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Godātie publiskā pārskata lasītāji! 

 

          Tukuma novada pašvaldības sagatavotais 2014. gada 

publiskais pārskats sniedz iespēju ikvienam interesentam gūt 

informāciju par savas pašvaldības veiktajiem darbiem, 

īpašumiem, budžetu un īstenotajiem projektiem. Publiskais 

pārskats iedzīvotājiem var būt kā pamatinformācijas avots, lai pēc 

tā izpētes uzdotu konkrētus jautājumus amatpersonām, izpildvarai 

par paveikto un nepadarīto, iecerēto. Pārskats domāts ikvienam 

Tukuma novada iedzīvotājam, 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 novada pašvaldībai aizvadītais 2014.gads ir bijis 

gana saspringts, liekot izvērtēt svarīgāko, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku dzīves kvalitāti 

novada iedzīvotājiem. Nopietns darbs ieguldīts publiskās infrastruktūras un pakalpojumu, kā arī 

kopējās iedzīvotāju labklājības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanā, piesaistot finansējumu gan 

no Eiropas Savienības fondiem, gan citiem finanšu instrumentiem.  

          2014.gadā ir īstenoti vairāki projekti, kas padarījuši pilsētu pievilcīgāku un sakoptāku. 

Pabeigti Zemītes ielas posma no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Stacijas ielai un Stacijas ielas 

posma no Zemītes ielas līdz Revolūcijas ielai rekonstrukcijas darbi; pēc ūdenssaimniecības 

attīstības projekta īstenošanas rekonstruētas vairākas ielas Jauntukuma, Durbes, Centra, Veļķu un 

Ozoliņu mikrorajonos 6,123 km garumā; aizvadītā mācību gada izskaņā pabeigti Tukuma Raiņa 

ģimnāzijas sporta kompleksa ēkas siltināšanas darbi, rekonstruēta bērnudārza „Vālodzīte” ēka, 

radot vietas 116 bērniem; atsevišķos pagastos uzlabota ūdenssaimniecības infrastruktūra, radot 

iespēju iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvu ūdens piegādes pakalpojumu, kā arī vēl citi projekti, par 

kuriem vairāk uzzināsiet turpmāk. Arī par pašvaldības budžeta līdzekļiem veikti lieli darbi – 

rekonstruēta Baložu iela visā ielas garumā ieklājot bruģi un nodrošinot drošu kustību kā gājējiem 

tā velobraucējiem. Ir atrisināts jautājums par skolēnu ēdināšanas nodrošināšanu Tukuma 

E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolā, uzceļot skolai jaunu piebūvi. Pie Pauzera pļavas mākslīgā 

futbola laukuma ir uzstādīti rūpnieciski izgatavoti moduļi, kuros iekārtotas apsildāmas telpas 

sportistiem un treneriem ar ģērbtuvēm un sanitārajiem mezgliem, kā arī labiekārtota teritorija. 

Vasaras vidū darbu jaunās, skaistās telpās uzsāka Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļa, kā 

rezultātā ir nodrošināta iespēja tajā iekļūt cilvēkiem ar kustību traucējumiem, radīta patīkama 

atmosfēra jaunajiem pāriem un visiem apmeklētājiem. Pagastu teritorijās tiek aktīvi veidoti 

kopienu centri. 2014.gadā atvērts Irlavas kopienas centrs un Sēmes kopienas centrs „Mūsmājas”.  

          Notikuši vairāki nozīmīgi kultūras pasākumi, kas ne vien sagādāja pozitīvas emocijas, bet 

arī pulcēja vienuviet novada iedzīvotājus. Jau ceturto reizi svinējām Rožu svētkus, kurus 

Tukuma Durbes estrādē ieskandināja Pasaules koru olimpiādes koncerts, piedaloties novada 

amatiermākslas kolektīviem. Gan mākslas, gan dzejas cienītājus no astoņiem Kurzemes 

novadiem pulcēja Kurzemes Mākslas un Dzejas dienas, kas bija pirmais šāda veida mākslas un 

dzejas mijiedarbības notikums Kurzemē. Savukārt pērnā gada oktobrī Tukuma novads rīkoja 6 

pašvaldību (Dobele, Saldus, Kuldīga, Kandava, Talsi, Tukums) sadraudzības pasākumu. 

          Aizvadītajā gadā piedzīvotas pārmaiņas pašvaldības kolektīvā – nomainījušies divi 

deputāti, Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes vadība, kā arī Tukuma novada Domes 

priekšsēdētājs. Pārmaiņu posms aizsācies arī sporta jomā, paredzot uzlabot sporta dzīvi pilsētā 

un pagastos, kas līdz šim ir bijusi sadrumstalota. 2014.gada izskaņā tika likvidēta Tukuma 
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novada pašvaldības aģentūra „Tukuma Sporta un atpūtas komplekss”, nodrošinot aģentūras 

funkciju izpildi Tukuma Sporta skolā, tādējādi daļēji atrisinot Sporta skolas sporta bāzes 

trūkumu. Darbs pie sporta jomas attīstības tiks turpināts arī nākamajos gados, gan uzlabojot jau 

esošās sporta bāzes, gan attīstot jaunas. 

          2013.gadā Tukuma novada Dome sadarbībā ar SIA „Esplanāde” uzsāka Tukuma tēla un tā 

potenciāla izpēti Tukuma kultūrvides attīstības stratēģijas izstrādei. Tā rezultātā 2014.gada 

izskaņā tika izstrādāts Tukuma logotips, divas rokasgrāmatas – „Tukuma tēla veidošanas 

stratēģija” un „Tukuma zīmola vizuālo elementu standarts”, kā arī brošūra „Tukuma pilsētvides 

objektu – skulptūru un pieminekļu izvērtējums”. 2015.gadā turpinās darbs pie Tukuma zīmola 

iedzīvināšanas. 

Lai veicinātu arī vietējās sabiedrības iesaisti pašvaldības attīstībā un notiekošajās 

aktivitātēs, 2014.gadā Tukuma novada Dome subsidējusi   49 novada biedrības un 19 sporta 

klubus, piešķirot finansējumu nevalstisko organizāciju kultūras un sporta pasākumu 

organizēšanai un nometņu organizēšanai, kā arī atbalstot biedrību realizētos projektus.  

          2014.gadā Tukuma novadā ir samazinājies trūcīgo personu skaits. No Tukuma novadā 

dzīvesvietu deklarējušajām 31749 personām par trūcīgām atzītas 1262 personas (4%) jeb 541 

ģimene. Salīdzinot ar 2013.gadu, trūcīgo personu skaits Tukuma novadā ir samazinājies par 2%. 

Par maznodrošinātām atzītas 612 personas (2%). Par 38 % jeb 176 personām samazinājies arī 

garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanas pabalstu saņēmēju skaits. Samazinājies 

bērnu skaits, kuriem piešķirtas brīvpusdienas izglītības iestādēs, jo Tukuma novada pašvaldībā 

darbojas atbalsta programma ģimenēm ar bērniem, kuras ietvaros tiek nodrošināta pirmsskolas 

izglītības iestādēs un izglītības iestādēs daļēji apmaksāta ēdināšana (75% no ēdināšanas 

izmaksām) bērniem no daudzbērnu ģimenēm, bērniem, kuriem noteikta invaliditāte un bērniem, 

kuri slimo ar celiakiju.  

Kā katru gadu, arī 2014. gadā tika veikta Tukuma novada Domes, pagastu pārvalžu un 

iestāžu darbinieku 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.  

Esam aktīvi strādājuši un varam būt gandarīti, jo mūsu visu kopīgais darbs ir novērtēts ar 

apbalvojumu „Eiropas Gada pašvaldība 2014”. Šis apbalvojums pierāda, ka arī mēs spējam 

sasniegt daudz un mudina strādāt vēl apņēmīgāk. 

          Arī 2015.gads būs vērsts uz novada attīstību un darbu iedzīvotāju dzīves vides 

uzlabošanai. Tiks strādāts pie iesāktajiem darbiem, kā arī jaunām prioritātēm. 

Cienījamie pārskata lasītāji, sekojiet pašvaldības aktivitātēm un aktīvi piedalieties tajās! Ar 

pašvaldībā notiekošo jūs regulāri varat iepazīties Tukuma novada Domes informatīvajā 

izdevumā „Tukuma Laiks”, tīmekļa vietnē www.tukums.lv, kā arī sociālajos tīklos Draugiem.lv 

un Twitter.com. Mēs 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. 

          Tikai kopā mēs varam veidot Tukuma novadu stiprāku un skaistāku!  

 

Ar cieņu, 

Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans 

 

 

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:   Ēriks Lukmans 

Teritorijas lielums:   1194 km
2
 

Iedzīvotāju skaits:   31666 

Salīdzinot datus par pēdējiem pieciem gadiem, ir novērojama iedzīvotāju skaita 

samazināšanās. Salīdzinot 2015.gada 1.janvāra datus par Tukuma novada iedzīvotāju skaitu ar 

2014.gada 1.janvāra datiem, iedzīvotāju skaits Tukuma novadā  samazinājies par 237. 

 

 
1.1.att. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Tukuma novadā 2011.-2015. 

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 01.01.2015. 

 

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

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 01.01.2015. 
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Lielākais iedzīvotāju skaits Tukuma novadā koncentrējies Tukuma pilsētā – 19 099, 

vismazākais iedzīvotāju skaits saglabājies Zentenes pagastā – 530.  

2014.gadā Tukuma novadā bijuši reģistrēti 20 278 iedzīvotāji darbspējīgā vecumā, kas 

sastāda 64% no visiem Tukuma novada iedzīvotājiem. Darbspējīgo iedzīvotāju skaits 

salīdzinājumā ar 2013.gadu samazinājies par 341 personu, savukārt par 72 palielinājies to 

personu skaits, kas vēl nav sasnieguši vecumu, kurā uzsākt darba gaitas. Par 32 personām  

palielinājies 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 01.01.2015. 

 

 2014.gadā Tukuma novadā reģistrēta 16541 sieviete un 15125 vīrieši. Sieviešu Tukuma 

novadā ir par 1416 vairāk. Salīdzinot ar 2013.gada datiem, sieviešu skaits ir samazinājies par 78, 

bet vīriešu – par 159. 
 

 
1.4.att. Iedzīvotāju struktūra pēc dzimuma Tukuma novadā 2011.-2014.gadam 

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 01.01.2015. 

 

 2014.gadā Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 348 dzimšanas. Salīdzinot ar 

2013.gadu, jaundzimušo bērnu skaits palielinājies par 49 bērniem.  

 2014.gadā reģistrētas 169 laulības, t.sk. baznīcā slēgtas 15 laulības, 12 laulības slēgtas ar 

ārvalstniekiem. Salīdzinot ar 2013.gadu, laulību skaits palielinājies par 37 laulībām. 2014.gadā 
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Dzimtsarakstu nodaļā notikušas 11 Rožu kāzu ceremonijas, 7 – Zelta, 1 – Smaragda un 2 

Dimanta kāzu ceremonijas. 

 2014.gadā laulības reģistros izdarītas 111 atzīmes par laulības šķiršanu, kas ir par 12 

mazāk nekā 2013.gadā. 

 Salīdzinot ar 2013.gadu, 2014.gadā reģistrētas 522 miršanas, kas ir par 32 miršanām 

mazāk.  
 

 
1.5.att. No 2011.līdz 2014.gadam reģistrētās dzimšanas, miršanas un reģistrētās laulības 

Avots: Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļas dati uz 01.01.2015. 
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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 - 31666. 

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 noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas, 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: Agris Baumanis, Gunta Kalviņa, Modris Liepiņš, 

Ēriks Lukmans, Jānis Rosickis, Linda Zemīte, Ludmila Reimate, Vladimirs Skuja, Sarmīte 

Krecere, 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 – Ēriks Lukmans, priekšsēdētāja vietnieks – Aivars Volfs. 

2014.gadā sasauktas 15, t.sk. 3  ārkārtas, Tukuma novada Domes sēdes, kurās izskatīti 

499  jautājumi. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/8/88/Tukuma_novads
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2.2.att. No 2010.gada 31.decembra līdz 2014.gada 31.decembrim Domes sēdēs izskatītie jautājumi 

 

Domē darbojas 5 pastāvīgās deputātu komitejas:  

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

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

Dagnija Staķe, Agris Zvaigzneskalns, Sarmīte Krecere. 

2014.gadā notikušas 12 sēdes, kurās izskatīti 284 jautājumi. 

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

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

Zemīte. 

2014.gadā notikušas 11 sēdes, kurās izskatīti 55  jautājumi. 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja – 7 locekļu sastāvā – Ludmila Reimate 

(komitejas priekšsēdētāja), Ēriks Lukmans, Vladimirs Skuja, Dace Lebeda, Normunds Rečs, 

Modris Liepiņš, Dagnija Staķe. 

2014.gadā notikušas 11 sēdes, kurās izskatīti 49 jautājumi. 

Saimniecības un uzņēmējdarbības vides veicināšanas  komiteja – 6 locekļu sastāvā – 

Aivars Volfs (komitejas priekšsēdētājs), Sarmīte Krecere, Arvīds Driķis, Agris Zvaigzneskalns, 

Jānis Rosickis, Juris Bogužs. 

2014.gadā notikušas 11 sēdes, kurās izskatīts 40 jautājumi. 

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

priekšsēdētājs), Arvīds Driķis, Linda Zemīte, Normunds Rečs, Jānis Rosickis, Vladimirs Skuja. 

2014.gadā notikušas 11 sēdes, kurās izskatīti 47 jautājumi. 
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2.3.att.2014.gada pastāvīgajās komitejās  izskatītie jautājumi 

 

 

2.2. Administrācija 
 

          2014. gadā Tukuma novada pašvaldībā bija 108 amata vietas, no tām 4 vakances. 

Nodarbināti 105 darbinieki. 

          2014.gadā 70% no pašvaldības darbiniekiem bija sievietes, 30% – vīrieši. 

Pašvaldības darbinieku vidējais vecums ir 44gadi. Jaunākajam darbiniekam ir 21 gads, bet 

vecākajam – 79 gadi. 

 

 
2.4.att.Darbinieku sadalījums atbilstīgi vecumam 

 

          Pēc izglītības no visiem 2014.gadā pašvaldībā nodarbinātajiem darbiniekiem 21 jeb 20% 

darbinieku ir maģistra grāds, 21 jeb 20% – bakalaura grāds, 24 jeb 23% ir augstākā izglītība, 3 

jeb 3% darbinieku ir 1.līmeņa augstākā izglītība, 13 jeb 12% – vidējā speciālā/profesionālā 

Finanšu kom.

Sociālo un veselības jautājumu kom.

Izglītības, kultūras un sporta kom.

Saimniecības un uzņēmējdarbības vides
veicināšanas kom.

Teritoriālās attīstības kom.

284 

55 

49 

40 

47 
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izglītība, 22 jeb 21% darbinieku – vidējā izglītība un 1 jeb 1% darbinieku ir pamatskolas 

izglītība. 

 

 
2.5.att.Darbinieku sadalījums atbilstīgi izglītībai 

 

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; 

-Pašvaldības izpilddirektora padomnieks ekonomikas un attīstības jautājumos; 

- 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; 
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- Tukuma novada Domes uzņēmējdarbības licencēšanas komisija;  

- Tukuma novada Domes dzīvokļu komisija;  

- Tukuma novada Domes sociālās palīdzības komisija;  

- 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 zemes īpašumu pārvaldīšanas komisija; 

- Tukuma novada Domes sabiedrības veselības veicināšanas komisija; 

- Tukuma novada Domes uzņēmēju konsultatīvā padome; 

- Tukuma novada Domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija; 

- Medību koordinācijas komisija. 

 

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”; 

http://www.tukums.lv/
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- Pūres pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte”; 

- Slampes pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”;  

- Tukuma bibliotēka; 

- Tukuma pilsētas Kultūras nams; 

- 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 

aģentūra „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 iestādēm.  

            2014.gadā Tukuma novada Domē saņemti 7878 iesniegumi, nosūtīti – 4428 dokumenti, 

izsniegtas 583 izziņas, reģistrēti: 1341 līgums, 1146 akti, 499 rīkojumi un 109 pilnvaras. 
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2.6.att.  No 2011. līdz 2014. gadam reģistrētie  saņemtie un nosūtītie dokumenti, izziņas un līgumi 

 

 

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 2014.gadā: 

- 57 sēdēs pieņēma 271 lēmumu, no tiem vienpersoniski pieņemti 14 lēmumi, 

- ierosinātas 153 lietas, 

- bāriņtiesas lietvedībā līdz 2014.gada 31.decembrim atradās 1624 lietas, 

- lietvedībā reģistrēti: saņemtie dokumenti – 1543, nosūtāmie dokumenti – 3119, 

- 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 2014.gada 31.decembrim atradās 176 Tukuma novada pašvaldības 

bērnu: audžuģimenēs 23 bērni, bērnu aprūpes iestādēs 37 bērni, aizbildņu ģimenēs 116 bērni, 

- ar bāriņtiesas lēmumu 29 bērni nodrošināti ar ārpusģimenes aprūpi: 15 bērni ievietoti 

audžuģimenēs, 12 bērni ievietoti aizbildņu ģimenēs, 2 bērni ievietoti bērnu aprūpes iestādēs (Irlavas 

bērnunamā-patversmē, Valsts sociālās aprūpes centrā „Rīga”), 

-  bāriņtiesa informējusi pašvaldības aģentūru „Tukuma novada sociālais dienests” par 22 

ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana (šo ģimeņu vecākiem 

bāriņtiesa nav pārtraukusi bērnu aizgādības tiesības), 

-  ar bāriņtiesas lēmumu 34 personām pārtrauktas bērna aizgādības tiesības (15 mātēm,  19 

tēviem), no tām par vienu personu bāriņtiesa ir lūgusi izmeklēšanas iestādēm uzsākt kriminālprocesu par 

pamatotām aizdomām  par vardarbību (fizisku, emocionālu) pret bērnu. 43 bērnu vecākiem pārtrauktas 

bērnu aizgādības tiesības,  

-  par 17 personām (9 mātēm, 8 tēviem) bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu iesniegt tiesā prasību par 

aizgādības tiesību atņemšanu. 12 personām (6 mātēm, 6 tēviem) ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības 

tiesības par 20 bērniem, 

Saņemtie

Nosūtītie

Izziņas

Līgumi

8109 

4279 

560 

886 

7688 

4175 

655 

873 

7979 

4554 

526 

1127 

7878 

4428 

583 

1341 

2014.gads 2013.gads 2012.gads 2011.gads
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-  ar bāriņtiesas lēmumu  6  personām (3 mātēm, 3 tēviem) atjaunotas bērna aprūpes tiesības par 9 

bērniem, 

-  ar bāriņtiesas lēmumu 10 personas atzītas par adoptētājiem (4 sievietes, 6 vīrieši). Vietējā 

adopcijā 2014.gadā adoptēti 4 bērni (no tiem 3 bērnus adoptēja otrs laulātais), uz ārvalstīm – 6 bērni, 

- līdz 2014.gada 31.decembrim aizgādnībā atradās 75 personas ar ierobežotu rīcībspēju, 

- bāriņtiesa par 29 bērniem devusi tiesām atzinumus (lēmumus) par bērna aizgādības tiesību 

noteikšanu, bērna dzīvesvietas noteikšanu un saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību, 

- par 21 bērnu bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma 

pensijas izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu, 

- bāriņtiesa par 17 bērniem pieņēmusi lēmumu par nepilngadīgo bērnu mantisko interešu 

nodrošināšanu vai aizstāvību (bērnu bankas kontu maiņu, mantojuma pieņemšanu bērna vārdā u.c.), 

-  bāriņtiesas darbinieki pārbaudījuši (apsekojuši)  626 ģimenes  Tukuma pilsētā un 788 ģimenes 

Tukuma novada administratīvajā  teritorijā par ko sastādīti pārbaudes akti, 

- bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces veikušas 483 notariālās darbības, iekasētas nodevas 

4090,65 euro apjomā, 

-   bāriņtiesas darbinieki Tukuma novada bērnu dzīves apstākļus pārbaudīja šādās bērnu aprūpes 

institūcijās: Bērnu sociālās aprūpes centrā „Rīga” Rīgas pilsētā, SOS bērnu ciematā Valmierā un Īslīcē 

(Bauskas novadā), biedrībā „Centrs Elizabete” Jelgavā, Bērnu sociālās aprūpes centrā „Liepāja” Liepājā 

un Irlavas bērnunamā-patversmē, 

-  bāriņtiesas pārstāvis piedalījies 75 tiesas sēdēs dažādu līmeņu tiesās (Tukuma rajona tiesā, Talsu rajona 

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

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

rajona tiesā, Zemgales apgabaltiesā Jelgavā, Administratīvajā rajona tiesā Jelgavā, Augstākajā 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 pārkāpumu izskatīšanai sēdēs un katru otro nedēļu piedalās Administratīvajā komisijā kā komisijas 

locekle.  

 

 

2.6. Pašvaldības policijas darbība 
 

          Tukuma novada Pašvaldības policija (turpmāk – 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.  

          2014.gadā Pašvaldības policijā strādāja 18 policijas darbinieki. Pašvaldības policijas rīcībā 

ir 4 automašīnas, kuras tiek izmantotas ikdienas patrulēšanai un preventīvo darbu veikšanai.  

          Pašvaldības policijā 2014.gadā reģistrēti 2077 notikumi, administratīvo pārkāpumu lietās 

pieņemti 430 lēmumi, 299 administratīvo pārkāpumu lietas nosūtītas lēmumu pieņemšanai pēc 

piekritības citām institūcijām. 2014.gadā Pašvaldības policija nodrošināja sabiedrisko kārtību 13 

sabiedriskos pasākumos un veica 22 profilaktisko pasākumu reidus. Pašvaldības policijas 

darbinieki 2014.gadā sastādīja 1007 administratīvā pārkāpumu protokolus (sk. tabulā). 

 

Administratīvā pārkāpumu protokoli Skaits 

par alkohola lietošanu un atrašanos reibuma stāvoklī sabiedriskā vietā 313 

par nepilngadīgā atrašanos sabiedriskās vietās un izklaides vietās alkohola reibuma 

stāvoklī 

52 

par nepilngadīgā smēķēšanu sabiedriskā vietā 24 
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netiek uzturēts kārtībā piederošais īpašums 29 

īpašumā pieļauta kūlas veidošanās 14 

nav nopļauta zāle 16 

no sniega nav tīrīta ietve 12 

īpašumā tiek uzkrāti atkritumi 11 

suns nav vakcinēts vai pieļauta tā klaiņošana 38 

suns nav reģistrēts 10 

nepiedalās sadzīves atkritumu apsaimniekošanā 17 

par dabisko vajadzību kārtošanu tam neparedzētās vietās 23 

par smēķēšanu neatļautā vietā 26 

par dzīvošanu bez pases vai bez deklarētas dzīves vietas 19 

par sabiedrisko vietu piegružošanu 14 

par karoga nepacelšanu 15 

par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu 18 

par bērna, kurš nav sasniedzis 7 gadu vecumu, atstāšana bez uzraudzības 7 

par bērna aprūpes tiesību nepildīšanu 17 

par informācijas nesēja patvaļīgu izvietošanu 2 

par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka likumīgam rīkojumam vai 

prasībai 

6 

par trokšņošanu, kas traucē personu mieru 7 

par sīko huligānismu 14 

par nepatiesu speciālo dienestu izsaukšanu 3 

par patvarīgu pieslēgšanos pie elektrības 2 

par spļaušanu sabiedriskā vietā 1 

par emocionālo vardarbību pret bērnu 4 

par transporta līdzekļa novietošanu tam neparedzētā vietā 3 

par ceļa seguma piegružošanu un bojāšanu 5 

par sējumu izbraukāšanu 1 

par robežzīmes iznīcināšanu 1 

par antisanitāriem apstākļiem dzīvoklī 2 

par krūmu ciršanu un bojāšanu 2 

par patvarīgu koku ciršanu 1 

par automašīnu novietošanas un stāvēšanas noteikumu neievērošanu 278 

 

 

2.7. Tukuma tūrisma informācijas centra darbība 
 

Tukuma tūrisma informācijas centrs (turpmāk – 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 ir 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 tā apkārtni par 

atpazīstamu tūrisma galamērķi. 

            TIC savā darbībā 2014.gadā vadījās pēc 2007.gadā izstrādātās „Tukuma rajona tūrisma 

attīstības stratēģijas 2008-2013”, turpinot īstenot iesāktās aktivitātes, nodrošinot tūrisma attīstību 

atbilstīgi ilgtspējīgas attīstības principiem un definējot Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas 

novadu kā vienotu tūrisma galamērķi Latvijā. 2014.gadā uzsākta Tukuma novada un starpnovadu 



Tukuma novada pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats 

17 

 

teritorijas tūrisma attīstības stratēģijas 2015.-2022.gadam izstrāde, apkopojot informāciju par 

līdzšinējo tūrisma nozares situāciju Tukuma starpnovadu teritorijā, lai 2015.gadā sagatavotu 

jaunu vidēja termiņa attīstības plānu. 

            2014.gadā TIC ir strādājis pie tūrisma ceļvežu un karšu, suvenīru, mobilās tūrisma 

aplikācijas VisitTukums u.c. tūrisma veicinošām darbībām.   

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

pēc palīdzības vai pakalpojuma) 2014.gadā ir nedaudz lielāks (par 0,2%) nekā 2013.gadā. 

Kopumā TIC telpās apkalpots 7221 apmeklētājs, no kuriem 6271 bijis Latvijas iedzīvotājs (t.i. 

86%). Apkalpoto ārvalstu tūristu skaits ir 950, kas ir par 14% mazāks nekā 2013.gadā. 

 

 
2.7.att. TIC apmeklētāji 2009.-2014.gadā 

            Nozīmīgākais laiks TIC apmeklētāju apkalpošanai klātienē ir vasaras sezona, īpaši jūlijs 

un augusts, kā arī mēneši, kad ir silti laika apstākļi (maijs-septembris). Šajā laikā TIC 

apmeklētājiem ir atvērts ne vien darbadienās (no plkst. 09.00 līdz plkst. 18.00), bet arī sestdienās 

(maijā un septembrī no plkst.09.00 līdz plkst.15.00) un svētdienās (jūnijā-augustā no plkst. 10.00 

līdz plkst. 14.00). Stabils ir arī vidējais dienas apmeklētāju skaits – vidēji 30-34 – vasaras sezonā 

un ap 20 – ziemas sezonā. 
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2.8.att. TIC apmeklētāji 2014.gadā pa mēnešiem 

 

            TIC galvenais pakalpojums klātienē un primārā funkcija ir tūrisma un ar ceļošanu saistītās 

informācijas sniegšana, kas veido 71,55% ikdienas darba ar klientiem.   

            Ievērojami palielinājies neklātienē (virtuālajā vidē) apkalpoto klientu skaits. Jau vairākus 

gadus akcents tiek likts uz informācijas aktualizēšanu un pilnveidošanu tīmekļa vietnē 

www.visittukums.lv , kā arī mobilajā aplikācijā Visit Tukums, lai informācija būtu pieejama 

ikdienā un samazinātu tūristu nepieciešamību apmeklēt TIC klātienē, lai saņemtu nepieciešamo 

informāciju. 

            2014.gadā par 7.2% pieaudzis tīmekļa vietnes www.visittukums.lv apmeklētāju skaits. Tās 

apmeklētāju vidū vidēji katru gadu 70% ir jaunie apmeklētāji, bet aptuveni 30% – atkārtotie 

lapas lietotāji. Lai arī lietotāju skaits ik gadu pieaug, samazinās to vidējais atvērto lapu skaits 

tīmekļa vietnē, kā arī uzturēšanās ilgums. Tas norāda uz to, ka tīmekļa vietne, kas izstrādāta 

pirms gandrīz 10 gadiem, ir morāli un tehniski novecojusi un TIC kolektīvam jāstrādā pie jaunas 

izveides atbilstīgi šodienas prasībām – tai jābūt mobilai, atraktīvai, vizuāli saistošākai un lapas 

lietotāju uzmanību noturošai.  

Mobilā aplikācija Visit Tukums Android un iOS sistēmām tika izveidota un padarīta 

pieejama publiskai lejupielādei 2013.gadā latviešu, lietuviešu un angļu valodā. Savukārt 

2014.gadā aplikācija papildināta ar krievu valodu. Pārskata gadā aplikācija lejupielādēta 464 

ierīcēs. 

 

 

Novada uzņēmējdarbības atbalsta un nodarbinātības veicināšanas pasākumi 

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

Tukuma novada uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanas, kā arī investīciju piesaistes 

aktivizēšanai TIC vadītāja veikusi koordinatora pienākumus ar Ekonomikas ministriju (EM), 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) un Latvijas Pašvaldības savienību (LPS), kā arī 

ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Tukuma filiāli. 

           Sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūras Tukuma filiāli veidotas publikācijas par 

aktuālajiem pasākumiem nodarbinātības veicināšanai un bezdarba mazināšanai pašvaldības 

izdevumam „Tukuma Laiks” un tīmekļa vietnei www.tukums.lv. Ņemta dalība pieteikumu 
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izvērtēšanas komisijas sēdēs aktivitātēs: Pasākumi noteiktām personu grupām, Darba vieta 

jaunietim, Darba vieta invalīdam, Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam, Praktiskās 

apmācības prioritārajās nozarēs. 

            Pēc LIAA pieprasījuma Polaris projekta ietvaros sagatavots investīciju pieteikums (2 

telpu / teritoriju pieprasījumi investīcijām no ārvalstīm). Kopā ar VARAM izstrādāts, sagatavots 

un izdots buklets „Tukums” (angļu valodā) investoru informēšanai par investīciju iespējām 

Tukuma novadā. 

            Sadarbībā ar LPS sagatavots piedāvājums alus darītavai „Labietis” par 3 dažādām 

iespējām alus darītavas izvietošanai Tukuma novadā. 

            Sniegtas konsultācijas par dažādu tipu naktsmītņu izveidošanu standartiem, tūrisma 

uzņēmējdarbības uzsākšanu, tūrisma objektu apsaimniekošanu, produktu veidošanu un 

mārketingu utml. jautājumiem uzņēmējiem un studentiem (245 konsultācijas uzņēmējiem un 35 

studentiem). 

            Sniegtas konsultācijas Latvijas pašvaldībām un tūrisma informācijas centriem (Ogres, 

Ķekavas, Cēsu, Kuldīgas, Kandavas novados) par tūrisma un TIC darba organizāciju, kā piemēru 

minot Tukuma novadu (5 konsultācijas). 

            Nolasītas 2 lekcijas par tūrisma uzņēmējdarbības īpatnībām, kā arī Tukuma un citu 

Kurzemes TICu darbību un sadarbību tūrisma attīstības veicināšanā: Ventspils tūrisma 

konferencē (2014.gada maijā) un Dabas aizsardzības pārvaldes seminārā (2014.gada novembrī). 

            Nodrošināta profesionālās izglītības prakses 3 tūrisma nozares studentiem sadarbībā ar 

Biznesa Augstskolu „Turība”, Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu, Rīgas Biznesa 

koledžu. 
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3. PAŠVALDĪBAS 2014.GADA BUDŽETS 
 

3.1. Tukuma novada Domes budžets 
 

Tukuma novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžeta ieņēmumi ir 27 797 416 euro un 

izdevumi 29 840 166 euro, naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – 3 973 749  euro, 

atmaksājamie aizņēmumi 1 663 454 euro, naudas līdzekļu atlikums gada beigās 127 482  euro. 

Tukuma novada pašvaldības 2014.gada budžeta maksas pakalpojumu ieņēmumi – 955 279 

euro un izdevumi – 1 150 009 euro, t.sk. Tukuma novada Domes administrācijas 2014.gada 

budžeta maksas pakalpojumu ieņēmumi – 143 227 euro un izdevumi – 178 528 euro.  

Tukuma novada pašvaldības 2014.gada speciālā budžeta ieņēmumi –  767 479 euro un 

izdevumi – 929 555 euro, naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – 162 076 euro.  

Tukuma novada pašvaldības 2014.gada ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi –12 696 euro 

un izdevumi – 48 786 euro, naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – 36 090 euro. 

Saņemto aizņēmumu neatmaksātā pamatsumma, kurai nav iestājies atmaksas termiņš uz 

01.01.2014. – 22 906 522 euro  un sniegto galvojumu atmaksājamo pamatsummu apjoms uz 

01.01.2014. – 6 950 770 euro. 

 

 

3.2. Tukuma novada pašvaldības budžeta izpilde 2014. gadā 
 

Tukuma novada pašvaldības ieņēmumi 2014. gadā 

 

 Tukuma novada pašvaldības 2014.gada ieņēmumi ir  27 797 416 euro. Tie ir par 9% 

vairāk nekā 2013.gadā sākotnēji plānotie (25 602 525 euro). 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 2013.gadu tā pieaugums ir 

9% (1 098 542). Saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa prognozi pašvaldības budžeta īpašuma 

nodokļa ieņēmumi pieaugs par 14 % (187 973 euro). Parādus par nekustamā īpašuma nodokli 

tika plānots iekasēt 35% (128 058 euro) no aprēķinātā parāda. Azartspēļu nodoklis tika plānots 

106 715 euro apmērā, pieaugums pret 2013.gada sākotnējo plānu 25 % (21 343 euro). 

Nenodokļu ieņēmumus 2014.gadā bija plānots iekasēt 278 030 euro apmērā. Šos 

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

naudas sodu un sankcijas, kā arī ieņēmumi no īpašumu pārdošanas. Salīdzinot ar 2013.gadu, šeit 

tika plānots ieņēmumu pieaugums par 99 % (138 314 euro), jo tika pārdoti pašvaldības īpašumi 

(cirsmas, zemi).  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – 1 012 194 euro. Lielākais 

šo ieņēmumu īpatsvars 37% (372 181 euro) veido īres un komunālo pakalpojumu ieņēmumi 

pagastu pārvaldēs. Salīdzinot ar 2013.gadu, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi ir 

samazinājušies par 9% (96 879 euro), jo 2014. gadā netika plānoti ieņēmumi no pirmsskolas 

izglītības iestāžu vecāku maksām, jo pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Vālodzīte” un 

„Pasaciņa” bērnu ēdināšana ir nodota komercuzņēmumam, kur arī vecāki norēķinās par 

pakalpojumu. 

 Valsts budžeta transferti – mērķdotācijas un dotācijas 2014. gadā bija plānotas 

11 398 632 euro (41 % no ieņēmumiem). Transferti plānoti par 7% vairāk (781 944 euro). 

Transfertu ieņēmumi tika plānoti pamatojoties uz LR pieņemtajiem normatīvajiem aktiem.  

 Pašvaldību budžeta transferta ieņēmumi tika plānoti par savstarpējiem norēķiniem par 

izglītības, kultūras, sporta, tūrisma un aprūpes funkciju nodrošināšanas pakalpojumiem. 
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3.1.att. Tukuma novada pašvaldības ieņēmumi un izpilde 2014. gadā 

 

 
3.2.att. Ienākuma nodokļi 2014.gadā 
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3.3.att. Nenodokļu ieņēmumi 2014.gadā 

 

 
3.4.att. Maksas pakalpojumi 2014.gadā 
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3.5.att. Ieņēmumi no valsts budžeta un pašvaldību budžetu transfertiem 2014.gadā 

 

 

Tukuma novada pašvaldības izdevumi 2014. gadā 

 

Tukuma novada pašvaldības 2014. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi ir 29 840 166 

euro. Salīdzinot ar 2013.gadu, ir vērojams pieaugums par 11 % (2 997 810 euro). Visi 

pašvaldības plānotie izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās 

kategorijās. Lielākais izdevumu īpatsvars budžetā ir atbalsts izglītībai 48%, kultūrai un sportam 

13%, sociālajai palīdzībai un pakalpojumiem 8%. Visām pašvaldības iestādēm, plānojot 2014. 

gada izdevumus, bija jāievēro vienādi nosacījumi – budžeta izdevumi kā 2012. gada sākotnējais 

plāns ar plānoto izdevumu pieaugumu līdz 5%, tam jābūt pamatotam ar skaitļiem (atvērta jauna 

iestāde, mainījušies tarifi komunālajiem pakalpojumiem u.c.), plānotie kapitālie remontu un 

pamatlīdzekļu iegāde netiek plānota, bet tiek iekļauta prioritāšu sarakstā. Izņemot gadījumus, ja 

ir radusies avārijas situācija, un var tikt traucēta iestādes darbība. Tāpat pirmo gadu visām 

iestādēm tika noteikti vienādi budžeta sagatavošanas kritēriji un aprēķini, lai būtu vienlīdzīgu 

budžeta bāzes dati. 
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3.6.att. Tukuma novada pašvaldības izdevumi atbilstīgi funkcionālajām kategorijām 2014. gadā 

 

 

          Pārvaldes izdevumi. 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. Kopējie 

tās izdevumi 2014. gadā ir 2 103 192 euro, kas ir par 11% lielāki nekā 2013. gadā (1 893 849). 

Tas saistīts ar to, ka 2013. gadā darba alga tika plānota 11 mēnešiem, bet 2014. gadā 12 

mēnešiem. Ar 2014. gadu administrācijā tika plānotas divas jaunas štata vietas – nekustamā 

īpašuma apsaimniekošanas speciālists un iepirkumu speciālists. 

          Parāda maksājumi (kredītu apkalpošana un procentu izdevumi) tika plānoti 458 328 euro, 

kas, salīdzinot ar 2013.gadu, ir par 13% (50 436 euro) vairāk.  

          Sabiedriskā kārtība un drošība. Atbilstīgi iedalījumam funkcionālajās kategorijās šos 

izdevumus veido pašvaldības policijas uzturēšana, videonovērošanas sistēmas apkalpošana un 

sabiedriskās pludmales „Melnezers” uzturēšana. Salīdzinot ar 2013.gadu, izdevumi ir 

palielinājušies par 7% (23 443 euro), jo tika plānota jauna štata vieta – vecākais inspektors un 

jaunas automašīnas iegāde.  

          Ekonomiskā darbība. Šīs sadaļas izdevumus veido ekonomiskās darbības atbalstam, 

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

sakārtošanai (ielas, ceļi, tilti, veloceliņi). Plānotie izdevumi – 2 568 659 euro. Lielākie plānotie 

darbi – Stacijas ielas rekonstrukcija, gājēju ietvju bruģēšana pilsētā, Dzelzceļa stacijas „Tukums 

I” fasādes sakārtošana, pagastu grantēto ceļu seguma atjaunošana u.c. Pieaugums ir par 70 % 

(1 058 310 euro). 

          Vides aizsardzība. Plānotie līdzekļi – 419 981 euro. Finansējums paredzēts ielu, laukumu, 

parku un citu teritoriju tīrīšanai, atkritumu savākšanai, notekūdeņu apsaimniekošanai.  
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          Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai tika paredzēti līdzekļi 2 235 671 euro 

apmērā. Šīs sadaļas izdevumi ir dzīvojamo un nedzīvojamo ēku apsaimniekošana un uzturēšana, 

apgaismošanas izdevumi, teritorijas uzturēšanas izdevumi (stādījumi, ziedi, pilsētas un pagastu 

dekorēšana, kāpņu, soliņu remonti utt.).  

          Veselības aprūpes atbalstam tika ieplānoti 46 349 euro. Izdevumi paredzēti pagastu 

feldšerpunktu uzturēšanai. 

          Atpūta, kultūra un atbalsts biedrībām un nodibinājumiem. Plānotie līdzekļi – 3 769 471 

euro.  

          Izglītība. Proporcionāli vislielākais finansējums ir izglītībai – 14 463 152 euro (tai skaitā 

maksas pakalpojumi – 391 333 euro, valsts mērķdotācijas – 7 617 017 euro, projektu 

finansējums – 271 725 euro). Palielinājums kopumā par 8 % (1 016 347 euro). Tāpat tika plānots 

pašvaldības līdzfinansējums skolēnu ēdināšanai skolās, līdzfinansējums skolēnu ceļa izdevumu 

segšanai, lai apmeklētu skolu. Arī 2014.gadā tika saglabāts atbalsts privātajai pirmsskolas 

izglītības iestādei „Ķipars”. Budžetā tika ieplānots finansējums arī pirmsskolas izglītības iestādei 

„Vālodzīte” Raudas ielā, kuru atvēra 2014.gada 1.septembrī. Pašvaldības izglītības iestādēs, 

atbilstīgi to pakāpei un veidam, izglītības satura īstenošanai tika paredzēti 28.46 euro uz vienu 

izglītojamo papildus literatūras, mācību materiālu un ar izglītības satura apguvi saistīto 

transporta izdevumu apmaksai.  

          Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi. Plānotie līdzekļi 2014.gadā – 2 422 558 euro, 

kas ir par 13 % vairāk nekā 2013.gadā (283 364 euro).  

 

 

Speciālais budžets 

 

          Tukuma novada pašvaldības speciālo budžetu veido Dabas resursu nodoklis un Autoceļa 

fonda ieņēmumi. Kopējie ieņēmumi ir 767 480 euro, izdevumi – 929 555 euro, atlikums uz 

01.01.2014. ir 162 076 euro. Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi novadā tiek plānoti 

centralizēti. Dabas resursa nodokļa ieņēmumi tiek plānoti lietus ūdeņu savākšanai, attīrīšanai, 

strūklaku apkalpošanai, atkritumu savākšanai, ūdens paraugu analīžu veikšanai un citiem 

izdevumiem, kuri saistīti ar vides aizsardzību novadā. 

 

          2014.gada Tukuma pašvaldības budžeta ieņēmumu un izdevumu daļa tika sagatavota 

sabalansēta un lielākais atbalsts ir plānots izglītībai, kultūrai, sportam un pašvaldības teritorijas 

un mājokļu sakārtošanai. Šīs sfēras tika noteiktas par prioritārām 2014.gadā. Tāpat galvenais 

uzsvars novada attīstībai ir plānot un īstenot projektus ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu, jo 

novadā ir nepieciešamas investīcijas infrastruktūrā, izglītības un kultūras iestādēs.  
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3.7.att. Tukuma novada pašvaldības izdevumi atbilstīgi ekonomiskajām kategorijām 2014. gadā 

  

 

PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 

NO 2013.-2015. GADAM 

 

 
3.8.att. Tukuma novada 2013.-2014.gada pamatbudžeta izpildes un 2015.gada plānotā ieņēmumu struktūra 
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3.9.att. Tukuma novada 2013.-2014. gada pamatbudžeta izpildes un 2015.gada plānotā izdevumu struktūra 

 

 

 
3.10.att. Tukuma novada 2013.-2014. gada speciālā budžeta izpildes  

un 2015. gada plānotā ieņēmumu struktūra 
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3.11.att. Nefinanšu investīcijas 

 

 
3.12.att. Parādu saistību dinamika 2013.-2015. 

 

Plašāk par finanšu darījumiem 2014.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 2014. gada finanšu pārskatu 

   2015.gada janvārī – aprīlī tika sagatavots 2014.gada finanšu pārskats un ir saņemts 

zvērināta revidenta atzinums. Tukuma novada Domes 2014. 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”. 2014.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 informāciju sniedz ziņas par finanšu līdzekļu 

avotiem un to izlietošanu. 

 

3.4. Par veiktajām pārbaudēm 
 

2014. 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.  

2014. gadā veiktas pārbaudes biedrību iesniegtajām atskaitēm par Tukuma novada Domes 

piešķirtā finansējuma izlietojumu. 

          2014.gada janvārī veiktas pārbaudes SIA „Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” un SIA 

„Tukuma siltums” ar mērķi – konstatēt vai tiek ievērota finanšu disciplīna iestādē noteiktās 

kārtības ietvaros. 

2014.gada februārī veikta pārbaude SIA „Tukuma ūdens” ar mērķi konstatēt, vai tiek 

ievērota finanšu disciplīna iestādē noteiktās kārtības ietvaros. 

2014.gada februārī pamatojoties uz iesniegumu, veikta pārbaude Tukuma Mākslas skolā. 

2014.gada februārī veikta pārbaude iepirkumam „Tukuma novada Domes autotransporta 

apkope un remonts” par saistību izpildi pret Tukuma novada Domi. 

2014.gada martā un aprīlī veikti lietderības izvērtējumi SIA „Tukuma siltums”, SIA 

„Tukuma ūdens”, SIA „Tukuma ledus halle”, SIA „Tukuma slimnīca”, SIA „Atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrībai „Piejūra””, SIA „Komunālserviss TILDE” un SIA „Irlavas 

Sarkanā Krusta slimnīca”. 

2014.gada maijā veikta inventarizācija saistībā ar Tukuma 2.vidusskolas direktora 

pienākumu izpildītāja noteikšanu un materiālo vērtību nodošanu. 

2014.gada jūnijā veikta ārkārtas inventarizācija un materiālo vērtību nodošana Slampes un 

Džūkstes pagastu pārvaldē sakarā ar pagastu pārvaldes vadītāja maiņu. 

2014.gada jūlijā veikta inventarizācija saistībā ar Džūkstes pamatskolas direktora 

pienākumu izpildītāja noteikšanu un materiālo vērtību nodošanu. 

Pamatojoties uz Valsts kontroles likuma 2.pantu un Valsts kontroles Piektā revīzijas 

departamenta 2014.gada 14.aprīļa revīzijas apakšuzdevumu Nr.2.4.1-9-2/2014, tika veikta 

lietderības revīzija par Tukuma novada pašvaldības finanšu līdzekļu kultūrai, atpūtas un sporta 

pasākumiem izmantošanas lietderību un atbilstību normatīvo aktu prasībām. Revīzijas mērķis 

bija iegūt pārliecību, ka laika posmā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim 

pašvaldība ir nodrošinājusi finanšu līdzekļu kultūrai, atpūtas un sporta pasākumiem 

izmantošanas atbilstību normatīvo aktu prasībām un lietderību. Pārbaude ilga no 2014.gada 

aprīļa līdz 2015.gada martam. 

Sistemātiski tiek veiktas Tukuma novada Domes autotransporta ceļazīmju pārbaudes. 

2014. gadā veiktas pārbaudes saskaņā ar rīkojumiem „Par Domes autotransporta 

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

autotransporta vienībām noteikto degvielas limitu ievērošanai. 
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2014. gadā veiktas pārbaudes Domes īpašumā esošo mobilo telefonu numuru 

izmantošanai, pārbaudot noteiktos limitus, saskaņā ar rīkojumu „Par mobilo telefonu 

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

līdzekļu izlietošanu mobilo sakaru operatoru telekomunikāciju pakalpojumiem. 

 2014. gada februārī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra veica pārbaudi projektam 

„Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide Tukuma pilsētā”. 

2014.gada martā pārbaudi veica Valsts izglītības attīstības aģentūra par 2010.gadā pabeigto 

ERAF projektu „Zemgales vidusskolas pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem”. 

2014.gada aprīlī Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā pārvalde veica 

pārbaudi projektiem „Tautas tērpu un aprīkojuma iegāde Irlavas kultūras namam”, „Brīvā laika 

istabas „Kabata” izveide Pūres pamatskolā”, „Tautas tērpu iegāde Pūres kultūras nama jauniešu 

deju kolektīvam” un „Tautas tērpu iegāde Pūres pamatskolas tautisko deju kolektīvam”. 

2014.gada septembrī Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā pārvalde veica 

pārbaudi projektiem „Sporta laukuma labiekārtošana un sporta inventāra iegāde Džūkstes 

pagastā” un „Bērnu rotaļu laukuma izbūve Lestenes pagastā”. 

2014.gada septembrī pārbaudi veica Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu revīzijas 

departaments. Revīzijas ietvaros veikta  projekta Nr. 3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/016 „Zemītes 

ielas un tilta pār Slocenes upi rekonstrukcija” pārbaude. Revīzijas mērķis – gūt pietiekamu 

pārliecību atbilstīgi Komisijas Regulas (EK) Nr.1828/2006 16.panta 2.punkta prasībām par to, 

vai sertificētie izdevumi ir attiecināmi finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  
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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”) 2014. gada 
konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Revidētais konsolidētais 2014. gada finanšu pārskats ietver: 

 2014. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",  

 2014. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2014. gadu – veidlapa Nr.4-1, 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2014. 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. 
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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. 
 
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 2014. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības 
finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2014. 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 2014. gadu, kas atspoguļots konsolidētā gada 
pārskata sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā 
vadības ziņojumā un 2014. gada konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 
 
 
 
SIA „Auditorfirma Inspekcija”  
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  
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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 

 

 

2015.gada 2.jūlijā        prot.Nr.7,4.§. 

  

  

 

Par Tukuma novada Domes 

2014. 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 01.01.2014. līdz 31.12.2014., 

 

2. apstiprināt Tukuma novada pašvaldības konsolidēto 2014.gada finanšu pārskatu, 

 

3. pieņemt zināšanai Tukuma novada pašvaldības 2014.gada darbības finansiālos 

rādītājus: 

3.1. bilances kopsumma 82 530 846 euro; 

            3.2. pārskata gada budžeta izpildes rezultāts -374997 euro. 

 

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs              (personiskais paraksts)   Ē.Lukmans 

  

 

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 

2015. gada 1. janvārī bija: 

- Fizisko un juridisko personu īpašumi 80189.3 ha 

- Valsts īpašumi 33393.3 ha 

- Pašvaldības īpašumi 3910.9 ha 

- Zemes lietojumi 1770.0 ha 

Tukuma novada administratīvās teritorijas kopējā platība 119263.5 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 – 716.5 ha;  

- lauksaimniecības zeme – 1328.5 ha;  

- dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme – 596.4 ha;  

- individuālo dzīvojamo māju apbūvei izmantojamā zeme – 55.2 ha;  

- daudzdzīvokļu māju apbūvei – 39.8 ha;  

- komercdarbības objektu apbūves zeme – 26.0 ha;  

 - sabiedriskas nozīmes objektiem – 233.2 ha;  

 - ražošanas objektu apbūvei – 96.5 ha;  

 - satiksmes infrastruktūrai – 669.6 ha;  

 - inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme – 33.4 ha; 

 - ūdens objektu zeme – 53.6 ha; 

 - derīgo izrakteņu ieguves teritorijas – 62.2 ha. 

 

 

 

Pašvaldības 
īpašumi 

3% 

Fizisko un 
juridisko 
personu 
īpašumi 

68% 

Valsts īpašumi 
29% 
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5. TUKUMA NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 
 

5.1. Apstiprināta Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija līdz 2033.gadam  

 
          Ar Tukuma novada Domes 2014.gada 18.decembra lēmumu (prot.Nr.15, 4.§.) apstiprināta 

Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam gala redakcija. 

          Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2033.gadam ir Tukuma novada 

pašvaldības ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts ilgtermiņa attīstības 

redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Dokumenta izstrāde tika uzsākta 

2013.gada aprīlī. 

          Stratēģijas galvenais uzdevums ir kalpot par ilgtermiņa ietvaru Tukuma novada Attīstības 

programmai un Teritorijas plānojumam, radot priekšnoteikumus Tukuma novada ilgtspējīgai un 

integrētai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. Balstoties uz Stratēģiju, 

aktualizējot novada Attīstības programmas Rīcības plānu un Investīciju plānu, tiek gatavota 

Tukuma novada attīstības programma 2015.-2020.gadam un veikti grozījumi novada Teritorijas 

plānojumā. 

          Stratēģijas izstrāde uzsākta ar Tukuma novada Domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu 

(protokols Nr.7., 18) „Par Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam 

izstrādes uzsākšanu”. 

          Stratēģijā ir izvirzīti četri mērķi, kas raksturo attīstības virzienus sociālajā, ekonomikas, 

vides un pārvaldes jomā: 

- vienota un atvērta, izglītota un aktīva sabiedrība, kam nodrošinātas daudzveidīgas augstas 

kvalitātes attīstības iespējas; 

- daudzveidīga, jaunievedumiem atvērta Latvijas un starptautiskajā tirgū konkurētspējīga 

uzņēmējdarbība; 

- pievilcīga, ērta un harmoniska dzīves, darba un brīvā laika pavadīšanas vieta; 

- labi atpazīstams novads ar sadarbību sekmējošu modernu pašvaldību. 

          Par nozīmīgākajām Tukuma novada prioritātēm noteikta: mūsdienīga izglītība, 

daudzveidīgs mājokļu piedāvājums, aktīva, daudzveidīga dažāda mēroga sadarbība, labvēlīga 

uzņēmējdarbības vide un augsta nodarbinātība, ērta transporta infrastruktūra un satiksme. 

          Būtiskākie Tukuma pilsēta attīstības virzieni ir ekonomisko aktivitāšu paplašināšana – 

industriālās zonas paplašināšana, degradēto un neizmantoto vietu un objektu revitalizēšana, 

publisko pakalpojumu attīstība, tūrisma attīstība; mājokļu piedāvājuma paplašināšana un 

attīstība; Tukuma Vecpilsētas atjaunošana; transporta infrastruktūras un satiksmes uzlabošana. 

          Dokumenta izstrādē bija aicināti iesaistīties arī iedzīvotāji. Stratēģijas izstrādes gaitā 

darbojās piecas darba grupas – Izglītības; Kultūras un sporta; Sociālās aprūpes un veselības; 

Infrastruktūras un vides; Uzņēmējdarbības un lauku attīstības darba grupas, kā arī tika rīkots 

Tukuma novada jauniešu seminārs. Laikā no 2014.gada 2.oktobra līdz 10.novembrim notika 

Stratēģijas projekta publiskā apspriešana. 

          Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir apskatāma tīmekļa vietnē 

www.tukums.lv sadaļā „Novada pašvaldība”, „Normatīvie akti”, „Attīstības plānošanas 

dokumenti”. 

 

 

5.2.Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam  

grozījumu izstrāde 
 

            2013.gada 22.augustā tika pieņemts lēmums (prot.Nr.13, 11.§.) par Tukuma novada 

teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grozījumu izstrādi. Tukuma novada teritorijas 

plānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir radīt plānošanas dokumentu ilgtspējīgas un līdzsvarotas 

http://www.tukums.lv/
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attīstības veicināšanai Tukuma novadā, balstoties uz sabiedrības un speciālistu pamatotu 

viedokli, ievērojot plānošanas pamatprincipus – ilgtspējīgas attīstības principu, pēctecības 

principu, līdzdalības principu, interešu saskaņotības principu, sadarbības un atklātības principu. 

2014.gadā norisinājās aktīvs darbs pie Tukuma novada plānojumu grozījumu izstrādes: 

veikts spēkā esošo apbūves noteikumu izvērtējums; apstiprināto detālplānojumu izvērtējums; 

izvērtētas konkrētas prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā 

funkcionālajā zonā; veikts derīgo izrakteņu ieguves teritoriju izvērtējums; lauksaimniecības 

zemju kvalitātes izvērtējums, izvērtēti vēja parku izvietošanas risinājumi. 

          Pašvaldība ar jauno teritorijas plānojumu piedalās projektā „Pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas 

sistēmas ieviešana novados - 2.kārta”, kura rezultātā ir radīta iespēja vienotā sistēmā uzglabāt 

pašvaldību teritorijas plānojuma grafiskos un teksta datus.  

 Sakarā ar to, ka notiek plānojuma grozījumu izstrāde nav bijusi nepieciešamība izstrādāt 

lokālplānojumu ne pēc pašvaldības, ne arī kādas citas juridiskas vai fiziskas personas 

ierosinājuma.  

 

Būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzība 

 
          Periodā līdz 01.10.2014., kad spēkā stājās jaunais būvniecības regulējums Tukuma novada 

pašvaldība ir izsniegusi 113 būvatļaujas, 148 plānošanas un arhitektūras uzdevumus, 55 aktus 

par pieņemšanu ekspluatācijā. Sastādīti 5 administratīvie pārkāpumu protokoli. Notikušas 33 

būvvaldes sēdes, kurās izskatīti 257 jautājumi. 

          2014.gadā pabeigti Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas piebūves celtniecības darbi, 

tādējādi atrisinot jautājumu par skolēnu ēdināšanas nodrošināšanu. Piebūves pirmajā stāvā 

iekārtots virtuves bloks un ēdamzāle ar 120 vietām, savukārt otrajā stāvā iekārtota bibliotēka, 

lasītava, zēnu darbmācības kabinets un četri darba kabineti. Telpām iegādātas jaunas mēbeles un 

nepieciešamais inventārs. Papildus piebūves celtniecībai izbūvētas telpas sporta nodarbību 

garderobēm, dušas un sanitārie mezgli, kā arī izremontēta sporta nodarbību zāle. Izbūvētas visas 

inženierkomunikācijas – lietusūdens novadīšanas sistēma, pieslēgums siltumapgādes tīkliem, 

ūdensvadam un kanalizācijai, un labiekārtots skolas pagalms, ieklājot bruģa segumu. Būvdarbi 

tika veikti par pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

 
5.1. Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas piebūve 

 

          Par pašvaldības finansējumu izbūvēts arī sporta komplekss Pauzera pļavās pie mākslīgā 

seguma futbola laukuma. Būvdarbu rezultātā pie mākslīgā seguma futbola laukuma ir uzstādīti 

rūpnieciski izgatavoti moduļi, kuros ir izbūvētas atbilstīgas un kvalitatīvas telpas sportistu 
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vajadzībām – četras garderobes ar sanitārajiem mezgliem, divas treneru un tiesnešu telpas, viena 

noliktavas telpa inventāra glabāšanai, kā arī tualetes skatītājiem.  

          Veikti Durbes pils saimniecības ēkas rekonstrukcijas darbi. Saimniecības ēka tika 

pārbūvēta par katlu māju, kas nodrošinās visa kompleksa apsildīšanu. Katlu mājā ir izbūvēta liela 

kurināmā uzglabāšanas telpa, katlu telpa, palīgtelpas darbiniekiem, tai skaitā atpūtas telpa un 

dušas telpa, kā arī ģeneratora telpa, lai nodrošinātu nepārtrauktu apkures katla darbību arī 

elektrības pārtraukuma gadījumā. Ēkai pilnībā tika izbūvētas jaunas jumta konstrukcijas, 

nostiprinātas esošas ēkas ārsienas, kā arī iebetonētas grīdas. 

          Ir veikti rekonstrukcijas darbi Tukuma Sporta un atpūtas kompleksa stadiona tribīnēm 

Kuldīgas ielā 74, Tukumā, proti, ir izbūvēts jumts virs skatītāju tribīnēm, uzstādīti jauni skatītāju 

krēsli, ierīkota āra duša, kā arī nobruģēti celiņi starp tribīnēm un stadiona skrejceliņiem skatītāju 

un sportistu vajadzībām. 

             

Tehniskā infrastruktūra un pakalpojumi 2014.gadā 

 

            Komunālajā sfērā 2014.gadā būtiski līdzekļi ieguldīti pašvaldības īpašumā esošo 

dzīvojamo un nedzīvojamo ēku uzturēšanai, satiksmes infrastruktūrai, teritorijas sakārtošanai un 

ielu apgaismošanai, apgaismojuma tīklu uzturēšanai un rekonstrukcijai. Izbūvēta ielu 

apgaismojuma kabeļu līnija Kurzemes, Pļavas Pasta, Smilšu, Miera, Nogāzes, Zemgales, 

Lakstīgalas, Mālkalna, Dienvidu, Partizāņu un Robežu ielās ar kopējo garumu – 4566 metri. 

Ierīkoti 88 apgaismojumu balsti Tukuma pilsētā. Izbūvēti ūdens un kanalizācijas vadi un pievadi 

ar pašvaldības līdzmaksājumu Lielajā, Durbes, Talsu, Strēlnieku, Vārpu, Raiņa, Dzirņu, Pētera, 

Meža, M. Parka, Laubītes, Smilšu, Imulas, Jumpravas un Ošu ielās, pavisam 31 objektam par 

kopējo pašvaldības finansējumu – 38384 euro. Izbūvēta maģistrālā siltumtrase Aviācijas ielā 14, 

Tukumā. Ar pašvaldības līdzfinansējumu atbalstīta dzīvojamo māju pagalmu asfaltēšana. 

Pašvaldības ceļu un ielu remontdarbos ieguldīti 249003 euro.  

          2014.gadā viens no lielākajiem paveiktajiem darbiem Tukuma pilsētā ir Baložu ielas 

rekonstrukcija.  

 

 
5.2.att.Rekonstruētā Baložu iela Tukumā 

 

          Pagastu pārvaldēs māju apsaimniekošanu, apkures, ūdens, kanalizācijas un atkritumu 

savākšanas pakalpojumus, kā arī pagastu ceļu greiderēšanu, planēšanu un citus ceļu uzturēšanas 

darbus vasaras un ziemas periodā veic SIA „Komunālserviss TILDe”, izņemot Pūres un Jaunsātu 

pagastu pārvaldi, kas to veic pati. 
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5.3. Ekspluatācijā pieņemtie nozīmīgākie objekti Tukuma novadā 2014. gadā  

 
Publiskās investīcijas būvniecībā 

Būves nosaukums Iela, mājas nosaukums Pilsēta/pagasts 

Sporta kompleksa nesošo jumta 

konstrukciju pastiprināšana 

Tukuma Raiņa ģimnāzija Tukums 

8-sekciju malkas šķūnis Mazā iela 4 Tukums 

Slampes ciema ūdenssaimniecības 

sakārtošana 

Slampes ciems Slampe 

Zemītes ielas posma no dzelzceļa 

pārbrauktuves līdz Stacijas ielai un 

Stacijas ielas posma no Zemītes ielas līdz 

Revolūcijas ielai rekonstrukcija 

Zemītes un Stacijas ielas 

 

Tukums 

Tribīņu rekonstrukcija Kuldīgas iela 74 Tukums 

Baložu ielas rekonstrukcija Baložu iela Tukums 

Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras 

sakārtošana pēc ūdenssaimniecības 

attīstības projekta realizācijas (2.kārta) 

Dzirņu iela; Ošu iela; 

Imulas iela; Noras iela; 

M.Parka iela 

Tukums 

Pirmsskolas izglītības iestādes 

rekonstrukcija 

Raudas iela 3; Raudas 

iela 3A; J.Raiņa iela 32A 

Tukums 

Malkas šķūnis Slampes centra palīgēkas Slampe 

Pastariņa muzejs - lauku sēta „Bisnieki” 

9.kārta – Akas un dīķa tīrīšana, ūdens 

ņemšanas vietas un piebraucamā ceļa 

izbūve  

Bisnieki 

 

Zentene 

E.Birznieka-Upīša Tukuma 

1.pamatskolas rekonstrukcija 

Lielā iela 9 

 

Tukums 

Pastariņa muzeja - lauku sētas „Bisnieki” 

3.kārta – Stallis 

Bisnieki 

 

Zentene 

Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras 

sakārtošana pēc ūdenssaimniecības 

attīstības projekta realizācijas (2.kārta) 

Veļķu un Laubītes ielu 

posmi 

 

Tukums 

Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras 

sakārtošana pēc ūdenssaimniecības 

attīstības projekta realizācijas (1.kārta) 

Rudens, Pilskalna, 

Jumpravas, Smilšu un 

M.Smilšu ielas posmi 

Tukums 

Slampes ciema siltumtrases 

rekonstrukcija 

Slampes ciems 

 

Slampe 

Ūdenssaimniecības attīstība Lestenes 

pagasta Lestenes ciemā 

Lestenes ciems 

 

Lestene 

Katlu mājas rekonstrukcija Zemītes iela 5 Tukums 

Sporta komplekss pie mākslīgā seguma 

futbola laukuma  

Revolūcijas iela 4 

 

Tukums 
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Privātās investīcijas būvniecībā 

Kafejnīca-Terase Šokolādes muzejs Pūre 

Publiskās ēkas rekonstrukcija (4. un 

5.stāva telpu pārbūve par dzīvokļiem)  

Pasta ielā 11(k-2) 

 

Tukums 

Latvijas Valsts radio un televīzijas centra 

maģistrālo optikas kabeļu infrastruktūras 

izbūve  

 

No NRRS torņa Jelgavas 

ielā 29,Tukumā, līdz 

NRTC tornim Ģertrūdes 

18, Ventspilī, Tukuma 

novada teritorijā 

Tukums 

Mājas (istabas) dzīvnieku barības ceha 

izejvielu noliktava 

Straume 

 

Tukums 

SIA „CSK Steel” optiskais pieslēgums Stacijas iela 6A Tukums 

SIA „Lattelecom” sadales skapja 

uzstādīšana un elektroapgāde 

Ausekļa un Durbes ielu 

krustojums 

Tukums 

Šķidrmēslu krātuve Augšluikas Tume 

Optiskā tīkla infrastruktūras izbūve; 

Objekts-TUKUMS 

 

Slampes, Džūkstes; 

Lestenes; Irlavas; 

Degoles pagasti 

Slampe; Džūkste; 

Lestene; Irlava; 

Degole 

Tirdzniecības centra renovācija Pasta iela 14 Tukums 

Tirdzniecības zāles rekonstrukcija un 2 

būvmateriālu nojumes 

Talsu iela 78 

 

Tukums 

Veikala ēkas rekonstrukcija Eksporta iela 6 Tukums 

Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija 

 

Lielkrinči; Saulrieti; 

Glāznieki; Prātnieki; 

Aļņi; Virzas; Lielvagari; 

Meža Birznieki 

Sēme; Pūre 

 

„Atspulgu” ūdenskrātuves slūžu 

rekonstrukcijas un HES būvniecības 

1.kārta – slūžu rekonstrukcija 

Atspulgas 

 

Irlava 

Augļu noliktavas 1.kārta  Zemeņu iela 20 Pūre 

Noliktavas rekonstrukcija par gaļas 

produktu ražošanas cehu  

Eksporta iela 10 

 

Tukums 

Meža ceļš „Dzīvības ceļš” rekonstrukcija Kandavas meža iecirknis 

 

Tume 
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5.4. Projektu vadība un to realizācija 2014.gadā 
 

2014.gadā Tukuma pašvaldībā ir īstenoti nozīmīgi projekti ar dažādu Eiropas Savienības 

fondu finansiālu atbalstu, piemēram, ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF), Eiropas 

Kohēzijas fonda (KF), Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Eiropas 

Zivsaimniecības fonda (EZF), Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansējumu.  

 

2014.gadā Tukuma pilsētā ar Eiropas Savienības un pārējo ārvalstu finanšu palīdzību 

līdzfinansētie projekti: 

ERAF projektā „Infrastruktūras pielāgošana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 

izveidei Tukumā” rekonstruēta ēka un izveidota jauna piebūve centrālajai ēkai, lai to pielāgotu 

bērnudārza vajadzībām ar sešām grupiņām. Šī ir pirmā izglītības iestāde Tukuma novadā, kurai 

uz ēkas jumta ir uzstādīti saules kolektori karstā ūdens uzsildīšanai. Labiekārtota arī bērnudārza 

teritorija, nobruģēti celiņi un laukumi, izveidots stāvlaukums automašīnām, jauns nožogojums un 

vārti, kā arī iekārtoti rotaļu laukumi ar jaunām iekārtām un nojumēm. Bērnudārzs ir pirmsskolas 

izglītības iestādes „Valodzīte” filiāle un tam piešķirts nosaukumu „Lotte”. 8.septembrī skaistās, 

mājīgās telpas sāka apmeklēt 116 bērni no 1,5 līdz 7 gadu vecumam. Projekta ietvaros izveidotas 

26 jaunas darba vietas. Projekta kopējās izmaksas ir 1 464 902 euro. 

 

 
5.3. att. Bērnudārzs „Lotte” Raudas ielā 

 

ERAF projekts „Zemītes ielas un tilta pār Slocenes upi rekonstrukcija” īstenots laika 

posmā no 2012.gada augusta līdz 2014.gada novembrim. Projektā rekonstruēts 1,95km garš 

tranzītielas brauktuves segums Zemītes ielā un Stacijas ielā, izbūvēta Eksporta iela 70m garumā 

un pārbūvēts 17,5m garš tilts. I kārtas darbi jeb Zemītes ielas, Eksporta ielas un tilta pār Sloceni 

izbūve veikti no 2012.gada novembra līdz 2013.gada oktobrim. II kārtas darbi – Zemītes ielas 

posma no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Stacijas ielai un Stacijas ielas posma no Zemītes ielas 

līdz Revolūcijas ielai rekonstrukcija – veikti no 2013.gada oktobra līdz 2014.gada jūnijam. 

Projekta izmaksas 2014.gadā ir 1 186 625 euro (2013.gadā 2 378 445 euro). 
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5.4.att.Rekonstruētie Zemītes ielas un Stacijas ielas posmi 2014.gadā

          ERAF projekta „Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošana pēc ūdenssaimniecības 

attīstības projekta realizācijas (1.kārta)” laikā ir noasfaltētas 5 ielas 3,512 km garumā, kurām 

iepriekš bija grants segums. Projekta kopējās izmaksas ir 679 258 euro. 

 

5.5.att.Smilšu ielas posms – no Kurzemes ielas līdz Lauku ielai – 292m 

 

ERAF projektā „Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošana pēc ūdenssaimniecības 

attīstības projekta realizācijas (2.kārta)” ir noasfaltētas 7 ielas 2,611km garumā un arī tām 

iepriekš bija grants segums. Projekta kopējās izmaksas –656 132 euro. 

  

 
5.6.att.M.Parka ielas posms 
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          KF projektu „Katlumājas Zemītes ielā 5 rekonstrukcija Tukumā” īstenoja SIA „Tukuma 

siltums”. Tika rekonstruēta Lauktehnikas (Zemītes ielas) katlumāja un nomainīti divi vecie 

ūdenssildāmie katli, to vietā uzstādot jaunu ūdenssildāmo šķeldas katlu ar kopējo jaudu 2 MW. 

Būvdarbu līguma summa ir 413 352 euro. 

 

 
5.7.att.Jaunais ūdenssildāmais šķeldas katls 

 

Ar KPFI atbalstu īstenoti divi projekti – „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, 

iegādājoties jaunu, rūpnieciski ražotu elektromobili” (iegādāts 1 elektromobilis VW e-UP! 

Tukuma novada Domei par 26 442 euro) un „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, 

iegādājoties jaunu, rūpnieciski ražotu elektromobili Tukuma novada pašvaldības aģentūras 

„Tukuma novada sociālais dienests” vajadzībām” (iegādāts 1 elektromobilis VW e-UP! 

sociālajam dienestam par 26 442 euro). Elektromobiļi ir gan ekonomiski, gan videi draudzīgi 

transportlīdzekļi, kuri veicinās siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanu, jo tie nerada 

videi kaitīgas izplūdes gāzes. Pēc savas konstrukcijas tie par vienīgo mehānisko dzinējspēku 

izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un siltumnīcefekta gāzu emisijas 

ir 0 g/km. Pašvaldības organizētajā iepirkumā tiesības piegādāt elektromobiļus ieguva SIA 

„Moller Auto Latvia”. 

 

 
5.8.att.E-auto VW e-UP! sagaidīšana Tukumā 30.10.2014. 

 

Noslēdzies Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētais un kopš 2012.gada 

īstenotais projekts „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības 
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iestādēs” (8274 euro). Tukuma novadā atbalsts ugunsdrošības pasākumiem bija paredzēts divām 

izglītības iestādēm – Tukuma internātpamatskolai un Tukuma pirmsskolas izglītības iestādei 

„Taurenītis”. Projektā paveiktais – ugunsaizsardzības sistēmu iegāde un uzstādīšana (ugunsgrēka 

atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, izgaismoto izeju un evakuācijas kustības 

virzienu norādītājzīmes, balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas, apmācību nodrošināšana par 

ugunsdrošību atbildīgajām personām izglītības iestādēs). 

          Sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru īstenoti projekti „Jauniešu kluba 

10x10 darbības nodrošināšana” (projekta laikā līdz 30.septembrim jaunieši rīkoja 4 pārgājienus 

un 1 nometni; 2208 euro) un „Aktīvi kopā!” (no Vācijas piesaistītas divas brīvprātīgās Jana un 

Franka, kuras no 2014.gada janvāra līdz jūlijam darbojās Tukuma novada Multifunkcionālajā 

Jaunatnes iniciatīvu centrā; 8606 euro).

 

          Ar EK Europe for Citizens programmas atbalstu īstenots projekts „For Active Citizenship 

in Europe – FACE” („Par aktīviem pilsoņiem Eiropā”) kopsummā par 9500 euro. Projekts 

pulcēja 116 iedzīvotājus – 44  no Tukuma, 12 no Pluņģes (Lietuva) un 60 no Andrihovas (Polija). 

Projektā sadarbojās „Tukuma pensionāru biedrība”, „Tukuma novada Multifunkcionālais 

jauniešu iniciatīvu centrs”, Pluņģes pašvaldība, „Pluņģes senioru klubs”, Andrihovas pašvaldība 

un Trešās paaudzes asociācijas universitāte. 

 

 
5.9.att.Andrihovā 

 

Slampes pagastā ir īstenoti divi projekti: 

ERAF projekts „Tukuma novada Slampes ciema ūdenssaimniecības sakārtošana”. 

Projekta izmaksas –737 606 euro. Projekta ietvaros ir veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 

4,45 km garumā, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 1,34 km garumā, pieņemšanas kameras 

nomaiņa, notekūdeņu attīrīšanas ietaišu un dūņu lauku rekonstrukcija (betonēšanas darbi). 

SIA „Komunālserviss TILDe” ir īstenojusi KF projektu „Siltumtīklu rekonstrukcija 

Slampes pagastā” 82 888 euro apmērā. Veikta vecās trases demontāža, jaunu cauruļvadu izbūve 

764,5m garumā un pievadu izbūve pie ēkām. 

 

Džūkstes pagastā ir veikti šādi projekti: 

Ar ELFLA līdzfinansējumu īstenots projekts „Džūkstes pagasta kultūras nama un parka 

teritorijas labiekārtošana” (40 160 euro), kā rezultātā labiekārtota Džūkstes pagasta parka 

teritorija.
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5.10.att.Celiņš pēc projekta īstenošanas 

 

Ar ELFLA līdzfinansējumu īstenots projekts „Florbola aprīkojuma iegāde Džūkstes 

pagastam” (5759 euro). 

Ar Valsts Kultūrkapitāla atbalstu īstenots projekts „Durvju restaurācija Džūkstes Pasaku 

muzejā” par 4190 euro. 

 

Lestenes pagastā SIA „Komunālserviss TILDe” ir īstenojusi ERAF projektu 

„Ūdenssaimniecības attīstība Lestenes pagastā”. Projekta izmaksas ir 196 744 euro. Veikta 

artēziskās akas „Pienotava” tamponāža, izbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija, jaunas notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtas, apkalpes ēka – nojume stacionārajam dīzeļģeneratoram un ūdensvada 

sacilpojums, kā arī veikta vecās notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkalpošanas ēkas demontāža un 

iegādāts dīzeļģenerators. 

 

Sēmes pagastā īstenots EZF projekts „Sēmes pagasta kopienas centra teritorijas 

labiekārtošana” par 13 499 euro. Labiekārtota teritorija pie Sēmes pagasta kopienas centra, 

izbūvēts panduss, nobruģēts laukums pie ēkas ieejas un celiņš, kurš ved uz daudzdzīvokļu 

mājām, veikti teritorijas apzaļumošanas darbi, uzstādīti soliņi ar atkritumu urnu un velosipēdu 

statīvs. 

 

 
5.11.att.Sēmes pagasta kopienas centrs 
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Zentenes pagastā ir īstenots EZF projekts „Pastariņa muzeja lauku sētas „Bisnieki” 

rekonstrukcija” par 35 260 euro. Projekta laikā rekonstruēts Pastariņa muzeja stallītis. 

 

 
5.12.att. Stallītis pēc rekonstrukcijas 

 

Pūres, Jaunsātu, Degoles, Tumes un Irlavas pagastos 2014.gadā pašvaldība nav 

īstenojusi projektus ar Eiropas Savienības un pārējo ārvalstu finanšu palīdzību. Pagastu teritorijā 

ar pašvaldības finansiālu atbalstu projektiem ir aktīvi darbojušās biedrības, piemēram, „Irlavas 

sporta klubs”, „Sātu evaņģēliski luteriskā draudze”, „Mēs dzīvojam zaļi”, „Mēs – Ozolnieku 

ciemam”, „Tukuma pensionāru biedrība”, „Daugavas Vanagu centrālās valdes pārstāvniecība 

Latvijā”, „Ideju dārzs”, „Tukuma Tēlotājmākslas studija”. 

 

Kopumā pašvaldība Tukuma novadā ir īstenojusi projektus 5 597 854,69 euro apmērā, no 

kuriem Tukuma pilsētā ieguldīti 4 481 744,04 euro jeb 80,06% (skatīt 5.13.attēlu).  

2014.gadā i noslēgušies vairāki lieli, ilggadīgi projekti, kā arī īstenoti ierobežotas atlases 

projektu konkursu projekti, kuri paredzēti tikai reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmei. 

Piemēram, projekts „Infrastruktūras pielāgošana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 

izveidei Tukumā” īstenots 2013.-2014.gadā konkursā „Pirmsskolas izglītības iestāžu 

infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”, projekts „Zemītes 

ielas un tilta pār Slocenes upi rekonstrukcija” īstenots 2012.-2014.gadā konkursā „Tranzītielu 

sakārtošana pilsētu teritorijās” un divi projekti „Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošana 

pēc ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijas” īstenoti ierobežotas atlases konkursā 

„Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”. 
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5.13.att.Tukuma novadā īstenoto projektu sadalījums 2014.gadā 

 

Pagastos kopā, noslēdzoties 2007.-2013.gada plānošanas periodam un pieejamajiem 

projektu konkursiem lauku teritorijās, īstenoti projekti par 1 116 110,65 euro jeb 19,94% no 

kopējām novada investīcijām. Lielākais investīciju apjoms bijis Slampes pagastā – 14,66%, jo 

tika pabeigti divi nozīmīgi, finanšu ziņā apjomīgi ūdenssaimniecības un siltumapgādes 

infrastruktūras sakārtošanas projekti. Pārējos pagastos pārsvarā ir īstenoti ELFLA un EZF 

projekti, kuru summas ir robežās no 5000 euro līdz 40 000 euro.  

 

 
5.14.att.Investīcijas Tukuma novada pagastos 

 

Vidēji projektos piesaistītās investīcijas uz vienu novada iedzīvotāju 2014.gadā ir 176 

euro. Kopējais iedzīvotāju skaits Tukuma novadā pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 

(PMLP) datiem 2014.gada 1.jūlijā bija 31 749. 
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Ja aplūkojam projektu investīcijas uz vienu iedzīvotāju teritoriālā griezumā (skat. 

5.15.attēlu), tad 2014.gadā Slampes pagasts ir līderis ar 403 euro uz vienu iedzīvotāju (kopējais 

iedz.sk. 01.07.2014. pēc PMLP datiem - 2031). Tukuma pilsētā attiecīgi uz katru no 19 118 

iedzīvotājiem ir 234 euro.  

 

 
5.15.att.Projektu investīcijas uz vienu iedzīvotāju 

 

Sīkāka informācija par visiem projektiem skatāma Tukuma novada pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tukums.lv . 

http://www.tukums.lv/
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6. KULTŪRA 
 

          Sekmējot tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, 2014.gadā 

Tukuma novadā iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt daudzveidīgus pasākumus.  

          Kā allaž gads aizsākās ar Tukuma novada un starpnovadu amatiermākslas kolektīvu 

skatēm, kas norisinājās līdz pat maijam.  

          1.martā par godu novadnieka, rakstnieka Kārļa Ķezbera 100 gadu jubilejai tika atklāta 

izstāde Tukuma bibliotēkā, bet 4.maijā Tumes pagasta Vecmokās atklāta K.Ķezberim veltīta 

piemiņas zīme.  

          Maija beigās notika pasākums, kurā tika atzīmēta Tukuma lietišķās mākslas studijas 

„Durbe” 40.gadu jubileja.  

          Nozīmīgākais pasākums bija Rožu svētki Tukumā, kas norisinājās no 3.līdz 6.jūlijam. 

Rožu svētki Tukumā tiek organizēti katru otro gadu un 2014.gadā tie notika jau ceturto reizi. 

Svētki sākās ar ievada pasākumu Ozolnieku ciemā, kur latviešu tautas dziesmu un latviešu 

komponistu darbu cienītājus priecēja vokālā grupa „Anima Solla”. Rožu svētku ietvaros 4.jūlijā 

notika Pasaules koru olimpiādes ieskaņu koncerts. 5.jūlijā svētku apmeklētājiem tika piedāvāta 

plaša pasākumu programma. Viens no svarīgākajiem pasākumiem bija lielā rožu vainaga 

veidošana. Svētdienā, 6.jūlijā, iedzīvotājiem bija iespēja vērot un piedalīties tradicionālajā 

Trakajā nobraucienā un Mazuļu ātrrāpošanas sacensībās. 

          No 12. līdz 14.septembrim Tukumā norisinājās Kurzemes Mākslas un Dzejas dienas, 

pulcējot gan mākslas, gan dzejas cienītājus no astoņiem Kurzemes novadiem: Liepājas, Saldus, 

Ventspils, Kuldīgas, Talsu, Tukuma, Kandavas un Engures novada. 

          2014.gadā Tukumā norisinājās arī vērienīgi sporta pasākumi: XXVIII starptautiskās 

sacensības orientēšanās sportā „Kāpa 2014”, starptautiskās M.Liepiņa sacensības soļošanā, 

Latvijas Olimpiskā diena Tukumā, 2014.gada SEB Latvijas kalnu divriteņu maratona posms 

Tukumā un apkaimē. 

          Aizvadītajā gadā liels darbs ieguldīts Tukuma tēla veidošanā. Sadarbībā ar mārketinga un 

komunikācijas aģentūru SIA „Esplanāde” apstiprināts Tukuma logotips ar saukli „Uz Tukumu 

pēc smukuma!” un izstrādātas divas rokasgrāmatas: „Tukuma tēla veidošanas stratēģija” un 

„Tukuma zīmola vizuālo elementu standarts”, kā arī brošūra „Tukuma pilsētvides objektu – 

skulptūru un pieminekļu izvērtējums”. 2015.gadā paredzēts turpināt darbu pie Tukuma zīmola 

iedzīvināšanas rīcības plāna ieviešanas. 

 

6.1.Tukuma muzeja darbība 

Tukuma muzejs, kura sastāvā darbojas 7 muzeji – Tukuma Mākslas muzejs, Tukuma 

pilsētas vēstures muzejs „Pils tornis” , Mākslas galerija „Durvis”, Tukuma Audēju darbnīca, 

Durbes pils, Džūkstes Pasaku muzejs, Pastariņa muzejs – 2014. gadā ir strādājis saskaņā ar 

muzeja misiju un valsts kultūrpolitikas uzstādījumiem un veicis Tukuma novada un pārnovadu 

kultūrvides vērtību izpēti, saglabāšanu un popularizēšanu sabiedrības izglītības, attīstības un 

atpūtas nodrošināšanai. Muzejs ir veicis uzdevumus, kas paredzēti Tukuma muzeja Vidēja 

termiņa darbības stratēģijā 2014.-2020. gadam un apstiprināts 2014. gada 24. aprīlī (prot. Nr. 4, 

2. §).  

2014. gadā realizētas sekojošas prioritātes: Durbes pils saimniecības ēkas 

restaurācija/Katlu mājas rekonstrukcija; krājuma glabāšanas apstākļu uzlabošana Durbes pils 

kompleksā; jaunu ekspozīciju izveide Tukuma pilsētas vēstures muzejā „Pils tornis” un Džūkstes 

Pasaku muzejā. 

Muzeja pamatfunkcijas – krājuma saglabāšanas, pētnieciskais un izglītojošais darbs – 

veiktas plānotajā apjomā.  Krājums papildināts ar 1208 priekšmetiem, tostarp noorganizēta 

tematiska pētnieciska ekspedīcija Rīgas ielā, Tukumā, iegūstot 190 priekšmetus. 2014.gada 
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nogalē krājumā pavisam bija 90 169 priekšmeti, no tiem 67 604 pamatkrājumā, kas ir nacionālā 

muzeja krājuma daļa. Lielākais darba apjoms bijis saistīts ar krājuma vērtēšanu. Pavisam 

novērtēti 90 169 priekšmeti un ņemti grāmatvedības uzskaitē par kopējo summu 1909 142,88 

euro.  

Muzeja pētnieciskais darbs bijis rezultatīvs: publicēti 10 zinātniski pētījumi, 5 

populārzinātniskas publikācijas, sagatavoti un nolasīti 8 referāti, izdoti 2 izstāžu katalogi, 

informatīva muzeja brošūra latviešu un angļu valodās un sagatavots drukāšanai novadnieces 

Ģertrūdes fon den Brinkenas kultūrvēsturiskais romāns „Nogrimusī zeme” ar skaidrojumiem. 

Pētnieciskā darba rezultātā izveidota jauna ekspozīcija „Savējo stāsti, ne svešo” Tukuma pilsētas 

vēstures muzejā „Pils tornis”, papildinātas 2 ekspozīcijas Durbes pilī un Džūkstes Pasaku 

muzejā, sagatavotas 2 kultūrvēsturiskas izstādes – autosportam veltīta izstāde „No dubļiem līdz 

rozēm” „Pils tornī” un „Baltijas mākslas izstāde. 20. gs. sākums” Durbes pilī.  Realizēts 1 

ekspozīcijas plāns, sagatavoti 2 plāni ekspozīciju papildināšanai un 2 izstāžu plāni, izveidota 1 

filma par Atmodas laiku, sagatavoti teksti mobilajam gidam par 9 vēsturiskajiem pieminekļiem 

Tukuma pilsētā un sagatavotas, un pieliktas informatīvās plāksnītes pie 17 vēsturiskajām ēkām 

Rīgas ielā. Turpināta sadarbība ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstures institūtu un Latvijas 

muzejiem pētniecībā un arheoloģiskajā izpētē Pastariņa muzejā (iegūtas 80 senlietas) un Durbes 

pils kompleksā (iegūtas 25 senlietas), kā arī Tukuma pilsētā. Noorganizētas 2 zinātniskās 

konferences Durbes pilī. 

Izglītojošais darbs tiek veikts 8 pastāvīgajās ekspozīcijās. Pavisam noorganizētas 25 

izstādes un 86 pasākumi, ko apmeklējuši 10356 cilvēki, kā arī 4 publiski pasākumi ārpus muzeja, 

kur apmeklētāju skaits nav nosakāms, piemēram, Rožu svētkos Tukumā. Muzejs piedāvā arī 2 

virtuālās ekspozīcijas „Pils tornī”.  Vispopulārākais pasākums bija Muzeju nakts, kas visos 7 

muzejos pavisam piesaistīja 6408 apmeklētājus.  

Muzejs ir reģistrēts LR Izglītības un Zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā un 

piedāvā 4 reģistrētas Profesionālās pilnveides programmas pedagogiem. 2014. gadā Tukuma 

novada Izglītības pārvaldē reģistrēta jauna Profesionālās pilnveides programma vizuālās mākslas 

pedagogiem „Glezniecisko vērtību pievienošana sadzīviski necilām lietām”. Sertifikātus  saņēma 

30 skolotāji, kuri kursu noslēgumā sagatavoja radošo darbu izstādi. 

Muzeju apskatījuši pavisam 41922 apmeklētāji, kas ir par 3138 mazāk nekā 2013. gadā. 

Apmeklētāju skaits ir audzis Durbes pilī, kas apmeklētāju interesēs papildus strādājusi visās 

svētku dienās un brīvdienās, Džūkstes Pasaku muzejā, kur ieguldīti resursi muzeja telpu 

restaurācijā un ekspozīcijas pilnveidošanā un Pastariņa muzejā, kur notiek vērienīgi 

restaurācijas-rekonstrukcijas darbi un Ziemeļkurzemes lauku sētas atjaunošana.  

2014. gada 30. janvārī (prot. Nr. 1, 25. §) ir precizēts Tukuma muzeja Nolikums un mainīti 

divu struktūrvienību nosaukumi: Mākslas muzejs - Tukuma Mākslas muzejs un Audēju darbnīca 

- Tukuma Audēju darbnīca. 2014. gadā notikusi Tukuma muzeja atkārtota akreditācija 

(akreditācijas apliecība nr.1A4, 24.02.14). 
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7. TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS  

KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
 

Lai nodrošinātu Tukuma novada pašvaldības iedzīvotājiem informācijas pieejamību par 

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

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

informāciju, arī 2014.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  

VAS „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, 2014.gada 

pavasarī visās pagastu pārvaldēs un klientu apkalpošanas centros tika organizētas iedzīvotāju 

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

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

deputātiem, izteikt viedokli par pagastā notiekošo un priekšlikumus par pagasta dzīves 

uzlabošanu. 

2014.gada maijā Tukuma novada Domē notika arī ikgadējā Tukuma pilsētas iedzīvotāju 

sapulce, kurā Domes priekšsēdētājs, nodaļu un pašvaldības iestāžu vadītāji sniedza pārskatu par 

iepriekšējā gadā paveikto un informēja iedzīvotājus par Tukuma novada Domes budžetu, namu 

apsaimniekošanu, apkures izmaksām un 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. 

 

Tīmekļa vietnē www.tukums.lv ievietotā informācija 

2014.gadā 

 

Interaktīvās aptaujas 7 

Aktuālās ziņas 460 

Izsoļu paziņojumi un noteikumi 28 

Informācija par projektiem 32 

Pašvaldības iepirkumi, lēmumi un līgumi 118 

Domes sēžu lēmumu projekti un Domes sēžu protokoli 15 

Domes sēžu tiešraides, video  15 

Komiteju lēmumu projekti 46 

 

Aizvadītajā gadā notikušas 52 preses konferences, kurās sniegto informāciju laikraksta 

„Neatkarīgās Tukuma Ziņas” žurnālisti izmantojuši, lai informētu iedzīvotājus par aktualitātēm 

pilsētā un novadā.  

Katru ceturtdienu plkst.10.30 „Kurzemes Radio” un plkst.18.45 radio „H2O” ēterā tiek 

pārraidītas Tukuma novada Domes ziņas. Ziņu aģentūrai LETA regulāri tiek sūtīti paziņojumi 

http://www.tukums.lv/
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presei. Aģentūra tos ievieto savā datu bāzē, ko savukārt izmanto dažādu plašsaziņas līdzekļu 

pārstāvji.  

Komunikācija ar sabiedrību notiek arī ar sociālo tīklu starpniecību. Informācija par 

Tukuma novada Domes aktualitātēm regulāri tiek ievietota sociālajās vietnēs Draugiem.lv un 

Twitter.com. Iedzīvotājiem ir iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus interaktīvajā ziņojumu 

kartē, uz kuriem sabiedrisko attiecību speciālists sadarbībā ar konkrētās jomas speciālistiem 

nekavējoties sniedz atbildes. 

 

 
7.1.att.Komunikācija ar sabiedrību 2014.gadā 

 

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. 

 

420 

42 53 48 

310 

120 

Ziņas Draugiem.lv un
Twitter.com

Atbildes interaktīvajā
ziņojumu kartē
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8. TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS  

SADARBĪBA AR ĀRVALSTĪM 
 

2014.gadā atbilstīgi noslēgtajiem sadraudzības līgumiem Tukuma novada pašvaldība ir 

turpinājusi sadarbību ar ārvalstu partneriem. Aprīlī Tukuma Sporta skolas un futbola kluba 

„Tukums 2000” futbola komanda piedalījās starptautiskajā futbola turnīrā Tidaholmā. Maijā 

Tukuma bērnu un jauniešu teātris „Knifiņš’” piedalījās 9.starptautiskajā bērnu un jauniešu 

festivālā „Mazoji Malpomene” Plunģē. Jūnijā deputāti Normunds Rečs, Dace Pole un Dagnija 

Staķe apmeklēja Andrihovas pašvaldību, bet priekšsēdētāja vietnieks Ēriks Lukmans, juridiskās 

nodaļas vadītāja Lelde Bičuša un galvenā ekonomiste Inta Kristberga apmeklēja Pluņģes 

pašvaldību, lai iepazītos ar jaunākajiem projektiem un plānotu turpmāko sadarbību starp 

pašvaldībām. Jūlijā „Tukuma Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra” desmit jaunieši 

piedalījās starptautiskajā radošajā jauniešu forumā Krasnogorskā. 

Deputāti un administrācijas darbinieki piedalījušies ārzemēs rīkotajos pasākumos. Janvārī 

Aiga Priede piedalījās pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistu vizītē Eiropas Komisijā un 

Eiropas Parlamentā Briselē, bet projektu direktore Zane Siliņa Eiropas Savienības programmas 

„Eiropa pilsoņiem” forumā par jaunā plānošanas perioda uzsākšanu. Maijā priekšsēdētāja 

vietnieks Aivars Volfs piedalījās Eiropas Parlamenta Atvērto durvju dienu pasākumos Briselē. 

Jūnijā projektu direktore Zane Siliņa piedalījās projekta „Sabiedrības fizisko aktivitāšu 

veicināšana, pamatojoties uz starptautisko sadarbību un sportistu kvalificētu izglītošanu” 

sagatavošanas darba grupas sanāksmē Roskildē. Oktobrī aģentūras „Tukuma novada sociālais 

dienests’ direktore Ina Balgalve un Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Agnese Vembre 

viesojās Peterborough un sniedza konsultācijas sociālās jomas jautājumos Lielbritānijā 

dzīvojošajiem latviešiem, risināja jautājumu par sadarbību ar latviešu diasporu Lielbritānijā. 

Septembrī deputāte Dace Lebeda Viļņā piedalījās Viļņas Latviešu biedrības pastāvēšanas 25 

gadu jubilejas pasākumā. 

Savukārt Tukuma novada pašvaldību pieredzes apmaiņā ir apmeklējuši sadraudzības 

pašvaldību deputāti, administrācijas darbinieki, uzņēmēji. 

Aprīlī Pluņģes administrācijas darbinieki un pagastu vecākie iepazinās ar Tukuma novada 

pagastu pārvalžu darbu. Maijā ar biedrības no Vācijas „Kultūras un mākslas pieminekļu 

saglabāšanai” atbalstu Durbes pils parka vēsturiskajās vietās tika atjaunoti grunts seguma gājēju 

celiņi. 

Jūlijā „Rožu svētki 2014” ietvaros pieredzes apmaiņā bija ieradušās delegācijas no 

Krasnogorskas, Plunģes, Andrihovas, Tidaholmas, Šēseles. Svētkus apmeklēja arī Šenevjēras 

sadraudzības komitejas pārstāvji. Svētkos priekšnesumus sniedza Tidaholmas mūzikas skola, 

Krasnogorskas deju grupa „Prodviženije”, Pluņģes folkloras grupa „Mykoliuka”, sieviešu 

vokālais ansamblis „Serbteles”. Tukuma novada pašvaldība uzņēma 84 sadraudzības pašvaldību 

pārstāvjus.  

Kopš 2000.gada Tukuma novada pašvaldība ir Baltijas pilsētu savienības biedre. Baltijas 

Pilsētu savienība apvieno 92 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. 

Septembrī aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” pārstāves Ina Balgalve un Jeļena 

Migunova-Hodakovska piedalījās Baltijas Pilsētu savienības Veselības un sociālo lietu komisijas 

rīkotajā starptautiskajā konferencē „Cilvēks ar invaliditāti 21.gadsimtā” Elblagā, Polijā.  

          Tukuma muzejs 2014.gadā sadarbībā ar Vācijas Federatīvā Republikā reģistrētu 

sabiedrisku organizāciju „Verein zur Kunst-und Kulturforderung in den Neuen Landern.e.V.” un 

Tukuma novada pašvaldības Komunālo nodaļu veicis Durbes pils apkārtnes labiekārtošanu: 

nolīdzinātas vecā vāgūža drupas un labiekārtota pils apkārtne, kā arī izbūvēti pastaigu celiņi ap 
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lielo lauci parkā. Tukuma muzejs bijis partneris Kalmāras komūnas muzeja (Zviedrija) projektā 

„Places and stories”, kura mērķis bija attīstīt inovatīvas stāstniecības un muzejpedagoģijas 

metodes, kā arī uzsācis jauna sadarbības projekta „Conflict Resolution through Cultural 

Heritage” plānošanu sadarbībā ar Kalmāras komūnas muzeju, kas paredz muzejpedagoģiskās 

kapacitātes stiprināšanu un tiks iesniegts ES programmā „Creative Europe” 2015. gadā. Tukuma 

muzejs 2014. gadā ir uzņemts par biedru Baltijas jūras piļu un muzeju asociācijā (The 

Association of Castles and Museums around the Baltic Sea), aktīvi darbojas arī Starptautiskajā 

muzeju padomē (ICOM). 

2014.gadā Tukuma novada Izglītības pārvalde un novada izglītības iestādes ir 

iesaistījušās sekojošos Eiropas Savienības projektos: 

1.  Izglītības pārvalde –Jaunatnes starptautiskās programmu aģentūras finansēto programmas 

„Jaunatne darbībā” projektā Nr. LV-21-28-2013-R2 „Aktīvi kopā! (Active Together!)”. 

2. Izglītības pārvalde –Jaunatnes starptautiskās programmu aģentūras finansēto programmas 

„Jaunatne darbībā” projektā Nr.LV-11-E61-2013-R2 „Together in film”.  

3. Izglītības pārvalde – Jaunatnes starptautiskās programmu aģentūras finansētā programmas 

„Erasmus +” projektā Nr.2014-2-LV02-KA105-000268 „Kopā mēs varam vairāk!”, projekta 

īstenošana turpināsies arī 2015.gadā. 

4. Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola – Valsts izglītības attīstības aģentūras 

Mūžizglītības programmas COMENIUS projektā „Ways into inclusion” („Ceļš uz iekļaujošo 

izglītību”) 2012/1-SE3-COM09-275423. 

5. Džūkstes pamatskola – Universitets OCH Hogskoleradet Ekonomienheten NORDPLUS 

projektā 141119F09102V NPJR-2014/PV/10094 (sagatavošanās vizītei). 

6. Zemgales vidusskola – Valsts izglītības attīstības aģentūras Mūžizglītības programmas 

COMENIUS apakšprogrammas projektā „Play with me not with PC” līgums Nr. 2012-1-TR1-

COM06-363686. 

7. Zemgales vidusskola – Valsts izglītības attīstības aģentūras „Erasmus +” programmas 

pamatdarbības Nr.2 (KA) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projektā Nr. 2014-1-TR01-

KA201-012982_2, projekta īstenošana turpināsies arī 2015.gadā. 

8. Tukuma 2.pamatskola – Valsts izglītības attīstības aģentūras Mūžizglītības programmas 

COMENIUS apakšprogrammas projektā „Skolu daudzpusējā partnerība” partnerības „Makes 

You Realize and Leads to Actions” līgums Nr.2013-1-TR1-COM06-486912, projekta 

īstenošana turpināsies arī 2015.gadā. 
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9. 2015.GADA PRIORITĀTES 
 

          2015.gadā Tukuma novada pašvaldība savā darbā ir izvirzījusi vairākas prioritātes:  

- izstrādāt Tukuma novada Attīstības programmu 2015.-2021. gadam; 

- veikt Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2033. grozījumu izstrādi; 

- apstiprināt Tukuma novada pārtikas stratēģiju 2015.-2020.gadam; 

- uzlabot un pilnveidot pašvaldības un tās iestāžu sniegto pakalpojumu pieejamību, 

kvalitāti, pakalpojumu izmaksas un efektivitāti; 

- izstrādāt projektus Eiropas Savienības un citu institūciju finanšu līdzekļu piesaistei 

pašvaldības attīstībai; 

- atbilstīgi Tukuma novada Domes 2014.gada 18.decembra lēmumam „Par Tukuma tēla 

veidošanas stratēģijas un Tukuma zīmola vizuālo elementu standarta izstrādes 

noslēgumu” (prot.Nr.15, 39.§.), „Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 

2033.gadam” rīcības virzieniem RV3, RV11,RV12 un apstiprināto rīcības plānu 

„Tukuma zīmola iedzīvināšanas rīcības plāns 2015.- 2020.gadam”, tiek strādāts pie plāna 

ieviešanas pasākumiem; 

- izstrādāt rīcības plānu „Tukuma novads ceļā uz Latvijas Republikas simtgadi”; 

- izstrādāt jaunu kultūras un citu pasākumu finansēšanas modeli; 

- pilnveidot pašvaldības tīmekļa vietnes www.tukums.lv dizaina un saturiskās daļas; 

- uzlabot Tukuma muzeja krājuma glabāšanas apstākļus, turpināt krājuma priekšmetu 

restaurāciju, dokumentēšanu, digitalizāciju un eksponēšanu jaunās ekspozīcijās un 

izstādēs; 

- strādāt pie Valsts kontroles ieteikumiem, lai pašvaldības budžeta līdzekļi tiktu izlietoti 

efektīvāk un lietderīgāk; 

- uzsākt novada operatīvā informācijas un dispečerdienesta izveidi; 

- turpināt inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu. Serveru un darba staciju virtualizācija, ieviest 

15 publisko interneta punktus Tukuma pilsētā un pagastu pārvaldēs un pakalpojumu 

centros; 

- uzbūvēt jaunu sporta zāli Tukuma pilsētā; 

- uzbūvēt Pauzera pļavu Sporta kompleksu; 

- sociālo pakalpojumu sniedzējus Invalīdu dienas centru un Bērnu dienas centru pārvietot 

uz jaunām telpām Dārzniecības ielā 2A, 

- analizēt un izvērtēt iespējamās strukturālās reformas, lai ekonomētu finanšu līdzekļus un 

administrācijas darbu padarītu efektīgāku, tai skaitā jaunas, mūsdienīgas grāmatvedības 

programmas ieviešana pašvaldībā; 

- turpināt īstenot Tukuma novada pašvaldības noteiktās prioritātes. 

 

2015.gadā plānotie nozīmīgākie kultūras pasākumi  

- Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 25.gadadienas pasākumi 

novadā; 

- publicista Arņa Šablovska grāmatas par dzejnieku I.Ziedoni „Tukuma Imants” atklāšana; 

- Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „Imanta filmu festivāls” pasākumi; 

- 24.-.26.jūlijā Tukuma pilsētas svētki „Uz Tukumu pēc smukuma”. Tukuma Pilsētas 

svētkiem – 20. 

 

Valsts nozīmes pasākumi, kas saistīti ar Dziesmu un deju svētku procesu 2015.gadā 

- 30.maijā amatiermākslas kolektīvu dalība XX Senioru deju svētkos Madonā; 

- 27.jūnijā Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētku ieskaņu koncerts Durbes estrādē; 

- 28.jūnijā – kolektīvu dalība Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētkos Rīgā;   

http://www.tukums.lv/
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- 6.-7.jūlijā amatiermākslas kolektīvu dalība VIII Vidējās paaudzes deju kolektīvu svētkos 

Jelgavā; 

- 17.-19.jūlijā amatiermākslas kolektīvu dalība folkloras festivālā „Baltika 2015” Rīgā un 

Rēzeknē. 

Nozīmīgākie Tukuma muzeja pasākumi 2015.gadā 

- 16.maijā Muzeju nakts; 

- 18.jūlijā Raiņa istabas atklāšana Durbes pilī;  

- 25.jūlijā piedalīšanās Tukuma Pilsētas svētkos ar jaunas izstādes piedāvājumu; 

- 12.septembrī novadnieces Ritas Gāles jubilejas vakars Dzejas dienā Durbes pilī; 

- 13.decembrī Zelta svētdiena Durbes pilī; 

- 29.augustā Saulgriežu pasākumi Pastariņa muzejā un Pasaku svētki Džūkstes Pasaku 

muzejā. 

 

 

 

 

 

 

 


