas fondu finansējums, 472 

188, 30 LVL pašvaldības budžeta finansējums un 35 502,51 LVL valsts budžeta finansējums.  

2013.gadā pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanai no Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu 

fonda programmas apakšprogrammas „Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)” izlietoti 

360 633,63 LVL. Par pašvaldības budžeta līdzekļiem atjaunots asfalta segums Tehnikas, Raiņa, 

Veļķu, Gravas, Valguma, Dārzniecības ielās un Talsu un Revolūcijas ielu krustojumā, kā arī 

veikti citi darbi. Kopā pašvaldības ielu, ceļu sakārtošanā un grāvju tīrīšanā ieguldīti 635 035 

LVL pašvaldības budžeta līdzekļi. 

Kopā pašvaldības ceļu un ielu sakārtošanā, seguma kvalitātes uzlabošanā ir ieguldīti 

vairāk nekā 2711 541 LVL, ko veido pašvaldības budžeta līdzekļi, valsts mērķdotācijas 

pašvaldības autoceļiem (ielām) un piesaistītie Eiropas struktūrfonda līdzekļi.  
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Tukuma novada administratīvajā teritorijā 2013.gadā tika nodrošināti 40 sabiedrisko transportu 

maršruti. Tukuma novada pašvaldība organizēja 18 skolēnu pārvadājumu maršrutus, 20 

maršrutus iepirka no komercpārvadājumu sniedzējiem un vienu maršrutu nodrošināja vecāki ar 

savu transportu. 

Ūdenssaimniecība, siltumapgāde 

2013.gadā ir pabeigts vērienīgs Kohēzijas fonda līdzfinansētais Tukuma pilsētas 

ūdenssaimniecības sakārtošanas projekts, kura ietvaros tika paplašināti un rekonstruēti gandrīz 

100 km ūdensvadu un kanalizācijas maģistrālie tīkli, kā arī sagatavotas ūdensvada un 

kanalizācijas pieslēgumu vietas līdz īpašumu robežai. Gada vidū tika uzsākta ERAF 

līdzfinansētā projekta „Slampes ūdenssaimniecības rekonstrukcijas” ieviešana, kas pilnībā tiks 

pabeigta 2014.gada vasarā. Tā ietvaros tiks veikta ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un 

notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana. Pašvaldības budžeta līdzekļi ir ieguldīti arī 

maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas izbūvē pēc iedzīvotāju ierosinājuma par kopējo summu 

20 000,00 LVL. Novadā ūdenssaimniecības attīstībā ir ieguldīti 16 158 419,93 LVL, tai skaitā 

pašvaldības budžeta līdzekļi, KF finansējums un SIA "Tukums ūdens" finansējums. 

2013.gadā ir veikta Aleksandra ielas rajona siltumtīklu rekonstrukcija Tukuma pilsētā, 

piesaistot KF līdzekļus. Bet par pašvaldības budžeta līdzekļiem ir veikta siltummezglu 

apsaimniekošana, siltuma skaitītāju nomaiņa Jauntukumā, kopā ieguldot 27 457,00 LVL 

pašvaldības budžeta līdzekļus. Novadā siltumapgādes attīstībā ir ieguldīti 381 082,89 LVL, tai 

skaitā pašvaldības budžeta līdzekļi, KF finansējums un SIA "Tukums siltums" finansējums. 

 
Nr. Rādītājs Rādītāja vērtība 

bāzes gadā 

Rādītāja vērtība 

pārskata gadā 

Tendence Datu 

avots 

1. Investīciju apjoms 

ūdensapgādes un 

kanalizācijas 

infrastruktūrā, LVL 

 

23 450,00 

 (31.12.2010.) 

16 158 419,93 

(31.12.2013.) 
 

TND 

Nr. Rādītājs Rādītāja vērtība 

bāzes gadā 

Rādītāja vērtība 

pārskata gadā 

Tendence Datu 

avots 

2. Investīcijas apjoms 

siltumapgādes 

infrastruktūrā, LVL 

213 915,00 

(31.12.2010.) 
381 082,89 
(31.12.2013.) 

 
TND 

3. Publiskie interneta 

pieejas punkti Tukuma 

novadā 

17 

(31.12.2010.) 

18 

 (31.12.2013.) 
 

TND 

4. Pasta nodaļas Tukuma 

novadā 

12 

(31.12.2010.) 

11 

 (31.12.2013.) 
 

TND 

 

5.2.tab. Ūdenssaimniecība, siltumapgāde Tukuma novadā 2010.-2013.gads 

 

Būtiskākās izmaiņas komunālajā sfērā novadā saistītas ar SIA „Komunālserviss TILDe” 

darbības un sniegto pakalpojumu paplašināšanos. Māju apsaimniekošanu, ūdens apgādi, 

notekūdeņu novadīšanu, atkritumu saimniecību un apkuri nodrošina kapitālsabiedrība visās 

pagastu pārvaldēs, izņemot Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldi. Pārvalžu apsaimniekošanā ir 

teritorijas labiekārtošana, kapu un ceļu apsaimniekošana. 
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5.4. Projektu vadība un to realizācija 2013.gadā 
 

2013.gadā Tukuma novada Dome ir realizējusi nozīmīgus Eiropas Reģionālā attīstības 

fonda (turpmāk tekstā – ERAF), Eiropas Sociālā fonda (turpmāk tekstā – ESF), Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk tekstā – ELFLA), Eiropas Zivsaimniecības 

fonda (turpmāk tekstā – EZF) un citu fondu projektus Tukuma novadā. 

 

Tukuma pilsētā ir realizēti šādi projekti: 

 

Pēc divu gadu intensīva darba pabeigts Latvijā lielākais ūdenssaimniecības attīstības 

projekts Tukumā, kas ietvēra ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi 120 km garumā.  

Kopumā izbūvēti un rekonstruēti ūdensvada tīkli 59,7 km garumā ar pievadi 1718 

īpašumiem, kā arī  izbūvēti un rekonstruēti 60 km kanalizācijas tīkli ar  pievadi 1586 īpašumiem. 

Izbūvētas 13 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, kas nodrošinās notekūdeņu pārsūknēšanu, lai 

visi notekūdeņi tiktu attīrīti pilsētas attīrīšanas iekārtās Tīlē. Projekta kopējās projektēšanas un 

būvniecības izmaksas sasniedza  16,1 miljonus latu, no kuriem būvdarbus 13,9 miljonu latu 

apmērā veica „Skonto Būve”.  

Projekta realizācijas kopsumma  ir Ls 16 138 41,  ES Kohēzijas fonda finansējums – Ls 10 

389 552 , Tukuma novada pašvaldības  līdzfinansējums – Ls  1 miljons, PSIA „Tukuma ūdens” 

aizņēmums – Ls  1 479 750. 

 

 
 

5.1.att.Ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve Tukumā 

 

Projekts „Aleksandra ielas rajona siltumtīklu rekonstrukcija Tukuma pilsētā”. Rekonstruēti 

siltumtīkli 0,856 km garumā Siltuma, Kurzemes, Aleksandra, Lauku un Raiņu ielās, kā rezultātā  

būtiski tika paaugstināta siltumenerģijas ražošanas efektivitāte, samazinot siltumenerģijas 

zudumus pārvades un sadales sistēmās un rekonstruējot siltumtīklus Aleksandra ielas rajonā 

Tukuma pilsētā. Kopējās projekta izmaksas Ls 353 625,89, no kurām ES Kohēzijas fonda (KF) 

līdzfinansējums Ls 68 578,76, SIA „Tukuma siltums” finansējums – Ls 285 047,13. 
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5.2.att. Kurzemes iela pēc siltumtīklu rekonstrukcijas 

 

Zemītes ielas un tilta pār Slocenes upi rekonstrukcija – projekta ietvaros 2013.gadā 

rekonstruēta Zemītes iela un tilts pār Slocenes upi, kā arī uzsākta un 2014.gadā turpināsies 

Stacijas ielas rekonstrukcija. Rekonstruēts Zemītes ielas segums un izbūvēti brauktuves 

paplašinājumi kreisā pagrieziena joslām, rekonstruēts tilts pār Slocenes upi, izbūvēts gājēju – 

veloceliņš, nodrošinot gājēju, velobraucēju un satiksmes kustības drošību, kā arī izbūvēts ielas 

apgaismojums un lietus ūdens kanalizācija.  

Projekta kopējās izmaksas Ls 1 947 566, ERAF līdzfinansējums – Ls 1 432 032, valsts 

budžeta dotācijas – Ls 42 966, pašvaldības finansējums – Ls 472 568. 

  
5.3.att. Tilta rekonstrukcija                       5.4.att. Zemītes iela pēc rekonstrukcijas 
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No pašvaldība budžeta līdzekļiem renovēts Tukuma Sporta un atpūtas kompleksa stadions 

Kuldīgas ielā 74, kopējās izmaksas Ls 282 966,79. 

 

 
5.5.att. Stadions pēc rekonstrukcijas 

 

2013.gadā no 28. līdz 31.augustam Tukumā norisinājās festivāls „Pastaigas Tukumā”, kura 

laikā interesentiem bija iespēja apmeklēt dažādus kultūras un mākslas pasākumus pilsētā. 

Projekta kopējās izmaksas – Ls 690,00, Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums – Ls 690,00. 

 

 
5.6.att. Festivāls „Pastaigas Tukumā”- Teātra pastaigas 

 

Laikā, kad visi runā par lielajiem apkures un elektrības rēķiniem, Tukums piedalījās 

sacensībās kuru laikā iedzīvotāji, apvienojušies komandās no 5-12 mājsaimniecībām četru 

mēnešu garumā (01.12.2012 – 31.03.2013), sacenšas par lielāko enerģijas patēriņa 

samazinājumu.  Enerģijas taupīšanas maratonā jeb EnergoKomandu sacensībās piedalījās 63 

mājsaimniecības no Jelgavas, Tukuma, Dobeles,  Kandavas un Rundāles novadiem. Lai motivētu 
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sacensību dalībniekus samazināt enerģijas patēriņu mājokļos, šajā laikā visiem bija iespēja iegūt 

informāciju par enerģijas samazināšanas iespējām, piedalīties motivācijas pasākumos un saņemt 

padomus no sacensību atbalstītājiem (Avartgroup (LED ražotājs Latvijā), Ekogaisma, 

Energodata.lv, ZREA), kā arī iegūt savā īpašumā dažādas noderīgas balvas. Tukuma novada 

Domes komanda «Tukuma efektīvie» ieguva 2.vietu Latvijas mērogā. 

 
5.7.att. Sacensību dalībnieku apbalvošana 

 

Realizēts projekts „Jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana Tukuma novada pašvaldībā”. 

Izstrādāts pētījums par jauniešu dzīves kvalitāti un pēc vienotiem parametriem novērtēta 

jaunatnes politikas īstenošanas process Tukuma pašvaldībā. Pētījuma rezultāti: 

http://www.tukumajauniesucentrs.lv/. Kopējās projekta izmaksas – Ls 1 000,00, valsts budžeta 

dotācijas – Ls 1 000,00 

 
5.8.att. Pētījuma rezultāti – jauniešu iespējas un vēlme līdzdarboties

http://www.tukumajauniesucentrs.lv/
http://www.tukumajauniesucentrs.lv/
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Pūres pagastā realizēti šādi projekti: 

2013.gada vasarā uzstādīja jaunas tirdzniecības nojumes pie veikala „Abava”, Pūres 

pagastā, Tukuma novadā. Ābols ir Pūres pagasta simbols, tāpēc radās ideja, ka tirdzniecības 

nojumēm jābūt ābolu formā. Kopā ir izgatavotas 8 tirdzniecības nojumes ar 2 tirdzniecības 

vietām katrā nojumē.  

Projekta kopējās izmaksas Ls 9 437,94, t. sk. attiecināmās izmaksas – Ls 7 747,04, no 

kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums – Ls 6 972,33 un 

10% jeb Ls 774,71 – pašvaldības budžeta finansējums. Projekta neattiecināmas izmaksas – Ls 

1 690,90 – segtas no pašvaldības budžeta. 

Tirdzniecības nojumes izgatavotas un uzstādītas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta „Esošo 

tirdzniecības vietu uzlabošana Pūres pagastā” Nr.12-08-LL21-L413101-000007 ietvaros. 

 

  
5.9.att.; 5.10.att. Tirdzniecības nojumes pie veikala „Abava” Pūres pagastā 

 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta ietvaros, Pūres pagasta kultūras 

nama pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai, ir iegādāta kvalitatīva apskaņošanas 

tehnika un mūzikas instrumenti.  

Projekta kopējās izmaksas Ls 6 991,07, t. sk. attiecināmās izmaksas – Ls 5 777,74, no 

kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums – Ls 5 199,97 un 

10% jeb Ls 577,77 – pašvaldības budžeta finansējums. Projekta neattiecināmas izmaksas – Ls 

1 213,33 – segtas no pašvaldības budžeta. 

Apskaņošanas aparatūru un mūzikas instrumentus iegādājās Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana 

un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta 

„Apskaņošanas aparatūras un mūzikas instrumentu iegāde Pūres kultūras namam” Nr.13-08-

LL21-L413201-000004 ietvaros. 
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5.11.att. Apskaņošanas aparatūra un mūzikas instrumenti Pūres pagasta kultūras namam 

 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības 

uzlabošana" projekta „Tukuma novada pašvaldībai piederošo mežu jaunaudzes kopšana” ietvaros 

izkoptas jaunaudzes 80,6 ha platībā Pūres, Sēmes un Džūkstes pagastā. Atjaunotas jaunaudzes 

35,3 ha platībā Pūres pagastā, 26,5 ha platībā Sēmes pagastā, 18,8 ha platībā Džūkstes pagastā. 

Projekta kopējās izmaksas Ls 20 548,06, t. sk. attiecināmās izmaksas – Ls 19 919,40, no kurām 

60% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums – Ls 11 951,63 un 40% jeb 

Ls 7 967,77 – pašvaldības budžeta finansējums. Projekta neattiecināmas izmaksas – Ls 628,66 –  

segtas no pašvaldības budžeta. 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības 

uzlabošana" projekta „Tukuma novada pašvaldībai piederošo mežu jaunaudzes kopšana II” 

ietvaros izkoptas jaunaudzes 7,0 ha platībā Pūres un Jaunsātu pagastā. Atjaunotas jaunaudzes 0,5 

ha platībā Pūres un 6,5 ha platībā Jaunsātu pagastā.  

Projekta kopējās izmaksas Ls 2 367,01, t. sk. attiecināmās izmaksas – Ls 2 211,33, no 

kurām 60% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums – Ls 1 326,80 un 

40% jeb Ls 884,53 – pašvaldības budžeta finansējums. Projekta neattiecināmas izmaksas – Ls 

155,68 – segtas no pašvaldības budžeta.  

 

Jaunsātu pagastā realizēti šādi projekti: 

2013.gada augusta sākumā ir pabeigta gājēju celiņu būvniecība Abavnieku ciemā, 

Jaunsātu pagastā. Izbūvēts gājēju celiņš: no pagasta pakalpojuma centra līdz autobusa pieturai, 

no pagasta pakalpojuma centra līdz dzīvojamo māju centram, no veikala līdz daudzdzīvokļu 

mājai „Abavnieki” un gājēju celiņš cauri vecajam parkam. Uzstādīti 3 atpūtas soliņi ar atkritumu 

urnām.  

Kopējās projekta izmaksas ir Ls 21 688,14, t.sk. attiecināmās izmaksas – 8 956,86, no 

kurām 90% ir Eiropas Zivsaimniecības fonda finansējums – Ls 8 061,17 un 10% jeb Ls 895,69 – 

pašvaldības budžeta finansējums. Projekta neattiecināmās izmaksas – Ls 12 731,28 – segtas no 

pašvaldības budžeta. 

Gājēju celiņi izbūvēti, Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstības 

stratēģiju īstenošana” projekta „Gājēju celiņu izbūve Jaunsātu pagastā” ietvaros. 
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5.12.att. Gājēju celiņš no veikala līdz daudzdzīvokļu               5.13.att. Gājēju celiņš cauri vecajam parkam 

mājai „Abavnieki” 

 

2013.gada novembrī tika atklāta nojume Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles bērnu rotaļu 

laukumā, kas paredzēta skolēniem sava brīvā laika pavadīšanai.  

Projekta kopējās izmaksas Ls 2 057,86, t. sk. Eiropas Lauksaimniecības fonda 

attiecināmās izmaksas – Ls 1 700,71, no kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai finansējums – Ls 1 530,64 un 10% jeb Ls 170,07 – pašvaldības budžeta finansējums. 

Projekta neattiecināmas izmaksas – Ls 357,15 – segtas no pašvaldības budžeta. 

 
5.14.att. Nojumes atklāšana pie Jaunsātu skolas 

 

Irlavas pagastā realizēti šādi projekti:   
Projekts „Aprīkojuma iegāde kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošanai Irlavas pagastā” 

realizēts piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļus. 

Projekta kopējās izmaksas Ls 5 070,35, t. sk. attiecināmās izmaksas – Ls 3 841,89, no 

kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums – Ls 3 457,70 un 

10% jeb Ls 384,19 – pašvaldības budžeta finansējums. Projekta neattiecināmas izmaksas – Ls 

1 228,46 – segtas no pašvaldības budžeta. 
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5.15.att. Projekta ietvaros ir iegādāti 150 koka krēsli 

 

 

Irlavas vidusskolai iegādāts jauns un kvalitatīvs sporta inventārs. Projekta kopējās 

izmaksas – Ls 1 756,00; pašvaldības finansējums – Ls 878,00; valsts budžeta dotācijas – Ls 

878,00. 

 
5.16.att. Irlavas vidusskolas jaunais sporta inventārs 

 

Tumes pagastā 2013.gada projekta ietvaros ir rekonstruēts pašvaldības autoceļš „Tukums-

Sveikuļi” Tumes pagastā. Atjaunots 315 metru garš ceļa grants segums un rekonstruēts lietus 

ūdens savākšanas un novadīšanas sistēma, izbūvējot caurtekas un sāngrāvjus. Kopējās projekta 

izmaksas ir Ls 22 602,29 no kurām Eiropas Zivsaimniecības fonda finansējums – Ls 16 860,83 

un Pašvaldības finansējums – Ls 5 741,47. 
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5.17.att. Rekonstruētais pašvaldības autoceļa „Tukums-Sveikuļi” posms 

 

Slampes pagastā ELFLA projekta ietvaros Slampes Kultūras pilij iegādāta gaismas 

tehnika. Projekta kopējās izmaksas Ls 22 657,27, ELFLA finansējums – Ls 16 852,52, 

pašvaldības finansējums – Ls 5 804,75. 

 
5.18.att. Slampes pils gaismas tehnika 

 

Sēmes pagastā īstenoti šādi projekti: 

Labiekārtota Sēmes pagasta tautas nama teritorija – atjaunots piebraucamais ceļa segums, 

ierīkots automašīnu stāvlaukums, izbūvēts atpūtas laukums ar ugunskura vietu, uzstādīti atpūtas 

soliņi un atkrituma urnas. Teritorijā uzstādīts apgaismojums un veikti apzaļumošanas darbi. 

Kopējās projekta izmaksas – Ls 23 302,66, Eiropas Zivsaimniecības fonda finansējums – Ls 16 

526,44, pašvaldības finansējums – Ls 6 776,22. 

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu Sēmes sporta zālei ir iegādāts 

aprīkojums. Projekta kopējās izmaksas Ls 2 662,00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai finansējums – 1 980,00, pašvaldības budžeta finansējums – 682,00. 



Tukuma novada pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats  

 

48 

 

 
5.19.att. Daudzfunkcionālais spēka trenažieris Sēmes pagastā 

 

Zentenes pagastā ir realizēti šādi projekti: 

2013.gadā tika labiekārtota teritorija pie daudzdzīvokļu mājas „Avoti” un Zentenes pagasta 

kultūras nama.  Izbūvēta ūdens ņemšanas vieta, atbilstoši ugunsdzēsības prasībām īpašumā 

„Līvi”. Veikti Zentenes pagasta kultūras nama siltināšanas darbi. Nobruģēts celiņš uz 

daudzdzīvokļu māju, izbūvēts stāvlaukums, ierīkots rotaļu laukums ar līdzsvara baļķi un 

šūpolēm. Projekta izmaksas – Ls 165 040,33, Eiropas Zivsaimniecības fonda finansējums – Ls 

111 048,69, pašvaldības finansējums – Ls 53 991,64. 

 

    
5.20.att. Īpašums „Līvi” pēc labiekārtošanas darbiem           5.21.att. Īpašums „Avoti” pēc labiekārtošanas darbiem 

 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta ietvaros Zentenes pagasta 

kultūras namam ir iegādāta skaņas tehnika, lai nodrošinātu kvalitatīvus kultūras pasākumus. 

Projekta kopējās izmaksas Ls 3 383,21, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

finansējums – Ls 2 330,28 un pašvaldības budžeta finansējums – Ls 1052,93.  
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2013.gadā Tukuma novadā ir  realizēti 22 projekti par kopējo summu Ls 18 756 091,53, no 

kuriem Tukuma pilsētā īstenoti projekti par kopējo summu Ls 18 447 283, 35. No pašvaldības 

budžeta izlietoti Ls 1 840 373,84, no valsts budžeta – Ls 37 380,51, fonda finansējums piesaistīts 

Ls 11 846 179,12.  

 

 
5.22.att. Investīcijas Tukuma novada pagastos 

No kopējām projektu investīcijām Tukuma novadā lielākā daļa ir ieguldīta Tukuma 

pilsētas attīstībā – 98,3%. Tas skaidrojams ar to, ka 2013.gadā ir noslēdzies ļoti apjomīgs,  KF 

līdzfinansēts projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā”, kura kopējās 

izmaksas ir Ls 16 138 418,93. No pagastos ieguldītā investīciju apjoma visvairāk līdzekļu ir 

ieguldīts Zentenes pagastā, t.i., 59%. Zentenes pagastā ir noslēdzies nozīmīgs un finanšu ziņā 

apjomīgs projekts „Dzīves vides uzlabošana Zentenes pagastā”, kura ietvaros ir labiekārtota 

teritorija pie daudzdzīvokļu mājas „Avoti” un Zentenes pagasta kultūras nama, izbūvēta ūdens 

ņemšanas vieta īpašumā „Līvi” un veikti Zentenes pagasta kultūras nama siltināšanas darbi. 

Pārējos novada pagastos ieguldījumu apjoms ir salīdzinoši mazāks tādēļ, ka pagastos pārsvarā ir 

realizēti nelieli ELFLA un EZF projekti (skat. 1.2.attēlā). 2013.gadā ir realizēti trīs projekti – 

„Tukuma novada pašvaldībai piederošo mežu jaunaudzes kopšana”, „Tukuma novada 

pašvaldībai piederošo mežu jaunaudzes kopšana II”, „Jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana 

Tukuma novada pašvaldībā”, kas attiecas uz visu novadu un kopā veido 0,13% (Ls 23 915,07) 

no kopējām projekta investīcijām. 
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5.23.att. Tukuma novadā pabeigtie projekti 

 

2013.gadā Tukuma pilsētā uz vienu iedzīvotāju projektos ieguldīti Ls 954,09, savukārt 

Zentenes pagastā – Ls 313,64 (skat. 1.3.att.). Trešais lielākais finansējums uz vienu iedzīvotāju ir 

Jaunsātu pagastā – Ls 22,99. Pārējos pagastos ieguldījums nav lielāks par Ls 20,00 uz vienu 

iedzīvotāju, jo šeit realizētie projekti ir ar mazāku finansējumu, bet ne mazāk nozīmīgi pagasta 

tālākai attīstībai. Iegādāts aprīkojums kultūras namiem, sakārtoti ceļi, labiekārtotas teritorijas, 

labiekārtotas tirdzniecības vietas, veikta meža jaunaudžu kopšana. 

 
5.24.att. Investīcijas lati uz 1 iedzīvotāju, 2013.gads 

 

2014.gadā Tukuma pilsētā un pagastos turpināsies vairāku iepriekšējā gadā uzsākto 

projektu īstenošana, kā arī 2013.gadā sagatavoto un atbalstīto projektu ieviešana.  

 

Sīkāka informācija par visiem projektiem skatāma Tukuma novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tukums.lv . 
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6. TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS  

KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
 

Lai nodrošinātu Tukuma novada pašvaldības iedzīvotājiem informācijas pieejamību par 

pašvaldības darbību, aktivitātēm, realizētajiem projektiem, Domes pieņemtajiem lēmumiem, 

novadā spēkā esošajiem noteikumiem un saistošajiem noteikumiem, kā arī citu noderīgu 

informāciju, arī 2013.gadā tika turpināta Tukuma novada Domes informatīvā izdevuma 

“Tukuma Laiks” izdošana. Informatīvais izdevums „Tukuma Laiks” tiek izdots vienu reizi 

mēnesī pēc Domes sēdes. Tika izdoti 11 „Tukuma Laiks” numuri. Izdevumu sadarbībā ar Domes 

struktūrvienībām veidoja informatīvā izdevuma redaktore, bet izplatīja SIA „PostService” un  

Latvijas Pasts pastnieki. Izdevuma „Tukuma Laiks” tirāža – 12 100 eksemplāru. Izdevums tiek 

nogādāts visās pasta kastītēs, kas reģistrētas pilsētā, kā arī Tukuma novada pagastos.  

Sadarbības ar sabiedrību veicināšanai un atgriezeniskās saites uzlabošanai, 2013.gada 

pavasarī visās pagastu pārvaldēs un klientu apkalpošanas centros tika noorganizētas iedzīvotāju 

sapulces, kurās pagastu pārvalžu vadītāji sniedza pārskatus par iepriekšējā gadā paveikto un šajā 

gadā plānoto. Iedzīvotājiem bija iespēja uzklausīt Domes vadību, tikties ar Domes deputātiem, 

izteikt viedokli par pagastā notiekošo un priekšlikumus par pagasta dzīves uzlabošanā 

paveicamo. 

2013.gada aprīlī Tukuma novada Domē arī notika ikgadējā Tukuma pilsētas iedzīvotāju 

sapulce, kurā Domes priekšsēdētājs, izpilddirektors un komunālo pakalpojumu uzņēmumu 

pārstāvji sniedza pārskatu par iepriekšējā gadā paveikto un informēja iedzīvotājus par Tukuma 

novada Domes budžetu, namu apsaimniekošanu un ēku siltināšanu, apkures izmaksām, 

atkritumu apsaimniekošanu, sociālo un izglītības sfēru. Iedzīvotājiem bija iespēja uzdot Domes 

deputātiem, administrācijas pārstāvjiem, speciālistiem un pašvaldības uzņēmumu pārstāvjiem 

viņus interesējošus jautājumus, kā arī izteikt savu viedokli par pilsētā notiekošo. 

Tukuma novada Domes interneta mājas lapa jeb tīmekļa vietne tiek papildināta ar aizvien 

jaunām sadaļām. Tīmekļa vietnē regulāri tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar Tukuma novada 

Domes aktuālo informāciju, Domes pastāvīgo komiteju un Domes sēžu darba kārtību un 

lēmumprojektiem, Domes pieņemtajiem lēmumiem un citiem iedzīvotājiem aktuāliem 

jautājumiem. Iedzīvotājiem tiek sniegtas atbildes uz jautājumiem gan e-pastā, gan arī mājas lapā. 

Sabiedrības viedokļa izzināšanai tiek ievietotas interaktīvās aptaujas. 

Katru pirmdienu notikušas preses konferences, kurās sniegto informāciju laikrakstu 

„Tukuma Ziņotājs” un „Neatkarīgās Tukuma Ziņas” žurnālisti izmantojuši, lai informētu 

iedzīvotājus par aktualitātēm pilsētā un novadā.  

Katru ceturtdienu pulksten 10.30 „Kurzemes Radio” tiek pārraidītas Tukuma novada 

Domes ziņas. Ziņu aģentūrai LETA regulāri tiek sūtīti paziņojumi presei. Aģentūra tos ievieto 

savā datu bāzē, ko savukārt izmanto dažādu plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. No 2013.gada 

decembra katru ceturtdienu plkst. 18:45 radio H2O ēterā skan Tukuma novada Domes ziņas.  

Domes vadībai un administrācijas darbiniekiem izveidojusies ļoti laba un cieša sadarbība 

ar sabiedriskajām organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem un klubiem. Domes pārstāvji 

piedalījušies gan biedrību sanāksmēs, kurās snieguši informāciju par pašvaldības budžetu, 

galvenajiem pašvaldības darbības mērķiem, uzklausījuši klātesošo viedokli par dažādiem pilsētas 

attīstības jautājumiem, un apsprieduši turpmākās sadarbības iespējas, gan organizāciju rīkotajos 

pasākumos. Biedrības aktīvi darbojas novada iedzīvotāju iesaistīšanā kultūras, sporta un cita 

veida aktivitātēs. Biedrības sadarbībā ar Tukuma novada Domes Attīstības nodaļas speciālistiem 

izstrādā un iesniedz projektu pieteikumus iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai dažādās 

jomās. Tukuma novada pašvaldības budžetā ir plānoti līdzekļi šo projektu līdzfinansēšanai. 

Sadarbībai starp pašvaldību un biedrībām ir svarīga loma dialoga veidošanā ar iedzīvotājiem. 
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7. TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS  

SADARBĪBA AR ĀRVALSTĪM 
 

2013.gadā ir turpinājusies sadarbība ar ārvalstu partneriem. Tukuma novada Domes 

delegācijas piedalījušās Pluņģes pašvaldības svētkos Lietuvā, Andrihovas pašvaldības svētkos 

Polijā, Krasnogorskas pašvaldības svētkos Krievijā, Maņkovkas rajona pašvaldības svētkos 

Ukrainā, Latvijas izstādes atklāšanā un pasākumā Šenevjērā Francijā, Tukuma Mūzikas skola 

bija pieredzes apmaiņā un koncertēja kopā ar Tidaholmas Mūzikas skolu Zviedrijā. Tukuma 

Raiņa ģimnāzijas ansamblis piedalījās festivālā Krasnogorskā.   

Savukārt Tukumā viesojušies politiķi, pašvaldību darbinieki, uzņēmēji, pašdarbības 

kolektīvi no Pluņģes Lietuvā, Krasnogorskas Krievijā, Šenevjēras Francijā,   Andrihovas (Polija) 

pašvaldība Tukuma pilsētas svētkos iepazīstināja tukumniekus ar Ēnu teātri, tautas mūziku, poļu 

fotoizstādi un kulināriju.  

Biedrība „Stichting Humaneth Noord-Holland” (Nīderlande) sarūpēja datorus 

pašvaldības iestādēm, Dzirciema internātpamatskolai mūzikas instrumentus un citus 

nepieciešamus priekšmetus.  

Tukuma novada Dome sadarbībā ar partneriem no Latvijas, Lietuvas un Polijas –Tukuma 

pensionāru biedrība, Tukuma novada Multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs, Pluņģes 

pašvaldība, Pluņģes senioru klubs, Andrihovas pašvaldība, Trešās paaudzes asociācijas 

universitāte, īstenoja Eiropas Komisijas programmas „Eiropa pilsoņiem” atbalstītu projektu „Par 

aktīviem pilsoņiem Eiropā” („For Active Cirizenship in Europe” - FACE). No 3.novembra līdz 

7.novembrim Tukuma delegācija, kuras sastāvā domes deputāti, jaunieši,  seniori no ansambļa 

„Sidrabrasa” un  seniori no Tukuma līnijdejotājiem, kā arī kolektīvu vadītāji un Pluņģes 

delegācija, kuras sastāvā bija  pašvaldības deputāti un seniori no deju ansambļa „Pilnatis”, kopīgi 

devās uz Andrihovu, Polijā, lai īstenotu projekta aktivitātes. 

                Tukuma novada Dome ir ilggadēja Baltijas pilsētu savienības biedre. Baltijas Pilsētu 

savienība apvieno 106 pilsētas no desmit valstīm Baltijas jūras reģionā. Savienības darbības 

mērķis ir attīstīt sadarbību starp pilsētām pašvaldību līmenī un dalīties pieredzē, veicinot 

demokrātisku, sociālu, ekonomisku un videi draudzīgu attīstību Baltijas jūras reģionā. Aģentūras 

„Tukuma novada sociālais dienests”  pārstāvji piedalījās seminārā par sociālajām tēmām Tartu. 

                Tukuma novada izglītības iestādes aktīvi iesaistījušās Eiropas Savienības 

Mūžizglītības programmas COMENIUS partnerības projektu apakšprogrammu aktivitātēs.  

2013.gadā Tukuma novada Izglītības pārvalde un novada izglītības iestādes ir iesaistījušās 

sekojošos ES projektos: 

1.    Izglītības pārvaldē – projekts „Active Together!” Nr. LV-21-28-2013-R2, 

2. Izglītības pārvaldē – projekts „Together in film” Nr. LV-11-E61-2013-R2, 

3. Tukuma vakara un neklātienes vidusskolā –COMENIUS projekts "Ways into Inclusion" 

Nr.2012-1-DE1-COMO6-275423, 

4. Zemgales vidusskolā -COMENIUS projekts "Spēlējies ar mani, nevis ar datoru" Nr. 

2012-1-TR-1COM06-363686, 

5. Džūkstes pamatskolā – COMENIUS projekts „Skolu daudzpusējās partnerības projekts” 

Nr.2011-1SE1-COM06-083384 

6. Tukuma 2.pamatskola - COMENIUS projekts „One smile makes all languages sound the 

same” Nr. 2013-1-TR1-COM06-48912, 

7. Irlavas vidusskola –COMENIUS projekta "Einst und heute in einem wachsenden 

Europa" Nr.2011-1-PL1- COM06-195054, 

8. Tumes vidusskola –COMENIUS projekts „Citizen of fares-Land” Nr. 2013-1-TR1-

COM06-481843. 

 


