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L Ē M U M S 

Tukumā 

2019.gada 28.februārī         prot.Nr.3, 5.§. 

 

Par grozījumu Tukuma novada Domes 2018.gada  

20.decembrī apstiprinātajā Tukuma novada izglītības  

attīstības rīcības plānā 2019.-2021.gadam 

 

 

 Izdarīt Tukuma novada Domes 2018.gada 20.decembrī apstiprinātajā Tukuma novada 

izglītības attīstības rīcības plānā 2019.-2021.gadam (lēmuma prot.Nr.26, 2.§) šādu grozījumu: 

 

- izteikt plāna stratēģiskā uzdevuma 1.2. “Veicināt efektīvu augstas kvalitātes mūsdienu 

prasībām atbilstošu vispārējo izglītību” 1.2.2. prioritārā pasākuma “Izglītības iestāžu tīkla pilnveide” 

1.2.2.3. darbību “Tukuma 2.pamatskolas reorganizācija, pievienojot to Tukuma Raiņa ģimnāzijai” 

šādā redakcijā: 

“ 

1.2.2. 

Izglītības 

iestāžu tīkla 

pilnveide 

1.2.2.3. Tukuma 2.pamatskolas un 

Tukuma Raiņa ģimnāzijas 

reorganizācija saskaņā ar vienu no 

šādiem nosacījumiem: 

1) ja Tukuma novada pašvaldības 

izglītības iestādei “Tukuma Raiņa 

ģimnāzija” līdz 2020.gada 

31.decembrim atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām ir piešķirts valsts 

ģimnāzijas statuss, tad atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām 

reorganizēt Tukuma novada 

pašvaldības izglītības iestādi 

“Tukuma 2.pamatskola” (juridiskā 

adrese: J.Raiņa iela 3A, Tukums, 

Tukuma novads, LV-3101), 

pievienojot to  Tukuma novada 

pašvaldības izglītības iestādei 

“Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija” 

2021.gada 1.septembrī; 

2) ja Tukuma novada pašvaldības 

izglītības iestādei “Tukuma Raiņa 

ģimnāzija” līdz 2020.gada 

31.decembrim nav piešķirts valsts 

ģimnāzijas statuss, tad atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām 

reorganizēt Tukuma novada 

2021 Pašvaldības 

budžets 

Pieprasījumam 

atbilstošs efektīvs 

skolu tīkls; valsts 

ģimnāzijas 

ilgtspējas 

nodrošināšana 
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pašvaldības izglītības iestādes 

“Tukuma Raiņa ģimnāzija” 

(juridiskā adrese: J.Raiņa iela 3, 

Tukums, Tukuma novads, LV-

3101) un “Tukuma 2.pamatskola” 

(juridiskā adrese: J.Raiņa iela 3A, 

Tukums, Tukuma novads, LV-

3101), tās apvienojot un 

izveidojot jaunu Tukuma novada 

pašvaldības izglītības iestādi 

“Tukuma Raiņa 1.vidusskola” 

2021.gada 1.septembrī.  

 “ 

 

 

Domes priekšsēdētājs          Ē.Lukmans 
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Ievads 
 
 

Izglītība ir svarīga ikvienam cilvēkam, ģimenei, sabiedrībai un novadam kopumā. Tā ir ceļš uz 

cilvēka individuālās dzīves kvalitāti, zināšanu sabiedrības veidošanos un novada ekonomisko 

izaugsmi un labklājību. Ieguldījumi izglītībā un mūžizglītībā ir būtisks priekšnoteikums 

tautsaimniecības attīstībai un novada konkurētspējas veicināšanai, ka arī augstāka labklājības līmeņa 

sasniegšanai.   

Izglītības likumā noteikts, ka katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru 

dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un 

pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē vai tuvākajā izglītības iestādē, kas īsteno 

izglītības programmu valsts valodā, nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt vidējo izglītību, kā arī 

nodrošināt iespēju īstenot interešu izglītību un atbalstīt ārpusstundu pasākumus, arī bērnu nometnes.1 

Tukuma novada izglītības attīstības rīcības plāna 2019.-2021. gadam (turpmāk – arī Rīcības plāns) 

mērķis ir sniegt pārskatāmu informāciju par veicamajām darbībām un aktivitātēm izglītības jomā 

Tukuma novadā turpmākajos trīs gados, lai atbilstoši nacionālā līmenī definētajām izglītības nozares 

attīstības prioritātēm, pašvaldības plānošanas dokumentos noteiktajiem uzdevumiem un Tukuma 

novada pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām tiktu nodrošināti kvalitatīvi izglītības pakalpojumi, 

mērķtiecīgi un jēgpilni tiktu sekmēta izglītības iestāžu tīkla un izglītībā iesaistīto cilvēkresursu 

attīstība, plānota cilvēkresursu, materiālo un finanšu resursu koordinēta izmantošana un pilnveidota 

izglītības iestāžu infrastruktūra un materiāltehniskās bāze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Izglītības likuma 17.panta pirmā daļa. 
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1. Rīcības plāna sasaiste ar valsts un Tukuma novada pašvaldības attīstības 

plānošanas dokumentiem 
 

1.1. Rīcības plāna sasaiste ar valsts līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem 

 

Rīcības plāna izstrādē ņemti vērā:  

1.1.1. valsts līmeņa plānošanas dokumenti:   

- ilgtermiņa konceptuālais dokuments „Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā 

vietā”2, kas nosaka uz cilvēku centrētu Latvijas izaugsmes modeli, liekot uzsvaru uz 

zināšanām, gudrību un prasmi tās izmantot kā uz izaugsmes resursu. Prioritārais ilgtermiņa 

uzdevums ir uzlabojumi izglītības sistēmā: (1) ikvienam garantēta iespēja iegūt vidējo 

izglītību un visiem nodrošinātas kvalitatīvas augstākās un profesionālās izglītības iegūšanas 

iespējas, (2) krasi palielināta tehnisko zinību un dabaszinību apgūšanas īpatsvara pieaugums 

visos izglītības sistēmas līmeņos;  

- Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam3 kā augstākais nacionālā līmeņa 

ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka prioritārās ilgtermiņa rīcības 

virzienus, tādus kā izglītības pieejamība un pārmaiņas izglītības procesa organizācijā, skola 

kā sociālā tīklojuma centrs, kontekstuāla izglītība un pedagoga profesijas maiņa, e-skola un 

informācijas tehnoloģiju izmantošana, izglītošanās mūža garumā; 

- Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam4, kas ir hierarhiski augstākais 

nacionālā līmeņa vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments. Tas nosaka vidēja termiņa 

prioritātes arī izglītības un zinātnes jomā. Dokumentā tiek akcentēti rīcības virzieni 

kompetenču attīstībā, kā viens no galvenajiem uzdevumiem ir noteikta mācību satura 

pilnveide, jauniešu iesaistīšanās neformālajā izglītībā un brīvprātīgajā darbā, kā arī izglītības 

sistēmas attīstība, izglītības iestāžu pilnveide, t.sk. mazo lauku skolu saglabāšana; 

- Latvijas nacionālā reformu programma „ES 2020” stratēģijas īstenošanai5, kurā viens 

no mērķiem ir skolu nepabeigušo jauniešu īpatsvara samazināšana.  Dokumentā uzmanība 

vērsta uz modernu mācību metožu ieviešanu, kuras mērķis ir mācību procesa modernizācijas 

un pieejamības veicināšana; 

- Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014 - 20306, kurā viena no 

prioritātēm ir elastīgas un izcilas izglītības attīstība; 

1.1.2. nozaru plānošanas dokumenti: 

- Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam7. Pamatnostādnes identificē 

problēmas izglītības jomā, nosaka izglītības politikas pamatprincipus un mērķus, izstrādā 

rīcības virzienus, uzdevumus un pasākumus identificēto problēmu risināšanai, īstenotās 

izglītības politikas darbības rezultatīvos rādītājus. 

- Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020.gadam8 ir vidēja termiņa politikas 

plānošanas dokuments, kura mērķis ir jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošana, panākot 

                                                           
2 Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā (apstiprināts Saeimā 2005.gada 26.oktobrī). 
3 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (apstiprināta Saeimā 2010.gada 10.jūnijā). 
4 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020. gadam (apstiprināts Saeimā 2012.gada 20.decembrī). 
5 Latvijas nacionālā reformu programma „ES 2020” stratēģijas īstenošanai (apstiprināta ar Ministru kabineta 

2011.gada 26.aprīļa sēdes protokollēmumu (prot. Nr.27, 34.§)). 
6 Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014-2030 (apstiprināta 2015.gada 18.septembrī). 
 

7 Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (apstiprinātas Saeimā 2014.gada 22.maijā). 
8 Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016. - 2020.gadam (apstiprināts ar Ministru Kabineta 2016.gada 14.aprīļa 
rīkojumu Nr.256). 
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saskaņotas jaunatnes politikas īstenošanu un tās koordināciju visos līmeņos, identificējot 

prioritāros rīcības virzienus un politikas rezultātus. Plānā ir noteikti jaunatnes politikas 

pamatprincipi, vērtības, būtiskākie izaicinājumi, identificēti rīcības virzieni, galvenie 

uzdevumi un sasniedzamie rezultāti. 

 

1.2. Tukuma novada izglītības sistēmas attīstības atspoguļojums Tukuma novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijā līdz 2033.gadam un Tukuma novada attīstības programmā 2015.-

2021.gadam 

 

Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2033.gadam9 (turpmāk – Tukuma novada 

stratēģija) ir Tukuma novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts 

novada ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Tukuma 

novada stratēģijā līdz 2033.gadam izvirzītais Tukuma novada sociālās dimensijas attīstības mērķis ir 

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

kvalitātes attīstības iespējas10. 

Kā teikts Tukuma novada stratēģijā, “sociālās dimensijas pamats ir sabiedrība jeb novada 

iedzīvotāji, kas no vienas puses kā pašvaldības pamatelements veido to, no otras puses ir pašvaldības 

kā pārvaldes vienības, darbības galvenā mērķa grupa jeb klients. Savukārt iedzīvotāju kvalitatīvās 

iezīmes – prasmes, zināšanas, spējas un aktivitāte - veido teritorijas cilvēkkapitālu, kas ir viens no 

vietējās ekonomikas attīstības pamatfaktoriem. Tāpēc pašvaldībai jānodrošina iedzīvotājiem 

daudzveidīgas iespējas attīstīties - novadā jārada vide, kur iedzīvotājs vēlas dzīvot, un jānodrošina 

pakalpojumi vai ērta piekļuve tiem, lai iedzīvotāji var veidot, attīstīt un pilnveidot savu ģimenes 

locekļu personību, pašvaldībai jārada vide, kur pieejamas darba vietas ar apmierinošu samaksu un 

labvēlīgi apstākļi savas uzņēmējdarbības īstenošanai. Veicinot savas individuālās un ģimenes 

labklājības pieaugumu, iedzīvotāji nodrošinās arī visa novada ekonomisko izaugsmi un 

labklājību.”.11  

Izglītība ir viena no pašvaldības apjomīgākajām funkcijām. Tukuma novada stratēģijā noteikts, ka 

“[…] novada attīstības prioritāte ir mūsdienīga izglītība. Izglītības pakalpojumu tīkla attīstības 

galvenie kritēriji ir pieprasījums (ko nosaka demogrāfiskā situācija), kvalitāte un infrastruktūra. 

Sākumskolas darbosies iespējami tuvāk dzīves vietai, bet pamatskolas, vidusskolas izglītības tīkla 

attīstībā atkarībā no demogrāfiskās situācijas izmaiņām tiks ņemta vērā kvalitāte un efektivitāte.”12. 

Atbilstoši Tukuma novada attīstības programmā 2015.-2021.gadam noteiktajam, izglītība ir arī viens 

no trim prioritāriem vidēja termiņa attīstības rīcības virzieniem13. 

Tukuma novada stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu pašvaldība īstenos noteikto rīcības 

virzienu ietvaros. Tukuma novada izglītības sistēmas attīstību noteicošais  rīcības virziens ir RV1 

“Mūsdienīga izglītība – no pirmsskolas līdz mūžizglītībai”.  

Izglītības rīcības virziens RV1 ir cieši saistīts ar šādiem citiem rīcības virzieniem: 

RV2 “Jauniešu iniciatīvas atbalsts”, 

RV3 “Saistoša kultūrvide”, 

RV4 “Sports kā veselīga dzīvesveida pamats un novada atpazīstamības sekmētājs”,  

                                                           
9 Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2033.gadam (apstiprināta Tukuma novada Domē 2014.gada 
18.decembrī). 
10 Turpat, 28.-29.lpp. 
11 Turpat, 29.lpp. 
12 Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2033.gadam, 47.lpp. 
13 Tukuma novada attīstības programma 2015.-2021.gadam (apstiprināta Tukuma novada Domē 2015.gada 
22.decembrī), 31.lpp. 
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RV5 “Profilaksi pastiprinoša veselības aprūpe”,  

RV6 “Iekļaušanu sekmējoši sociālie pakalpojumi un palīdzība”, 

RV8 “Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta nodarbinātība”, 

RV20 “Moderna un efektīva pārvalde”, 

RV21 “Aktīva iesaiste dažāda mēroga sadarbībā un tās sekmēšana”.  

 

Tukuma novada attīstības programma 2015.-2021.gadam14 (turpmāk – Tukuma novada 

Attīstības programma) ir Tukuma novada pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas 

dokuments, kurā noteiktas prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz 

Tukuma  novada stratēģijā izvirzīto stratēģisko mērķu sasniegšanu. Tukuma novada Attīstības 

programmā izvērsts Tukuma novada stratēģijā noteiktais novada nākotnes attīstības skatījums, tai 

skaitā arī izglītības jomā, balstoties uz Tukuma novada izglītības sistēmas stāvokli 2015.gadā 

raksturojošās informācijas analīzi15.  

Tukuma novada Attīstības programmā noteikti seši stratēģiskie uzdevumi rīcības virziena RV1 

“Mūsdienīga izglītība – no pirmsskolas līdz mūžizglītībai” īstenošanai: 

➢ nodrošināt pieejamu un iekļaujošu pirmsskolas izglītību visiem novada bērniem; 

➢ veicināt efektīvu augstas kvalitātes mūsdienu prasībām atbilstošu vispārējo izglītību; 

➢ veidot daudzveidīgu, saistošu un radošu profesionālas ievirzes un interešu izglītības 

piedāvājumu; 

➢ attīstīt karjeras izglītības un profesionālās izglītības piedāvājumu; 

➢ sekmēt iedzīvotāju iesaisti neformālās izglītības un mūžizglītības pasākumos; 

➢ pilnveidot izglītības vadību novadā un atbalstu dažādām mērķa grupām. 

 

Rīcības plāns konkretizē turpmākajos trīs gados veicamās darbības un aktivitātes izglītības jomā, 

kuras ir nepieciešams un iespējams veikt Tukuma novada Attīstības programmā noteikto sešu 

stratēģisko uzdevumu ietvaros. Daļa izglītības jomā veicamo darbību un aktivitāšu ir iekļauta Tukuma 

novada Attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plānā (turpmāk – Tukuma novada 

Investīciju plāns), un šajos gadījumos Rīcības plānā ir atsauce uz Tukuma novada Investīciju plānu. 

 

  

                                                           
14 Tukuma novada attīstības programma 2015.-2021.gadam. 
15 Turpat, 28.-53.lpp. 
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2. Tukuma novada izglītības attīstības virsmērķis, 

vīzija un principi  
 

Latvijas izglītības attīstības virsmērķis ir noteikts Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014. – 

2020.gadam16, un tas ir: 

kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai 

valsts izaugsmei. 

 

Vīzija 

 

2021.gadā… 

 

Tukuma novadā ir izveidota mūsdienīga ikvienam viegli pieejama izglītības sistēma, kas 

nodrošina iekļaušanu, sekmē augstu konkurētspēju, veicina uzņēmējdarbības garu un vietējās 

ekonomikas attīstību. 

 

Tukuma novada izglītības attīstības principi: 

1. Izglītības pieejamības princips ir Tukuma novada izglītības sistēmas bāzes princips. 

Tukuma novadā jānodrošina ikvienam jaunajam Tukuma novada iedzīvotājam pieejama un 

kvalitatīva vispārējā (tai skaitā pirmsskolas izglītība, pamatizglītība un vidējā izglītība), 

profesionālās ievirzes un interešu izglītība. Šī principa ietvaros būtiskākais uzdevums ir vietu 

nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēs visiem Tukuma pilsētā un pagastos dzīvojošiem 

bērniem. Bez tam šis princips nozīmē arī pamatskolas pēc iespējas tuvāk bērna dzīvesvietai 

(kur tas ir ekonomiski pamatoti), pārvadājumu nodrošināšanu, kompensējošus mehānismus 

transporta izdevumiem, dienesta viesnīcas un internātus, ēdināšanu. Šis princips ietver arī 

iekļaujošās izglītības attīstību: speciālo izglītības programmu attīstību vispārējās izglītības 

iestādēs, atbalsta personāla nodrošināšanu izglītības iestādēs visās izglītības pakāpēs, 

priekšlaicīgas mācību pamešanas riska mazināšanu, speciālās internātpamatskolas attīstību, 

reemigrantu izglītības nodrošināšanu.  

2. Augstas konkurētspējas izglītības princips nozīmē Tukuma novada izglītības iestāžu 

audzēkņu radošuma, talantu attīstību un izcilības veicināšanu. Šī principa ietvaros Tukuma 

Raiņa ģimnāzijai jākļūst par valsts ģimnāziju. Šis princips ietver arī Tukuma novada izglītības 

iestāžu un tajās strādājošo pedagogu konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus. Izglītības 

iestādēs jāveic mācību vides uzlabošanas pasākumi, jāuzlabo nodrošinājums ar informācijas 

tehnoloģijām, jānodrošina kvalitatīvas sporta infrastruktūras pieejamība, jāievieš un jāattīsta 

STEM izglītības programmas, interešu izglītībā jāakcentē robotikas, datorikas un citu IKT 

“gudras” izmantošanas prasmju attīstība, tai pat laikā nepazaudējot izcilības tradīcijas mūzikā, 

mākslā un sportā. Pedagogu konkurētspējas paaugstināšana nozīmē darba samaksas 

pieaugumu, pedagogu motivācijas un sociālā atbalsta (piemēram, vieta bērnam ārpus rindas 

pirmsskolas izglītības iestādē, iespēja kā jaunajam speciālistam pretendēt uz pašvaldības īres 

dzīvokli) sistēmas izveidi, lai piesaistītu jaunus un talantīgus pedagogus; pedagogu jēgpilnu 

un mērķētu profesionālās kompetences pilnveidi ārpus izglītības iestādes un pedagogu 

savstarpēju mācīšanos izglītības iestādē ar mērķi apgūt audzēkņu individualizētas mācīšanas 

un katra audzēkņa maksimāli augstu mācību rezultātu sasniegšanas kompetences; 

                                                           
16 Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam. http://m.likumi.lv/doc.php?id=266406#  

http://m.likumi.lv/doc.php?id=266406
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nodrošinājumu ar darbam nepieciešamajām tehnoloģijām vienlaicīgi attīstot pedagogu 

prasmes to daudzpusīgā lietošanā mācību procesā. Jāturpina un jāattīsta audzēkņu augstu 

sasniegumu veicināšanas atbalsts (izcilnieku, viņu vecāku un pedagogu godināšanas 

pasākumi, naudas balvas, stipendijas, sadarbība ar augstskolām u.c.). Šis princips nozīmē arī 

vispārējās izglītības iestāžu specializāciju dažādu specifisku izglītības programmu veidu 

nodrošināšanā, piemēram, mūzikā, valsts aizsardzības mācībā.  

3. Uzņēmējdarbības gara un vietējās ekonomikas attīstības princips ietver nepieciešamību 

paplašināt profesionālās ievirzes un interešu izglītības daudzveidību, veicināt uzņēmējspējas 

attīstošu izglītības programmu un sadarbības projektu attīstību, karjeras izglītības attīstību,  

izglītības sistēmas sadarbību ar vietējiem  darba devējiem, pašvaldības atbalstu profesionālo 

mācību un pieaugušo izglītības nodrošināšanā, sadarbību ar profesionālās izglītības iestādēm, 

pieaugušo izglītotājiem, augstskolām. Tai pat laikā spēkā esošie normatīvie akti nenosaka 

tiešu pašvaldības atbildību par profesionālās vai augstākās izglītības attīstību pašvaldības 

teritorijā. Minēto izglītības veidu attīstībai, iespējams, būtu jāveic apjomīgi pašvaldības 

ieguldījumi, tādēļ ikviena iniciatīva profesionālās vai augstākās izglītības attīstībai ir rūpīgi 

jāvērtē no pašvaldības ieguldījumu lietderības un efektivitātes viedokļa. 
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3. Veicamās darbības un aktivitātes 
 

3.1. stratēģiskā uzdevuma “1.1. Nodrošināt pieejamu un iekļaujošu pirmsskolas izglītību visiem novada bērniem” prioritāro pasākumu 

īstenošanas plāns: 

Prioritārie pasākumi Darbības vai aktivitātes Nr. un nosaukums 
Izpildes 

termiņš 

Finansēšanas 

avoti 
Rezultatīvie rādītāji 

1.1.1. Jaunu pirmsskolas 

izglītības vietu izveidošana 

1.1.1.1. Ēkas Vārtu ielā 3, Tukumā, pielāgošana pirmsskolas izglītības 

iestādes vajadzībām 

2019 Pašvaldības 

budžets 

Vismaz 80 jaunas vietas PII  

1.1.1.2. Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve 

(paplašināšana), piebūvējot būvapjomu (moduļu ēku), kurā paredzēts izvietot 

trīs audzēkņu grupas 

2019 Pašvaldības 

budžets; ES 

finansējums 

Vismaz 60 jaunas vietas PII 

1.1.1.3. Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” pārbūve 

(paplašināšana), piebūvējot būvapjomu (moduļu ēku), kurā paredzēts izvietot 

vienu audzēkņu grupu 

2019 Pašvaldības 

budžets; ES 

finansējums 

Vismaz 20 jaunas vietas PII 

1.1.1.4. Vienas bērnu grupas telpu atjaunošana Pūres pirmsskolas izglītības 

iestādē “Zemenīte”  

2019 Pašvaldības 

budžets 

Vismaz 10 jaunas vietas PII 

1.1.1.5. Sešgadīgo bērnu grupas pārcelšana no Irlavas pamatskolas 

pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vietas Vasku ciemā uz Irlavas 

pamatskolu Irlavas ciemā  

2019 Pašvaldības 

budžets 

Vismaz 10 jaunas vietas PII 

1.1.1.6. Sešgadīgo bērnu grupas pārcelšana no Slampes pirmsskolas izglītības 

iestādes “Pienenīte” uz Zemgales vidusskolu  

2019 Pašvaldības 

budžets 

Vismaz 10 jaunas vietas PII 

1.1.1.7. Tumes skolas telpu pielāgošana pirmsskolas bērnu grupas 

izvietošanai 

2021 Pašvaldības 

budžets 

Vismaz 20 jaunas vietas PII 

1.1.2. Pirmsskolas 

izglītības iestāžu ēku 

atjaunošana, iestāžu 

aprīkojuma un materiālās 

bāzes nodrošināšana ar 

informācijas tehnoloģijām, 

mūsdienu rotaļu un mācību 

iekārtām, līdzekļiem  

 

Darbības vai projekti īstenojami saskaņā ar Tukuma novada Investīciju plānu  2019 -

2021 

Saskaņā ar 

Tukuma 

novada 

Investīciju 

plānu 

Atjaunotas, uzlabotas, 

aprīkotas PII ēkas, kas 

nodrošinātas ar 

informācijas tehnoloģijām, 

mūsdienu rotaļu un mācību 

iekārtām, līdzekļiem  
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1.1.3. Pirmsskolas 

izglītības iestāžu ēku 

energoefektivitātes 

paaugstināšana  

1.1.3.1. Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana PII "Pasaciņa" 

īstenošana 

2019 Pašvaldības 

budžets; ES 

fondu 

finansējums 

PII “Pasaciņa” ēkai 

paaugstināta 

energoefektivitāte  

1.1.3.2. Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana PII "Vālodzīte" 

īstenošana 

2019 Pašvaldības 

budžets; ES 

fondu 

finansējums 

PII “Vālodzīte” ēkai 

paaugstināta 

energoefektivitāte  

1.1.3.3. PII “Vālodzīte” bērnu un darbinieku izvietošanas plāna izstrāde, 

apstiprināšana un īstenošana uz projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana 

PII "Vālodzīte" īstenošanas laiku 

2019 Pašvaldības 

budžets 

PII “Vālodzīte” bērni un 

darbinieki izvietoti citās PII 

1.1.3.4. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Irlavas pamatskolas 

pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vietā Vasku ciemā 

2020 Pašvaldības 

budžets 

Irlavas pamatskolas 

pirmsskolas izglītības 

programmu īstenošanas 

vietas ēkai Vasku ciemā 

paaugstināta 

energoefektivitāte 

1.1.4. Pirmsskolas 

izglītības iestāžu teritoriju 

labiekārtošana un rotaļu 

laukumu atjaunošana  

1.1.4.1. Ēkas Vārtu ielā 3, Tukumā, teritorijas pielāgošana pirmsskolas 

izglītības iestādes vajadzībām, veicot teritorijas labiekārtošanu un 

pirmsskolas vecuma bērniem atbilstošu rotaļu laukumu izveidošanu 

2019 Pašvaldības 

budžets 

Labiekārtota iestādes 

teritorija; izveidoti 

atbilstoši rotaļu laukumi  

1.1.4.2. Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pārbūve 

(paplašināšana), piebūvējot būvapjomu (moduļu ēku), un veicot esošās un 

pievienojamās teritorijas labiekārtošanu un jaunu rotaļu laukumu izveidošanu 

2019 Pašvaldības 

budžets; ES 

finansējums 

Labiekārtota iestādes 

teritorija; izveidoti jauni 

rotaļu laukumi 

1.1.4.3. Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” pārbūve 

(paplašināšana), piebūvējot būvapjomu (moduļu ēku), un veicot esošās 

teritorijas labiekārtošanu, nojumju un rotaļu laukumu atjaunošanu 

2019 Pašvaldības 

budžets; ES 

finansējums 

Labiekārtota iestādes 

teritorija; atjaunotas 

nojumes un rotaļu laukumi 

1.1.4.4. Žoga, nojumju un rotaļu iekārtu atjaunošana Tukuma PII “Taurenītis” 2020 Pašvaldības 

budžets 

Atjaunots žogs, nojumes un 

rotaļu iekārtas 

1.1.4.5. Nojumju un rotaļu iekārtu atjaunošana Pūres PII “Zemenīte” 2021 Pašvaldības 

budžets 

Atjaunotas nojumes un 

rotaļu iekārtas 

1.1.4.6. Teritorijas labiekārtošana Slampes PII “Pienenīte” 2020 Pašvaldības 

budžets 

Labiekārtota iestādes 

teritorija 

1.1.4.7. Teritorijas labiekārtošana Irlavas pamatskolas pirmsskolas izglītības 

programmu īstenošanas vietā Vasku ciemā 

2021 Pašvaldības 

budžets 

Labiekārtota iestādes 

teritorija 
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1.1.5. Pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

nodrošināšana ar 

kvalificētiem 

pedagoģiskajiem 

darbiniekiem, darbinieku 

atbalsta un motivēšanas 

sistēmas veidošana  

1.1.5.1. Pirmsskolas pedagogu darba slodzes un darba samaksas 

paaugstināšanas grafika īstenošana (Domes lēmums 2018.gada janvārī) 

2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets; valsts 

budžets 

Darbinieku apmācība, 

pieredzes apmaiņa. 

Pedagogi ar augstu, 

mūsdienu prasībām 

atbilstošu kvalifikāciju  

1.1.5.2. Pirmsskolas mūzikas skolotāju un pirmsskolas sporta skolotāju 

optimālu darba slodžu noteikšana un finansēšana 

2021 Pašvaldības 

budžets 

Tiek finansētas optimālas 

darba slodzes 

1.1.5.3. Profesionālās pilnveides pasākumi pirmsskolas skolotāju palīgiem 2019 - 

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Nodrošināti profesionālās 

pilnveides pasākumi 

1.1.5.4. Ikgadējā balva skolotājiem "Gada skolotājs" nominācijā pirmsskolas 

izglītības skolotājs (viena no sešām nominācijām) 

2019 - 

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Nodrošināta ikgadēja 

skolotāju apbalvošana trīs 

nominācijās 

1.1.5.5. Izstrādāta un ieviesta PII vadītāju ikgadējās novērtēšanas un 

materiālās stimulēšanas sistēma 

2019 - 

2021 

Valsts budžets; 

pašvaldības 

budžets 

Ieviesta PII vadītāju 

ikgadējās novērtēšanas un 

materiālās stimulēšanas 

sistēma 

1.1.5.6. Projekta “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” īstenošana  

(mērķis - veicināt bērniem drošu un draudzīgu, bērnu vecākus iesaistošu un 

atbalstošu, iestādes darbiniekus izglītojošu un stiprinošu vidi pirmsskolas 

izglītības iestādēs) 

2019 - 

2021 

Pašvaldības 

budžets; valsts 

budžets 

 

1.1.6. Atbalsts bērnu 

uzraudzības grupu un 

auklīšu dienesta 

pieejamībai  

1.1.6.1. Atbalsta nodrošināšana privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm  

(Atbalsts saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem 

Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā 

pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas 

izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”) 

2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Nodrošināta pieejamība PII 

un bērnu uzraudzības grupu 

pakalpojumiem  

1.1.6.2. Atbalsta nodrošināšana bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem 2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Nodrošināts atbalsts bērnu 

uzraudzības pakalpojumiem 

 

 

1.1.7. Metodiskā atbalsta 

nodrošināšana pirmsskolas 

izglītības iestādēs  

1.1.7.1. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku (metodiķu) 

metodiskās apvienības darbības nodrošināšana 

2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Nodrošināts PII 

nepieciešamais mūsdienīgs 

metodiskais atbalsts 
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1.1.7.2. Profesionālās pilnveides pasākumi pirmsskolas metodiķiem, tai skaitā 

jauno pirmsskolas izglītības vadlīniju (apstiprinātas Ministru kabinetā 

21.11.2018.) ieviešanas atbalstam 

2019 - 

2021 

Pašvaldības 

budžets; valsts 

budžets; ESF 

finansējums 

Nodrošināti profesionālās 

pilnveides un metodiskā 

atbalsta pasākumi 

1.1.7.3. Pirmsskolas metodiķu optimālu darba slodžu noteikšana un 

finansēšana 

2021 Pašvaldības 

budžets 

Tiek finansētas optimālas 

darba slodzes 

1.1.8. Atbalsta personāla 

nodrošināšana pirmsskolas 

izglītības iestādēs  

1.1.8.1. Pirmsskolas skolotāju logopēdu optimālu darba slodžu noteikšana un 

finansēšana 

2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Tiek finansētas optimālas 

darba slodzes 

1.1.8.2. Izglītības atbalsta centra kapacitātes stiprināšana, lai nodrošinātu 

psihologa un speciālā pedagoga pakalpojumus pirmsskolas izglītības iestādēs 

2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Optimālā apjomā 

nodrošināti Izglītības 

atbalsta centra psihologa un 

speciālā pedagoga 

pakalpojumi pirmsskolas 

izglītības iestādēs 
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3.2. stratēģiskā uzdevuma “1.2. Veicināt efektīvu augstas kvalitātes mūsdienu prasībām atbilstošu vispārējo izglītību” prioritāro pasākumu 

īstenošanas plāns: 

Prioritārie pasākumi Darbības vai aktivitātes Nr. un nosaukums 
Izpildes 

termiņš 

Finansēšanas 

avoti 
Rezultatīvie rādītāji 

1.2.1. Valsts ģimnāzijas 

statusa iegūšana Tukuma 

Raiņa ģimnāzijai 

1.2.1.1. Kvantitatīvo un kvalitatīvo kritēriju izpilde valsts ģimnāzijas statusa 

iegūšanai 

(Vispārējās izglītības likuma Pārejas noteikumu 32.punkts: “32. Pašvaldības, 

kuru padotībā ir ģimnāzijas, līdz 2019. gada 28. februārim Valsts pārvaldes 

iekārtas likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par ģimnāziju nosaukumu 

maiņu vai likvidācijas vai reorganizācijas pabeigšanu līdz 2021. gada 

31. augustam, nodrošinot izglītojamo turpmāku izglītošanos atbilstošā 

izglītības programmā (...).”) 

2021 Pašvaldības 

budžets 

Iegūts valsts ģimnāzijas 

statuss 

1.2.2. Izglītības iestāžu 

tīkla pilnveide 

1.2.2.1. Tumes vidusskolas reorganizācija par Tumes pamatskolu 2019 Pašvaldības 

budžets 

Pieprasījumam atbilstošs 

efektīvs skolu tīkls 

1.2.2.2. Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas reorganizācija, 

pievienojot to Zemgales vidusskolai 

(Vispārējās izglītības likuma Pārejas noteikumu 34.punkts: “34. Pašvaldības, 

kuru padotībā ir vakara (maiņu) vidusskolas, līdz 2019. gada 

28. februārim Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā pieņem 

lēmumu par vakara (maiņu) vidusskolu nosaukumu maiņu vai likvidācijas vai 

reorganizācijas pabeigšanu līdz 2020. gada 31. augustam, nodrošinot 

izglītojamo turpmāku izglītošanos atbilstošā izglītības programmā (...).”) 

2019 Pašvaldības 

budžets 

Pieprasījumam atbilstošs 

efektīvs skolu tīkls 

1.2.2.3. Tukuma 2.pamatskolas un Tukuma Raiņa ģimnāzijas reorganizācija 

saskaņā ar vienu no šādiem nosacījumiem: 

1) ja Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādei “Tukuma Raiņa 

ģimnāzija” līdz 2020.gada 31.decembrim atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir 

piešķirts valsts ģimnāzijas statuss, tad atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

reorganizēt Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādi “Tukuma 

2.pamatskola” (juridiskā adrese: J.Raiņa iela 3A, Tukums, Tukuma novads, 

LV-3101), pievienojot to  Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādei 

“Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija” 2021.gada 1.septembrī; 

2) ja Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādei “Tukuma Raiņa 

ģimnāzija” līdz 2020.gada 31.decembrim nav piešķirts valsts ģimnāzijas 

statuss, tad atbilstoši normatīvo aktu prasībām reorganizēt Tukuma novada 

2021 Pašvaldības 

budžets 

Pieprasījumam atbilstošs 

efektīvs skolu tīkls; valsts 

ģimnāzijas ilgtspējas 

nodrošināšana 

https://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums
https://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums
https://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums
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pašvaldības izglītības iestādes “Tukuma Raiņa ģimnāzija” (juridiskā adrese: 

J.Raiņa iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101) un “Tukuma 

2.pamatskola” (juridiskā adrese: J.Raiņa iela 3A, Tukums, Tukuma novads, 

LV-3101), tās apvienojot un izveidojot jaunu Tukuma novada pašvaldības 

izglītības iestādi “Tukuma Raiņa 1.vidusskola” 2021.gada 1.septembrī.  

1.2.3. Vispārējās izglītības 

iestāžu ēku atjaunošana un 

telpu labiekārtošana  

1.2.3.1. Tukuma 2.vidusskolas ēkas pilna skolas pārbūve, t.sk. ēkas piebūves 

būvniecība SAM 8.1.2. projekta “Tukuma vispārējās izglītības iestāžu 

mācību vides uzlabošana” ietvaros 

2019 -

2021 

ES fondu 

finansējums; 

pašvaldības 

budžets; valsts 

budžets  

Atjaunota Tukuma 

2.vidusskolas ēka, 

labiekārtotas telpas 

1.2.3.2. Tukuma 2.vidusskolas izglītojamo un darbinieku izvietošanas plāna 

izstrāde, apstiprināšana un īstenošana uz SAM 8.1.2. projekta “Tukuma 

vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” īstenošanas laiku 

2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Tukuma 2.vidusskolas 

izglītojamie un darbinieki 

izvietoti citās telpās 

1.2.3.3. Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Tukuma 2.pamatskolas un Tukuma 

E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas mācību telpu uzlabošana un labiekārtošana 

SAM 8.1.2. projekta “Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides 

uzlabošana” ietvaros 

(Tukuma novada Domes 25.01.2018. lēmums “Par finansējumu 

8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa projektam “Tukuma vispārējās izglītības 

iestāžu mācību vides uzlabošana” (prot.Nr.1, 30.§.) 

2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Uzlabotas Tukuma Raiņa 

ģimnāzijas, Tukuma 

2.pamatskolas,  Tukuma 

E.Birznieka-Upīša 

1.pamatskolas mācību 

telpas  

1.2.3.4. Darbības vai projekti īstenojami saskaņā ar Tukuma novada 

Investīciju plānu  

2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets; valsts 

budžets; ES 

fondu 

finansējums 

Atjaunotas, uzlabotas, 

aprīkotas skolu ēkas un 

telpas  

1.2.4. Vispārējās izglītības 

iestāžu (VII) materiālās 

bāzes pilnveidošana un 

aprīkošana ar IKT 

mūsdienīga mācību procesa 

nodrošināšanai 

1.2.4.1. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un 

aprīkojumu iegāde un dabaszinātņu kabinetu aprīkojumu un mēbeļu iegāde 

Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Tukuma 2.vidusskolas, Tukuma 2.pamatskolas un 

Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas mācību vides uzlabošanai SAM 

8.1.2. projekta “Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides 

uzlabošana” ietvaros 

(Tukuma novada Domes 25.01.2018. lēmums “Par finansējumu 

8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa projektam “Tukuma vispārējās izglītības 

iestāžu mācību vides uzlabošana” (prot.Nr.1, 30.§.) 

2019 -

2021 

ES fondu 

finansējums; 

pašvaldības 

budžets; valsts 

budžets   

Aprīkotas, modernas VII; 

ieviesti IKT risinājumi, 

t.sk., iegādāti datori, 

interaktīvās tāfeles u.c. IKT 

aprīkojumi nodrošina 

mūsdienīga mācību procesa 

īstenošanu 



Nd3-19 

17 

 

1.2.4.2. Darbības vai projekti īstenojami saskaņā ar Tukuma novada 

Investīciju plānu 

2019 -

2021 

Saskaņā ar 

Tukuma 

novada 

Investīciju 

plānu 

VII nodrošinātas ar 

informācijas tehnoloģijām, 

mūsdienīgām mācību 

iekārtām, līdzekļiem  

1.2.5. Pieejamas un 

veselīgas vides veidošana 

izglītības iestādēs 

1.2.5.1. SAM 9.2.4.2. projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un 

sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja 

mēroga pasākumus” aktivitāšu īstenošana izglītības iestādēs 

2019 -

2021 

ES fondu 

finansējums 

Veselīgu dzīvesveidu 

veicinoši izglītojoši 

pasākumi 

1.2.5.2. Uztura speciālista amata vienības izveidošana un ēdināšanas 

pakalpojuma kvalitātes pārraudzības sistēmas ieviešana Tukuma novada 

izglītības iestādēs 

2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Izveidota uztura speciālista 

amata vienība un ieviesta 

ēdināšanas pakalpojuma 

kvalitātes pārraudzības 

sistēma 

1.2.5.3. Tukuma 2.vidusskolas sākumskolas ēkas Spartaka ielā 2a, Tukumā, 

pielāgošana Tukuma 2.vidusskolas dienesta viesnīcas un bērnu un jauniešu 

centra vajadzībām 

2020 -

2021 

Pašvaldības 

budžets; ES 

fondu 

finansējums 

Ēkā Spartaka ielā 2a, 

Tukumā, iekārtota Tukuma 

2.vidusskolas dienesta 

viesnīca un izveidots bērnu 

un jauniešu centrs 

1.2.5.4. Darbības vai projekti īstenojami saskaņā ar Tukuma novada 

Investīciju plānu 

2019 -

2021 

Saskaņā ar 

Tukuma 

novada 

Investīciju 

plānu 

Ērta, droša, veselīga un 

gaumīga vide VII 

1.2.6. Vispārējās izglītības 

iestāžu ēku 

energoefektivitātes 

paaugstināšana 

1.2.6.1. Tukuma 2.vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana SAM 

8.1.2. projekta “Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides 

uzlabošana” ietvaros 

(Tukuma novada Domes 25.01.2018. lēmums “Par finansējumu 

8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa projektam “Tukuma vispārējās izglītības 

iestāžu mācību vides uzlabošana” (prot.Nr.1, 30.§.) 

2019 -

2021 

ES fondu 

finansējums; 

pašvaldības 

budžets; valsts 

budžets 

Tukuma 2.vidusskolas ēkai 

paaugstināta 

energoefektivitāte 

1.2.6.2. Darbības vai projekti īstenojami saskaņā ar Tukuma novada 

Investīciju plānu 

2019 -

2021 

Saskaņā ar 

Tukuma 

novada 

VII ēkām paaugstināta 

energoefektivitāte 
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Investīciju 

plānu 

 

 

 

 

 

1.2.7. Vispārējās izglītības 

iestāžu sporta zāļu, sporta 

laukumu un stadionu 

pārbūve un labiekārtošana, 

sporta materiāltehniskās 

bāzes pilnveidošana 

1.2.7.1. Tukuma 2.vidusskolas stadiona pārbūve SAM 8.1.2. projekta 

“Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros 

(Tukuma novada Domes 25.01.2018. lēmums “Par finansējumu 

8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa projektam “Tukuma vispārējās izglītības 

iestāžu mācību vides uzlabošana” (prot.Nr.1, 30.§.) 

2019 -

2021 

ES fondu 

finansējums; 

pašvaldības 

budžets; valsts 

budžets 

Pārbūvēts, atjaunots 

Tukuma 2.vidusskolas 

stadions 

1.2.7.2. Darbības vai projekti īstenojami saskaņā ar Tukuma novada 

Investīciju plānu 

2019 -

2021 

Saskaņā ar 

Tukuma 

novada 

Investīciju 

plānu 

Labiekārtotas, uzlabotas, 

aprīkotas VII sporta zāles 

un laukumi/ stadioni 

1.2.8. Vispārējās izglītības 

iestāžu teritoriju 

labiekārtošana 

Darbības vai projekti īstenojami saskaņā ar Tukuma novada Investīciju plānu 2019 -

2021 

Saskaņā ar 

Tukuma 

novada 

Investīciju 

plānu 

Labiekārtota un pievilcīga 

VII teritorija 

1.2.9. Vispārējās izglītības 

iestāžu nodrošināšana ar 

kvalificētiem 

pedagoģiskajiem 

darbiniekiem, darbinieku 

atbalsta un motivēšanas 

sistēmas veidošana 

1.2.9.1. Ikgadējā balva skolotājiem "Gada skolotājs" trīs nominācijās (trīs no 

sešām nominācijām): sākumskolas skolotājs, pamatskolas skolotājs, 

vidusskolas skolotājs 

2019 - 

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Nodrošināta ikgadēja 

skolotāju apbalvošana trīs 

nominācijās 

1.2.9.2. Naudas balvas skolotājiem par skolēnu sagatavošanu olimpiādēm un 

skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēm reģiona un valsts līmenī 

2019 - 

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Nodrošināta ikgadēja 

skolotāju apbalvošana ar 

naudas balvām 

1.2.9.3. Izstrādāta un ieviesta VII vadītāju ikgadējās novērtēšanas un 

materiālās stimulēšanas sistēma 

2019 - 

2021 

Valsts budžets; 

pašvaldības 

budžets 

Ieviesta VII vadītāju 

ikgadējās novērtēšanas un 

materiālās stimulēšanas 

sistēma 
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1.2.10. Metodiskā atbalsta 

nodrošināšana un citi 

mācību procesa 

pilnveidošanas pasākumi 

1.2.10.1. Metodiskā atbalsta nodrošināšana atbilstīgi jaunā izglītības satura 

mācību jomām 

2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets; ESF 

finansējums 

Nodrošināts mūsdienīgs 

nepieciešamais metodiskais 

atbalsts  

1.2.10.2. Piemaksu nodrošināšana pedagogu metodisko apvienību vadītājiem 2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Nodrošināts nepieciešamais 

finansējums  

1.2.11. Izglītības iestāžu 

mārketinga pasākumi  

1.2.11.1. Izglītības iestāžu publicitātes veicināšana 2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets 

VII publikācijas interneta 

vietnēs un drukātajos 

izdevumos 

1.2.11.2. Skolēnu, vecāku, pedagogu aptaujas EDURIO platformā par 

apmierinātību ar Tukuma novada izglītības iestādēs sniegtajiem 

pakalpojumiem 

2020 -

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Veiktas skolēnu, vecāku, 

pedagogu aptaujas 

1.2.12. Atbalsta pasākumi 

skolēnu sasniegumiem un 

skolēnu izcilības 

veicināšana 

1.2.12.1. SAM 8.3.2.2 projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” aktivitāšu īstenošana Tukuma novada izglītības iestādēs 

2019 -

2021 

ESF 

finansējums 

Īstenotas daudzveidīgas 

projekta aktivitātes 

1.2.12.2. Naudas balvas skolēniem par izciliem mācību rezultātiem, 

sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skolēnu 

zinātniski pētniecisko darbu konferencēs reģiona un valsts līmenī 

2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Ikgadējas naudas balvas 

skolēniem 

1.2.12.3. Pašvaldības stipendijas 1.kursa studentiem, kuri ar izciliem mācību 

rezultātiem pabeiguši vidusskolu 

2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Ikgadējas stipendijas 

1.kursa studentiem 

1.2.13. Vērtībizglītības 

īstenošana izglītības 

iestādēs sadarbībā ar 

ģimeni 

1.2.13.1. Izglītojošu pasākumu organizēšana izglītojamo vecākiem 2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Sadarbība ar ģimenēm – 

aptaujas, diskusijas, 

materiāli u.c. 

1.2.14. Izglītības iestāžu 

starptautiskas sadarbības 

veicināšana 

1.2.14.1. Sadarbības veicināšana ar Tukuma novada pašvaldības sadraudzības 

pašvaldībām ārvalstīs 

2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets; 

Erasmus+, 

Nordplus u.c. 

programmu  

finansējums 

Izglītības iestāžu pedagogu 

pieredzes apmaiņas 

braucieni, mācības; 

sadarbības ietvaros jaunu 

iniciatīvu veidošanās 
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1.2.14.2. Izglītības iestāžu iesaistīšanās starptautisko programmu Erasmus+, 

Nordplus u.c. projektos 

2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets; 

Erasmus+, 

Nordplus u.c. 

programmu  

finansējums 

Izglītības iestāžu pedagogu 

pieredzes apmaiņas 

braucieni, mācības 

1.2.15. Bērnu un jauniešu 

pilsoniskās apziņas un 

nacionālās identitātes 

stiprināšana 

1.2.15.1. Sagatavošanās un piedalīšanās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētkos 

2019 -

2020 

Pašvaldības 

budžets; valsts 

budžets 

Bērni un jaunieši sagatavoti 

dalībai dziesmu un deju 

svētkos 

1.2.15.2. Atbalsts skolēnu pašpārvalžu darbībai Tukuma novada izglītības 

iestādēs 

2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets; valsts 

budžets 

Izglītības iestādēs aktīvi 

darbojas skolēnu 

pašpārvaldes 

1.2.15.3. Valsts programmas "Latvijas skolas soma" aktivitāšu īstenošana 

Tukuma novada izglītības iestādēs 

2019 -

2021 

Valsts budžets Daudzveidīgas aktivitātes 

izglītības iestādēs 

1.2.15.4. Daudzveidīgu aktivitāšu un pasākumu īstenošana Tukuma novada 

izglītības iestādēs 

2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Izglītības iestādēs tiek 

īstenotas daudzveidīgas 

aktivitātes un pasākumi 

1.2.16. Izglītības iestāžu 

programmu piedāvājuma 

paplašināšana un izglītības 

iestāžu specializācija 

1.2.16.1. Skolās licencētas jaunas izglītības programmas un uzsākta to 

īstenošana 

2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets; valsts 

budžets 

Dziļāka skolu specializācija  

1.2.17. Atbalsta personāla 

nodrošināšana izglītības 

iestādēs 

1.2.17.1. Izglītības atbalsta centra kapacitātes stiprināšana, lai nodrošinātu 

psihologa un speciālā pedagoga pakalpojumus VII 

2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Optimālā apjomā 

nodrošināti Izglītības 

atbalsta centra psihologa un 

speciālā pedagoga 

pakalpojumi VII 

1.2.17.2. Atbalsta personāla nodrošināšana VII atbilstīgi izglītojamo 

speciālajām vajadzībām 

2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets; valsts 

budžets 

Optimālā apjomā 

nodrošināts atbalsta 

personāls 

1.2.18. Tukuma novada 

Speciālās izglītības iestādes 

- attīstības centra 

izveidošana uz Tukuma 

1.2.18.1. Tukuma novada internātpamatskolas reorganizācija par Tukuma 

novada Speciālās izglītības iestādi, pievienojot tai speciālās pirmsskolas 

izglītības programmu bērnu grupas 

2019 Pašvaldības 

budžets; valsts 

budžets 

Izveidota Tukuma novada 

Speciālās izglītības iestāde, 

kas īsteno speciālās 

pamatizglītības, 

profesionālās 
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novada internātpamatskolas 

bāzes 

 

pamatizglītības un speciālās 

pirmsskolas izglītības 

programmas 

1.2.18.2. Tukuma novada Speciālās izglītības iestādes – attīstības centra 

statusa iegūšana 

2020 Pašvaldības 

budžets; valsts 

budžets 

Izveidota Tukuma novada 

Speciālās izglītības iestāde 

- attīstības centrs 

 

3.3. stratēģiskā uzdevuma “1.3. Veidot daudzveidīgu, saistošu un radošu profesionālas ievirzes un interešu izglītības piedāvājumu” prioritāro 

pasākumu īstenošanas plāns: 

Prioritārie pasākumi Darbības vai aktivitātes Nr. un nosaukums 
Izpildes 

termiņš 

Finansēšanas 

avoti 
Rezultatīvie rādītāji 

1.3.1. Profesionālas ievirzes 

un interešu izglītības 

pakalpojumu daudzveidības 

un elastības nodrošināšana 

1.3.1.1. Licencētas jaunas izglītības programmas un uzsākta to īstenošana 2019 -

2021 

Valsts budžets; 

pašvaldības 

budžets  

Paplašināta piedāvājuma 

daudzveidība, jaunas 

programmas, pulciņi 

1.3.2. Profesionālas 

ievirzes, kultūrizglītības un 

interešu izglītības kvalitātes 

un pieejamības uzlabošana 

1.3.2.1. Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu un izglītības programmu 

akreditācijas ieteikumu ieviešana  

2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Uzlabota profesionālas 

ievirzes izglītības 

kvalitāte 

1.3.2.2. Transporta izdevumu kompensēšana saskaņā ar Tukuma novada 

pašvaldības apstiprināto normatīvo regulējumu 

2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Uzlabota profesionālas 

ievirzes un interešu 

izglītības pieejamība 

1.3.2.3. Vecāku līdzfinansējuma samaksas atvieglojumu piemērošana saskaņā 

ar Tukuma novada pašvaldības apstiprināto normatīvo regulējumu  

2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Uzlabota profesionālas 

ievirzes un interešu 

izglītības pieejamība 

1.3.3. Profesionālas ievirzes 

un interešu izglītības 

infrastruktūras un 

materiāltehniskās bāzes 

pilnveidošana, teritoriju 

labiekārtošana 

1.3.3.1. Ar Tukuma novada Domes 2015.gada 14.oktobra sēdes lēmumu “Par 

rīcības plānu Tukuma Sporta skolas sporta bāzes attīstībai” apstiprinātā 

Tukuma Sporta skolas sporta bāzes attīstības rīcības plāna īstenošana 

2019 - 

2021 

ES fondu 

finansējums; 

pašvaldības 

budžets; valsts 

budžets; cits 

finansējums 

Īstenots rīcības plāns 

Tukuma Sporta skolas 

sporta bāzes attīstībai 
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1.3.3.2. Tukuma mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas metu konkursa 

norises nodrošināšana 

2019 - 

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Apstiprināts Tukuma 

mūzikas un mākslas 

skolas jaunās ēkas mets 

1.3.3.3. Darbības vai projekti īstenojami saskaņā ar Tukuma novada 

Investīciju plānu 

2019 -

2021 

Saskaņā ar 

Tukuma 

novada 

Investīciju 

plānu 

Uzlabota profesionālas 

ievirzes un interešu 

izglītības infrastruktūra un 

materiāltehniskā bāze, 

labiekārtotas teritorijas 

1.3.4. Bērnu un jauniešu 

iesaistes interešu un 

profesionālas ievirzes 

izglītībā paaugstināšanas 

pasākumi 

1.3.4.1. Ikgadējā pasākuma  “Brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un 

jauniešiem Tukumā un Tukuma novadā” norises nodrošināšana 

2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Nodrošināta ikgadēja 

pasākuma norise 

1.3.4.2. Izglītības iestāžu un interešu izglītības programmu īstenotāju 

publicitātes veicināšana 

2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Izglītības iestāžu un 

interešu izglītības 

programmu īstenotāju 

publikācijas interneta 

vietnēs un drukātajos 

izdevumos 

1.3.4.3. Daudzveidīgu aktivitāšu un pasākumu īstenošana Tukuma novada 

profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 

2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Atvērto durvju dienas u.c. 

pasākumi 

1.3.5. Profesionālās ievirzes 

un interešu izglītības 

audzēkņu sasniegumu 

veicināšana un 

popularizēšana 

1.3.5.1. Naudas balvas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem 

par augsta līmeņa sasniegumiem konkursos un sacensībās 

2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Ikgadējas naudas balvas 

audzēkņiem 

1.3.5.2. Naudas balvas interešu izglītības programmu audzēkņiem par augsta 

līmeņa sasniegumiem konkursos un sacensībās 

2020 -

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Ikgadējas naudas balvas 

audzēkņiem 

1.3.5.3. Tukuma novada profesionālās ievirzes izglītības iestāžu un interešu 

izglītības programmu īstenotāju daudzveidīgas aktivitātes un pasākumi 

2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Atvērto durvju dienas, 

koncerti, izstādes, 

darbnīcas, 

paraugdemonstrējumi u.c. 

pasākumi 

1.3..6. Profesionālās 

ievirzes izglītības iestāžu 

un interešu izglītības 

1.3.6.1. Ikgadējā balva skolotājiem "Gada skolotājs" divās nominācijās (divas 

no sešām nominācijām): profesionālās ievirzes izglītības skolotājs un interešu 

izglītības skolotājs. 

2019 - 

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Nodrošināta ikgadēja 

skolotāju apbalvošana 

divās nominācijās 
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nodrošināšana ar 

kvalificētiem 

pedagoģiskajiem 

darbiniekiem, darbinieku 

atbalsta un motivēšanas 

sistēmas veidošana 

1.3.6.2. Naudas balvas skolotājiem par profesionālās ievirzes izglītības 

iestāžu audzēkņu sagatavošanu un augsta līmeņa sasniegumiem konkursos un 

sacensībās 

2019 - 

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Nodrošināta ikgadēja 

skolotāju apbalvošana ar 

naudas balvām 

1.3.6.3. Izstrādāta un ieviesta profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju 

ikgadējās novērtēšanas un materiālās stimulēšanas sistēma 

2019 - 

2021 

Valsts budžets; 

pašvaldības 

budžets 

Ieviesta izglītības iestāžu 

vadītāju ikgadējās 

novērtēšanas un 

materiālās stimulēšanas 

sistēma 

1.3.7. Atbalsts Valsts 

aizsardzības mācības 

programmas ieviešanai un 

realizēšanai Zemgales 

vidusskolā  

1.3.7.1. Valsts aizsardzības mācību programmas realizēšana Zemgales 

vidusskolā 

2019 - 

2021 

Valsts budžets; 

pašvaldības 

budžets 

Nodrošināts ikgadējs 

atbalsts Valsts 

aizsardzības mācību 

programmas realizēšanai 
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3.4. stratēģiskā uzdevuma “1.4. Attīstīt karjeras izglītības un profesionālās izglītības piedāvājumu” prioritāro pasākumu īstenošanas plāns: 

 

 

 

Prioritārie pasākumi Darbības vai aktivitātes Nr. un nosaukums 
Izpildes 

termiņš 

Finansēšanas 

avoti 
Rezultatīvie rādītāji 

1.4.1. Karjeras izglītības 

pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšana 

izglītojamajiem 

1.4.1.1. SAM 8.3.5 projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” aktivitāšu īstenošana Tukuma novada izglītības iestādēs 

2019 -

2021 

ESF 

finansējums 

Īstenotas daudzveidīgas 

projekta aktivitātes 

1.4.1.2. Ikgadējo karjeras izglītības pasākumu “Karjeras nedēļa”, “Izglītības 

iestāžu diena”, “Profesiju dienas”, karjeras izglītības konkursu norises 

nodrošināšana Tukuma novadā  

2019 -

2021 

Pašvaldības 

finansējums 

Īstenotas daudzveidīgas 

ikgadējās karjeras 

izglītības aktivitātes 

1.4.2. Uzņēmējdarbības un 

līderības spēju attīstīšana 

izglītojamajiem 

1.4.2.1. Biedrības “Junior Achievement – Young Enterprise Latvija” 

programmas īstenošana praktiskās uzņēmējdarbības izglītības ieviešanā 

vispārējās izglītības iestādēs Tukuma novadā 

2019 - 

2021 

Pašvaldības 

finansējums; 

cits 

finansējums 

Tiek īstenotas 

programmas “Junior 

Achievement – Young 

Enterprise Latvija” 

aktivitātes 

1.4.2.2. Līderību veicinošu un iedvesmojošu motivācijas programmu skolu 

jauniešiem, piemēram, MOT, īstenošana 

2019 - 

2021 

Pašvaldības 

finansējums; 

cits 

finansējums 

Skolās tiek īstenotas  

līderību veicinošas un 

iedvesmojošas 

motivācijas programmas  

1.4.3. Profesionālās 

izglītības programmu 

piedāvājuma nodrošināšana 

 

1.4.3.1. Tukuma novada internātpamatskolas profesionālās pamatizglītības 

programmu apguves pieejamības paplašināšana, piedāvājot tās apgūt 

ikvienam Tukuma novada jaunietim 

2019 - 

2021 

Pašvaldības 

finansējums; 

valsts 

finansējums 

Nodrošināta Tukuma 

novada 

internātpamatskolas 

profesionālās 

pamatizglītības 

programmu apguve 

ikvienam Tukuma novada 

jaunietim 
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3.5. stratēģiskā uzdevuma “1.5. Sekmēt iedzīvotāju iesaisti neformālās izglītības un mūžizglītības pasākumos” prioritāro pasākumu 

īstenošanas plāns: 

Prioritārie pasākumi Darbības vai aktivitātes Nr. un nosaukums 
Izpildes 

termiņš 

Finansēšanas 

avoti 
Rezultatīvie rādītāji 

1.5.1. Sekmēt pieaugušo 

izglītības un mūžizglītības 

politikas uzdevumu 

īstenošanu 

1.5.1.1. Iesaistīšanās pieaugušo izglītības un mūžizglītības politikas 

veidošanā un uzdevumu īstenošanā pašvaldības kompetences ietvaros 

2019 -

2021 

Valsts 

finansējums; 

ESF 

finansējums; 

pašvaldības 

finansējums 

cits 

finansējums 

Pašvaldības kompetences 

ietvaros sekmēta 

pieaugušo izglītības un 

mūžizglītības politikas 

veidošana un uzdevumu 

īstenošana 

1.5.2. Atbalsts 

mūžizglītības pasākumiem 

novadā 

1.5.2.1. SAM 8.4.1 projekta “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo 

kompetenci” pašvaldības kompetencē esošo aktivitāšu īstenošana Tukuma 

novadā 

2019 -

2021 

ESF 

finansējums 

Informācija, vajadzību 

apzināšana, mācību 

pasākumu koordinēšana 

1.5.2.2. Sadarbība ar pieaugušo izglītības piedāvātājiem dažādu izglītības 

pasākumu organizēšanā pieaugušajiem pašvaldības kompetences ietvaros 

2019 -

2021 

Valsts 

finansējums; 

ESF 

finansējums; 

pašvaldības 

finansējums 

cits 

finansējums 

Sadarbībā ar pieaugušo 

izglītības piedāvātājiem 

īstenoti daudzveidīgi 

izglītības pasākumi 

pieaugušajiem  

1.5.3. Sadarbības 

veicināšana ar augstākās 

izglītības iestādēm  

 

1.5.3.1. Sadarbības attīstīšana ar Latvijas Universitātes Tukuma filiāli 2019 -

2021 

Pašvaldības 

finansējums; 

cits 

finansējums 

Sadarbības pasākumi, 

informācijas apmaiņa, 

studentu prakses vietu 

nodrošināšana, 

vieslekcijas u.c. 

1.5.3.2. Sadarbības veicināšana ar Latvijas augstskolām izglītojamo izcilības  

veicināšanai 

2019 -

2021 

Pašvaldības 

finansējums; 

cits 

finansējums 

Informācijas apmaiņa, 

studentu prakses vietu 

nodrošināšana, 

laboratoriju izmantošana 

u.c. 
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 1.5.3.3. Pašvaldības mērķstipendijas studentiem specialitātēs, kurās Tukuma 

novada pašvaldības institūcijās ir izteikts speciālistu deficīts un kuri pēc 

studiju pabeigšanas vismaz piecus gadus strādās apgūtajā specialitātē 

Tukuma novadā  

2020 -

2021 

Pašvaldības 

finansējums 

Nodrošinātas pašvaldības 

mērķstipendijas 

studentiem 

 

3.6. stratēģiskā uzdevuma “1.6. Pilnveidot izglītības vadību novadā un atbalstu dažādām mērķa grupām” prioritāro pasākumu 

īstenošanas plāns: 

Prioritārie pasākumi Darbības vai aktivitātes Nr. un nosaukums 
Izpildes 

termiņš 

Finansēšanas 

avoti 
Rezultatīvie rādītāji 

1.6.1. Aktīva iesaistīšanās 

valsts mēroga izglītības 

attīstības pasākumos 

1.5.1.1. Iesaistīšanās valsts izglītības politikas veidošanā un uzdevumu 

īstenošanā pašvaldības kompetences ietvaros 

2019 -

2021 

Valsts 

finansējums; 

ESF 

finansējums; 

pašvaldības 

finansējums 

cits 

finansējums 

Pašvaldības kompetences 

ietvaros sekmēta izglītības 

politikas veidošana un 

uzdevumu īstenošana 

1.6.2. Pedagogu 

profesionālās pilnveides 

organizēšana un 

koordinēšana 

1.6.2.1. Profesionālās pilnveides pasākumi pirmsskolas skolotājiem, tai skaitā 

jauno pirmsskolas izglītības vadlīniju (apstiprinātas Ministru kabinetā 

21.11.2018.) ieviešanas atbalstam 

2019 - 

2021 

Pašvaldības 

budžets; valsts 

budžets; ESF 

finansējums 

Nodrošināti profesionālās 

pilnveides pasākumi 

1.6.2.2. Profesionālās pilnveides pasākumi vispārējās izglītības skolotājiem, 

tai skaitā jaunā izglītības satura un mācīšanas pieejas ieviešanas atbalstam 

2019 - 

2021 

Pašvaldības 

budžets; valsts 

budžets; ESF 

finansējums 

Nodrošināti profesionālās 

pilnveides pasākumi 

1.6.2.3. Profesionālās pilnveides pasākumi profesionālās ievirzes izglītības un 

interešu izglītības skolotājiem 

2019 - 

2021 

Pašvaldības 

budžets; valsts 

budžets 

Nodrošināti profesionālās 

pilnveides pasākumi 

1.6.2.4. Pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu organizēšana vismaz 

divas reizes mācību gada laikā (metodiskā diena un lekciju diena) 

2019 - 

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Nodrošināti profesionālās 

pilnveides pasākumi 

1.6.3.1. Sadarbības veicināšana un pieredzes apmaiņa ar citu Latvijas 

pašvaldību izglītības pārvaldības institūcijām 

2019 - 

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Sadarbība, pieredzes 

apmaiņa 
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1.6.3. Nacionāla mēroga un 

starptautiskas sadarbības 

veicināšana  

1.6.3.2. Sadarbības veicināšana ar Tukuma novada pašvaldības sadraudzības 

pašvaldībām ārvalstīs 

2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets; 

Erasmus+, 

Nordplus u.c. 

programmu  

finansējums 

Izglītības pārvaldes 

speciālistu pieredzes 

apmaiņas braucieni, 

mācības; sadarbības 

ietvaros jaunu iniciatīvu 

veidošanās 

 1.6.3.3. Izglītības pārvaldes iesaistīšanās starptautisko programmu Erasmus+, 

Nordplus u.c. projektos 

2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets; 

Erasmus+, 

Nordplus u.c. 

programmu  

finansējums 

Izglītības pārvaldes 

speciālistu pieredzes 

apmaiņas braucieni, 

mācības 

1.6.4. Pārvaldības sistēmu 

pilnveidošana un 

tehnoloģiju modernizēšana 

1.6.4.1. Pašnovērtēšanas sistēmas ieviešana pirmsskolas izglītības iestādēs 2019-

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Pirmsskolas izglītības 

iestādēs ieviesta 

pašnovērtēšanas sistēma 

1.6.4.2. Izglītības iestāžu attīstības plānošanas pilnveide 2019-

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Pilnveidota pārvalde – 

ieviesta regulāra situācijas 

analīze stratēģiskā 

vadīšana, t.sk. plānošana 

1.6.5. Informācijas sistēmu 

pārvaldība un 

pilnveidošana 

1.6.5.1. Skolēnu, vecāku, pedagogu aptaujas EDURIO platformā par 

apmierinātību ar Tukuma novada izglītības iestādēs sniegtajiem 

pakalpojumiem 

2020 -

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Veiktas skolēnu, vecāku, 

pedagogu aptaujas 

1.6.5.2. Izglītības pārvaldes interneta vietnes www.tip.edu.lv pilnveide un 

uzturēšana 

2019-

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Pilnveidota Izglītības 

pārvaldes interneta vietne 

1.6.6. Ar izglītību saistītu e-

pakalpojumu attīstība 

1.6.6.1. Elektroniskas pārvaldības sistēmas ieviešana visās Tukuma novada 

pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, kuras īsteno pirmsskolas izglītības 

programmu 

2019 Pašvaldības 

budžets 

Iestādēs, kas īsteno 

pirmsskolas izglītības 

programmu, ieviesta 

elektroniska pārvaldības 

sistēma 

1.6.6.2. Tehnoloģiju izmantošana pieejamības veicināšanā un pārvaldības 

pilnveidošanā – klātienes semināru daļēja aizstāšana ar vebināriem, 

nodrošinot resursu ekonomiju un lielāka pedagogu skaita dalību metodiskās 

apvienības organizētajā pasākumā 

2019 Pašvaldības 

budžets 

Iegādātas tehnoloģijas,kas 

nodrošina klātienes 

semināru daļēju 

aizstāšanu ar vebināriem 

http://www.tip.edu.lv/
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1.6.7. Izglītības iestāžu 

saimnieciskā 

nodrošinājuma pilnveide  

1.6.7.1. Izglītības iestāžu grāmatvežu kompetences pilnveide un 

konsultatīvais atbalsts jaunās grāmatvedības uzskaites sistēmas ieviešanā 

2019 Pašvaldības 

budžets 

Nodrošinātas grāmatvežu 

mācības un konsultatīvais 

atbalsts 

  
1.6.7.2. Pakāpeniska pāreja uz ārpakalpojumu pirkšanu izglītības iestāžu 

telpu un teritorijas uzkopšanas un ēku apsaimniekošanas nodrošināšanā 

2019-

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Izglītības iestāžu telpu un 

teritorijas uzkopšanu un 

ēku apsaimniekošanu 

nodrošina ārpakalpojumu 

sniedzējs 

1.6.8. Konsultatīvs atbalsts 

ģimenēm, bērniem un 

pedagogiem, nodrošinot 

psihologa, logopēda un 

mediatora pakalpojumus 

1.6.8.1. Izglītības atbalsta centra kapacitātes stiprināšana, lai nodrošinātu 

psihologa, logopēda un mediatora konsultatīvu atbalstu ģimenēm, bērniem un 

pedagogiem 

2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Optimālā apjomā 

nodrošināti Izglītības 

atbalsta centra psihologa, 

logopēda un mediatora 

pakalpojumi 

1.6.9. Atbalsts reemigrantu 

un jauniebraucēju 

iekļaušanai izglītības 

iestādēs 

1.6.9.1. Atbalsta nodrošināšana reemigrantu un jauniebraucēju iekļaušanai 

izglītības iestādēs 

2019 -

2021 

Valsts budžets, 

pašvaldības 

budžets 

Sniegts atbalsts 

reemigrantu un 

jauniebraucēju 

iekļaušanai izglītības 

iestādē 

1.6.10. Atbalsta sistēmas 

veidošana un atbalsta 

nodrošināšana sociālās 

atstumtības riskam 

pakļautajiem bērniem un 

jauniešiem 

1.6.10.1. SAM 8.3.4 projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” aktivitāšu īstenošana Tukuma novada izglītības iestādēs 

2019 -

2021 

ESF 

finansējums 

Skolās īstenotas projekta 

aktivitātes 

1.6.10.2. Tukuma novada Atbalsta programmas ģimenēm ar bērniem atbalsta 

pasākumu īstenošana 

2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Sniegts atbalsts sociālās 

atstumtības riskam 

pakļautajiem bērniem un 

jauniešiem 

1.6.11. Atbalsts 

priekšlaicīgi mācības 

pametušo un izglītību 

neieguvušo jauniešu 

izglītības turpināšanai 

1.6.11.1. Tukuma novada Atbalsta programmas ģimenēm ar bērniem atbalsta 

pasākumu īstenošana 

2019 -

2021 

Pašvaldības 

budžets 

Sniegts atbalsts 

priekšlaicīgi mācības 

pametušo un izglītību 

neieguvušo jauniešu 

izglītības turpināšanai 
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1.6.12. Sportisko aktivitāšu, 

t.sk. peldētprasmes 

apguves, veicināšana 

bērniem un jauniešiem, 

veselīga dzīvesveida 

veicināšana un 

popularizēšana 

1.6.12.1. SAM 9.2.4.2. projekta “Veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, 

nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, 

īstenojot vietēja mēroga pasākumus” aktivitāšu īstenošana izglītības iestādēs 

2019 -

2021 

ES fondu 

finansējums 

Veselīgu dzīvesveidu 

veicinoši izglītojoši 

pasākumi; peldēšanas 

apmācības nodarbību 

nodrošināšana 

 

  
1.6.12.2. Daudzveidīgu sporta pasākumu norises nodrošināšana Tukuma 

novada izglītības iestādēs 

2019 -

2021 

Valsts budžets, 

pašvaldības 

budžets; cits 

finansējums 

Daudzveidīgi sporta 

pasākumi izglītības 

iestādēs 

1.6.13. Elektroniskās 

pieteikšanās izglītības 

iestādēs sistēmas izveide 

1.6.13.1. Pirmsskolas vecuma bērnu elektroniskās reģistrēšanas uz vietām 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs sistēmas izveidošana un ieviešana   

2019 Pašvaldības 

budžets 

Izveidots e-pakalpojums. 

Ieviesta pirmsskolas 

vecuma bērnu 

elektroniskās 

reģistrēšanas sistēma 

 

 

Domes priekšsēdētājs    (personiskais paraksts)     Ē.Lukmans 

 
NORAKSTS PAREIZS  

Tukuma novada Domes 

Administratīvās nodaļas vadītāja         R.Skudra 

04.03.2019.   

 

 

 

 
  


