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Šā gada 2.oktobrī svinīgi tika atklātas 
telpas Dārzniecības ielā 2A, uz kurām 
pārcelsies Dienas centri „Saime” un „Sai-
mīte”. Šo notikumu bija gaidījuši gan abu 
centru apmeklētāji, gan darbinieki, jo 
jaunās telpas ir plašas un gaišas. Un pats 
svarīgākais, visas dienas centru telpas ir 
pielāgotas cilvēkiem ar funkcionāliem 
traucējumiem.

Tukuma novada pašvaldības aģentūras 
„Tukuma novada sociālais dienests” Invalī-
du dienas centrs „Saime” Tukumā darbojas 
jau 16 gadus un to ikdienā apmeklē vairāk 
par divdesmit apmeklētājiem. Dienas cen-
trā tiek nodrošināta sociālā un medicīnis-
kā rehabilitācija, sociālo prasmju apgūšana 
un pilnveidošana. Katram dienas centra 

apmeklētājam tiek izstrādāts individuālās 
sociālās rehabilitācijas plāns.  

Pielāgojot telpas Dārzniecības ielā 2A, 
tika ņemti vērā apvienības „Apeirons” ie-
teikumi. Jaunajās telpās cilvēki ratiņkrēslos 
bez šķēršļiem varēs nokļūt uz nodarbību 
telpām, kas bija ļoti apgrūtinoši iepriekšē-
jās telpās.  

Pateicoties tam, ka abiem dienas cen-
triem būs kopīgas telpas, bērniem vecumā 
no 1,5 gadiem līdz 5 gadiem, kas apmeklē 
dienas centru „Saimīte”, būs iespēja saņemt 
�zioterapeita konsultācijas un kopā ar �-
zioterapeitu un sociālo rehabilitētāju pie-
dalīties ikdienas �ziskajās aktivitātēs plaša-
jā sporta zālē. 

Papildus jaunajām telpām ir uzbūvēts 
rotaļu laukums, kurā iekārtas ir pielāgotas 
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. 
Ierīkoti trenažieri, kuri labos laika apstāk-
ļos tiks izmantoti kā papildus resurss �-
zioterapijas nodarbībām. Arī mazie dienas 
centra „Saimīte” apmeklētāji tagad varēs 
vairāk laika pavadīt svaigā gaisā.

Uzbūvētais rotaļu laukums ir publiski 
pieejams ar vienu nosacījumu, ka prioritā-
te, lietojot laukumu, tiek dota dienas centru 
apmeklētājiem.

Jeļena Hodakovska-Migunova 
Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja

ŠAJĀ NUMURĀ

Par pirmsskolas izglītības 
nodrošināšanu Tukuma novadā

Šobrīd bērnudārza vietas jautājums ir ak-
tuāls 95 bērniem.

4.lpp

Aktualitātes, problēmas un galvenie 
mērķi izglītības jomā

Intervija ar Tukuma novada Izglītības pār-
valdes vadītāju Normundu Reču.

4.lpp

Tukuma slimnīcai jauns datortomogrāfs

9.septembrī Tukuma slimnīcā tika svinīgi 
atklāts jauns 16 joslu datortomogrāfs.

6.lpp

Tukuma Uzņēmēju diena 2015
Lai stiprinātu uzņēmējdarbības garu un 
kopējo sadarbību, pašvaldība šā gada 
16.oktobrī rīko Tukuma novada Uzņēmēju 
dienu.

7.lpp

Uzsākti Tukuma Pilsētas parka 
labiekārtošanas darbi

Pilsētas parka (Lielā ielā, Tukumā) labie-
kārtošanas darbi notiks divās kārtās.

8.lpp

Atklātas Dienas centru “Saime” un 
“Saimīte” jaunās telpas

Jaunās telpas atklāj no kreisās: Ēriks Luk-
mans, Ina Balgalve, Janeks Žizņevskis
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Tukuma Sporta un veselības svētki guva lielu atsaucību dalībnieku vidū

Tukuma novada vispārizglītojošajās 
skolās mācību gads sācies ar pozitīvu bi-
lanci (+ 18 skolēni) attiecībā pret iepriekšē-
jo mācību gadu. Pilsētas pirmsskolas izglī-
tības iestādēs ir organizēta papildus bērnu 
uzņemšana, piešķirot vietas 69 bērniem.

SIA „Tukuma ūdens” sadarbībā ar 
Domes speciālistiem pabeidza darbu pie 
jauno rūpniecisko notekūdeņu pieņemša-
nas pakalpojumu līgumu saskaņošanas ar 
novada lielākajiem pārtikas ražotājiem AS 
„Tukuma piens” un SIA „Puratos Latvija”. 

Saņemta Vides valsts dienesta lēmu-
ma kopija par videi nodarīto kaitējumu 
ierosinātās krimināllietas ietvaros.

Tukuma novada Domes priekšsēdē-
tājs piedalījies vairākās reģionālo attīstī-
bas centru apvienības paplašinātajās valdes 
sēdēs, kuru pamatjautājums ir par izglītības 
sfērai plānotā SAM 8.1.2. „Uzlabot vispārē-
jās izglītības iestāžu mācību vidi” ES �nan-
sējuma kritēriju izstrādi un indikatīvā �-
nansējuma aprēķinu. Pašlaik tiek saskaņots 
MK noteikumu projekts.

Notikušas Latvijas Pašvaldību savienī-
bas (LPS) un Finanšu ministrijas sarunas 
par vienošanās un domstarpību protokolu 
pie 2016.gada budžeta. Tas ir apstiprināts 
LPS Domes sēdē, un pašlaik tiek gatavots 
pašvaldības normatīvais dokuments par tās 
�nansēto institūciju un programmu budže-
tu projektu izstrādes kritērijiem 2016.gadā.

3.septembrī projekta „Ka�ja ar politi-
ķiem” ietvaros notika otrā Domes deputā-
tu un jauniešu diskusija. Viens no galvena-
jiem jauniešu priekšlikumiem par pašvaldī-
bas pro�la izveidi sociālajā tīklā Facebook 
ir operatīvi īstenots.

9.septembrī ar četru novadu (Tuku-
ma, Kandavas, Engures, Jaunpils) �nan-
sējumu SIA „Tukuma slimnīca” uzstādīts 
jaunais 16 slāņu datortomogrāfs un nepie-
ciešamais aprīkojums. 

12.septembrī Irlavā ar svētku gājienu, 
koncertiem un zaļumballi notika novada 
dziesmu un deju diena, kura bija veltīta 
Kurzemes mūzikas tēva Jāņa Bētiņa 185.
dzimšanas dienas piemiņai.

16.septembrī Tukuma ledus hallē no-
tika pirmā Latvijas virslīgas spēle, kurā 
šogad piedalījās arī mūsu hokejisti.

17.septembrī viens no nozīmīgāka-
jiem novada uzņēmumiem un nodokļu 
maksātājiem SIA „Vilomix” atzīmēja 20 
gadu darba jubileju Tukuma novadā.

19.septembrī Lestenes Brāļu kapu 
kompleksam tika atzīmēta 15 gadu jubi-
leja. Šajā pasākumā pirmo reizi piedalījās 
un uzrunu teica Latvijas Republikas Minis-
tru prezidente Laimdota Straujuma.

20.septembrī Sporta skolas komplek-

sā Lauktehnikā norisinājās pirmie Tuku-
ma Sporta un Veselības svētki, kas guva 
lielu atsaucību dalībnieku vidū un pulcēja 
ap 2000 apmeklētāju. Vienlaikus ar Veselī-
bas ministrijas atbalstu tika atklāts Veselī-
bas maršruts. Tukums ir izvēlēts kā viena 
no piecām pašvaldībām, kas ir iestājusies 
veselīgo pašvaldību tīklā 2014.gadā.

Turpinās intensīvs darbs novada at-
tīstības plānošanas dokumentu – attīstī-
bas programmas un teritorijas plānojuma 
izstrādē. Noslēgumam tuvojas darba gru-
pu sanāksmes par Attīstības programmas 
redakciju. Teritorijas plānojums un ar to 
saistītie pavaddokumenti ir iesniegti Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trijā.

Par naudas līdzekļiem. Nekustamā 
īpašuma nodoklis par 2015.gadu tiek ie-
kasēts atbilstīgi gada plānam un ar nelielu 
pārpildi. Līdz 2015.gada 21.septembrim 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) gada 
plāns izpildīts par 72,27% (pēc 1/12 prog-
nozes būtu jābūt 71,28 % (+ 0,99%), pēc 
likuma „Par valsts budžetu” 69,46 % (+ 
2,81%)).

Atbilstīgi iepirkumu komisijas lēmu-
mam noslēgts līgums ar SIA „Strabag” par 
Pilsētas parka izveidošanas un labiekār-
tošanas darbu veikšanu Lielajā ielā. Darbi 
parkā jau ir uzsākti un turpināsies atbilstīgi 
laika apstākļiem. 

Pabeigti ietves rekonstrukcijas dar-
bi Lielās ielas posmā pretī Pilsētas par-
kam. Ietves rekonstrukcijas darbi turpinās 
Dzelzceļa ielā un pie Tukuma autoostas. 

Uzsākti auto stāvlaukuma izbūves 
darbi pie „Tukums I” dzelzceļa stacijas. 
Šogad paredzēts izbūvēt stāvlaukuma pir-

mo kārtu, bet nākamgad darbi tiks turpi-
nāti.  

Turpinās darbs pie Tukuma 3. pamat-
skolas sporta halles tehniskā projekta un 
stadiona rekonstrukcijas tehniskā projekta 
izstrādes. 

Ekspluatācijā nodotas pašvaldības 
ēkas Dārzniecības ielā 2A cokolstāva 
pārbūves projektā izbūvētās telpas un lab-
iekārtotā teritorija novada sociālā dienesta 
Dienas centru „Saime” un „Saimīte” vaja-
dzībām. 

Noslēdzies iepirkums par Tukuma 
Sporta skolas aktu zāles rekonstrukcijas 
un pārbūves par sporta zāli darbu veikšanu. 
Saņemti divu pretendentu piedāvājumi, ku-
rus iepirkumu komisija izvērtē. Būvdarbus 
paredzēts uzsākt oktobrī. 

Noslēdzies iepirkums par tehniskā 
projekta izstrādi Tukuma Sporta skolas 
ēkas piebūvei. Piebūvē plānots izbūvēt ma-
nēžu vieglatlētikas treniņiem ziemas sezo-
nā. Projektēšanai saņemti divu pretendentu 
piedāvājumi.

Noslēdzies iepirkums par Tukuma 
pilsētas ielu un ietvju uzturēšanas darbu 
veikšanu ziemas periodā. Par labāko pie-
dāvājumu iepirkumu komisija atzinusi SIA 
„Vides pakalpojumu grupa” piedāvājumu.

Ar iedzīvotāju līdz�nansējumu un 
sadarbībā ar „Latvenergo” tiks uzsākta 
L.Dzelzceļa ielas posma rekonstrukcija un 
asfalta seguma ieklāšana. Ielas posmā tiks 
pārbūvēts arī ielas apgaismojums un izbū-
vēti elektrības pārvades kabeļi, demontējot 
gaisa vadu līnijas un koka balstus.

Ar SIA „Telms” līdz�nansējumu tiek 
rekonstruēts Zaļās ielas posms no Pāru-
pes ielas līdz Smārdes ielai. Šajā ielas posmā 
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SKATIES DOMES SĒDES 
TIEŠRAIDĒ 

www.tukums.lv sadaļā 
“Video”!

izbūvēts ūdensvads, lietusūdens novadīša-
nas sistēma. Šogad tiks izbūvēta arī ietve un 
sagatavota ielas virsma šķembu segumā, bet 
nākamgad tiks ieklāts asfalta segums. 

Uzsākts darbs, lai sagatavotu tehnis-
ko projektu ielas posma izbūvei uz SIA 
„Komforts” ražošanas teritoriju Jauntu-
kuma mikrorajonā, kā arī izbūvēts Tvaika 
ielas posms.

Izsludināti vairāki iepirkumi: par 
kokskaidu granulu piegādi apkurei ziemas 
sezonā iestādēm, kurās izmanto granulas; 
par Tukuma pilsētas tranzīta ielu ikdienas 
uzturēšanu 2016. gadā; par Tukuma pil-
sētas video novērošanas sistēmas optisko 
pārraides kanālu nodrošināšanu; par deg-
vielas iegādi Domes un pašvaldības iestāžu 
vajadzībām; par mazo arhitektūras formu – 
soliņu, velosipēdu statīvu, atkritumu urnu 
piegādi un uzstādīšanu Tukuma pilsētā.

Noslēdzies iepirkums par mēbeļu pie-
gādi un uzstādīšanu novada sociālā die-
nesta vajadzībām.

Noslēdzies iepirkums, lai IT jomā 
sakārtotu novada pašvaldības �nanšu un 
grāmatvedības sistēmu, iegādājoties un lie-
tojot jaunu grāmatvedības uzskaites prog-
rammu.  

No 21. – 25. septembrim norisinājās 
pasākums „Dienas bez rindām”, kurā Tu-
kuma novads un vairāk nekā 80 valsts un 
pašvaldību iestādes visā Latvijā konsultēja 
iedzīvotājus un uzņēmējus par e-pakalpo-
jumu lietošanu. Informācijas tehnoloģiju 
iespēju izmantošana ir viena no Tukuma 
novada pašvaldības prioritātēm, lai iedzī-
votāju apkalpošana kļūtu pieejamāka, ērtā-
ka, modernāka un efektīvāka. 

Irlavā un Lestenē 
Šomēnes abos pagastos notikuši no-

pietni kultūras pasākumi. Irlavā – Dziesmu 
un deju diena par godu J.Bētiņa 185.dzīves 
dienas atcerei, kas pulcēja vairāk nekā 500 
dalībniekus no Dobeles, Ventspils, Jaunpils 
un Tukuma novada, savukārt Lestenē – 
Lestenes Brāļu kapu 15 gadu atceres pasā-
kums labā organizatoriskajā un patriotiski 
emocionālajā līmenī.

Pirms jaunās sezonas sākšanās abos 
pagastos notika amatiermākslas kolektīvu 
darba izvērtējums. Abos pagastos notika 
arī darbinieku sapulces, kurās pārrunāti 
aktuāli jautājumi un darbi, kas paveicami 
vēl šogad.

Akcijā „Labie darbi” iesniegts un kon-
kursa 2.kārtā iekļuva projekts „Rotaļu lau-
kums Vaskos, Irlavas pagastā”.  

Lai uzsāktu lauku ceļu remonta prog-
rammu, notikušas tikšanās ar pagastu uz-
ņēmējiem, kurās diskutēts par remontēja-

majiem ceļiem, to stāvokli un nozīmīgumu 
lauksaimniekiem. Notika arī pagastu ceļu 
līdzekļu lietderības un izdarīto darbu gada 
kārtējā pārbaude, kurā pārkāpumi netika 
konstatēti.

Sporta dzīvē turpinās sacensības dažā-
dās galda spēlēs. Veikta Irlavas sporta nama 
grīdas seguma nomaiņa. Grīdas segums 
atbilst visām mūsdienu prasībām un atzīts 
par ļoti labu. 

Pūrē un Jaunsātos 
Abos pagastos notikušas konsultatīvās 

padomes sēdes. Pūrē tika sapulcēti lielākie 
uzņēmēji, lai pārrunātu problēmas par no-
tekūdeņiem. 

Tukuma novada Domes kultūras spe-
ciālisti izvērtēja amatiermākslas kolektīvu 
darbu abos pagastos. 

Pūres kultūras namā un Jaunsātu Tautas 
namā notiek grīdu remonts. 

Pūrē notika biedrības „Kandavas part-
nerība” sapulce ar iedzīvotāju iesaistīšanos 
par LEADER �nansējuma sadalījumu vie-
tējās teritorijas attīstībai 2015.-2020.gadā.  

Biedrība „Neatkarīgo sporta veidu 
biedrība” projekta „Trosu sistēmas veikbor-
da trases izveide Pūres pagastā” ietvaros ie-
rīkojusi trasi nekustamā īpašumā „Gravas”. 
Līdz pavasarim notiek dīķa tīrīšana, lai tajā 
varētu palaist ūdeni un ielaist zivju mazu-
ļus. 

Veikti dažādi saimnieciskie darbi.

Tumē un Degolē 
Veiksmīgi uzsākts jaunais 2015./2016.

mācību gads Tumes izglītības iestādēs. Sa-
līdzinot ar aizvadīto mācību gadu, šogad 
skolēnu skaits Tumes vidusskolā ir palieli-
nājies. Par skolēnu pārvadājumiem atbild 
Tumes un Degoles pagastu pārvalde.

Degoles pagastā notikusi konsultatīvās 
padomes sēde, kurā tika apspriesti aktuāli 
jautājumi. 

Turpinās Tumes kultūras nama jumta 
renovācijas darbi.

Abos pagastos turpinās labiekārtošanas 
darbi. Putnu parka basketbola laukumā at-
jaunoti basketbola vairogi, un tiek veikta 
gājēju celiņa seguma atjaunošana. Bērnu 
spēļu laukumā uzstādītas rotaļu iekārtas – 
slidkalniņš un karuselis.

SIA „Komunālserviss TILDe” veic lab-
iekārtošanas darbus Degoles pagasta Vienī-
bas centrā. 

Oktobrī darbu atsāks amatiermākslas 
kolektīvi.

Sēmē un Zentenē 
Sēmes un Zentenes pagastu īres dzīvok-

ļos tiek mainīti logi un radiatori. 

Biedrība ,,Kandavas Partnerība” 30.sep-
tembrī aicināja Sēmes pagasta iedzīvotājus 
piedalīties sanāksmē par attīstības virzie-
niem un prioritātēm Latvijas Lauku attīstī-
bas programmā 2014.-2020.gadam pasāku-
mā ,,Atbalsts vietējai attīstībai”. 

Septembrī Sēmē notika Tēva dienas 
pasākums, bet Zentenē – 10.amatierteāt-
ru festivāls ,,Saimnieks meklē sievu”, kurā 
piedalījās kolektīvi no Dobeles, Viesatām, 
Lestenes, Pūres, Sēmes, Cēres, Talsiem un 
Rojas.

Tiek risināts jautājums par skolēnu 
pārvadājumiem 2015./2016.mācību gadā. 
Sēmes pagastā to nodrošina ar pagasta au-
tobusu un sabiedrisko autotransportu, kur 
pakalpojumus sniedz SIA „Tukuma Auto”, 
bet Zentenes pagastā skolēnu pārvadāju-
mus nodrošina iepriekšminētie transporta 
līdzekļi un vecāku personīgais transports 
braucienam uz pieturvietu Sēmes pagasta 
„Rideļi”.

Slampē un Džūkstē 
Pabeigti Džūkstes ciema siltumtrases 

rekonstrukcijas darbi un metāla žoga re-
montdarbi Pienavas un Lancenieku ciema-
ta ūdens apgādes objektos. Džūkstes ciemā 
veikta veco attīrīšanas iekārtu demontāžas 
un teritorijas rekultivācijas darbi. 

Apkures sezonai sagatavotas Slampes 
un Džūkstes katlu mājas. 

Džūkstes pakalpojuma centrā uzsākts 
vienas telpas remonts. Turpinās remonts 
dzīvojamā mājā „Ausekļi”, Slampē. Slampes 
Kultūras pilij nomainītas lietus ūdens sa-
vākšanas vietas uz jumta un galvenā lietus 
ūdens notekcaurule ēkas iekšienē. Pabeigti 
bruģēšanas darbi pie Slampes Kultūras pils 
apkārtnes. 

Mēneša sākumā notika amatiermākslas 
kolektīvu vadītāju darba vērtēšana.

Septembris aizritējis mūsu novadnie-
ces, džūkstenieces, Ritas Gāles 90. jubilejas 
zīmē, tāpēc pasākumi ar dzejnieces piedalī-
šanos notika vairākās vietās – gan Tukuma 
bibliotēkā, gan Lestenē, gan Latvijas Na-
cionālajā bibliotēkā. Noslēgumā dzejniece 
dzimšanas dienā tika sveikta Džūkstes Pa-
saku muzejā – pasākumā ,,Sarunas un svi-
nības ar savējiem”.
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AKTUALITĀTES

Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Tukuma novadā

Aktualitātes, problēmas un galvenie mērķi izglītības jomā

Tukuma novadā pirmsskolas izglītī-
bas programmu īsteno 9 pirmsskolas iz-
glītības iestādes (no tām viena – privātā, 
viena – īsteno speciālās izglītības prog-
rammas) un 5 skolas. Tukuma pilsētā 
atrodas četras pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādes „Pasaciņa”, „Vālodzīte” 
(ar �liāli „Lotte”), „Karlsons” un „Pepi-
ja”. 

Jau vairākus gadus pirmsskolas izglītī-
bas iespēju nodrošināšana ir viena no paš-
valdības prioritātēm. 2011.gadā ekspluatā-
cijā nodota pirmsskolas izglītības iestāde 
„Karlsons”, kuru šobrīd apmeklē 133 bērni, 
2013.gadā – pirmsskolas izglītības iestāde 
„Pepija”, kuru apmeklē 138 bērni, savukārt 
2014.gadā renovēta ēka, kurā darbu sākusi 
pirmsskolas izglītības iestādes „Vālodzīte” 
�liāle „Lotte”, nodrošinot vietu 116 bēr-
niem. Pašvaldība sniedz atbalstu arī privā-
tajai pirmsskolas izglītības iestādei „Tuku-
ma alternatīvā pirmsskola” un �ziskajām 
personām – bērnu uzraudzības pakalpoju-
ma sniedzējiem. 

Šobrīd (informācija uz 28.09.2015.) 
bērnudārza vietas jautājums ir aktuāls 95 
bērniem:

10 – 2012.gada dzimušajiem bērniem;
65 – 2013.gada dzimušajiem bērniem;
20 – 2014.gada dzimušajiem bērniem 

(kuri dzimuši līdz 2014.gada jūlijam un 
kuri vēlētos apmeklēt bērnudārzu no 1,5 

gadu vecuma).
 Rindā uz vietu pirmsskolas izglītī-

bas iestādē reģistrēti arī 2014.gada dzimu-
šie bērni (221) un 2015.gada dzimušie bēr-
ni (129), taču šiem bērniem vēl nav aktuāls 
bērnudārza vietas jautājums.

Vietas Tukuma novada pirmsskolas 
izglītības iestādēs piešķir Tukuma novada 
Izglītības pārvaldes izveidota komisija, kas 
darbojas atbilstīgi Tukuma novada Domes 
2015.gada 26.februāra saistošajiem notei-
kumiem Nr.5 „Kārtība, kādā Tukuma no-
vada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītī-
bas nodrošināšanas funkciju”. 

2015.gada septembrī komisijai bija 
iespēja piešķirt papildus vietas Tukuma 
pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs, jo 
2015.gada 12.augustā stājās spēkā grozīju-
mi Ministru Kabineta 2013.gada 17.sep-
tembra noteikumos Nr.890 „Higiēnas pra-
sības bērnu uzraudzības pakalpojuma snie-
dzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno 
pirmsskolas izglītības programmu”, ar ko 
līdz 2020.gada 1.janvārim ir samazinātas 
prasības attiecībā uz grupas telpu un gu-
ļamtelpu minimālo platību. Līdz ar to 2015.
gada septembrī Tukuma pilsētas pirmssko-
las izglītības iestādēs tika piešķirtas vietas 
69 bērniem:

 Tukuma pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestādē „Vālodzīte” – 14 vietas 2013.gada 
dzimušajiem bērniem un 9 vietas 2012.

gada dzimušajiem bērniem;
Tukuma pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestādē „Pasaciņa” – 1 vieta 2013.gada dzi-
mušajiem bērniem un 19 vietas 2012.gada 
dzimušajiem bērniem;

Tukuma pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestādē „Pepija” – 1 vieta 2013.gada dzimu-
šajiem bērniem un 5 vietas 2012.gada dzi-
mušajiem bērniem;

Tukuma pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestādē „Karlsons” – 6 vietas 2013.gada dzi-
mušajiem bērniem un 14 vietas 2012.gada 
dzimušajiem bērniem.

Nākamā vietu piešķiršanas komisijas 
sēde plānota oktobrī.

Lai atbalstītu vecākus, kamēr bērni sa-
ņems vietu kādā no Tukuma pilsētas bēr-
nudārziem, vecākiem tiek piedāvātas vietas 
pirmsskolas izglītības iestādēs ārpus pilsē-
tas – Sēmē un Jaunsātos, nodrošinot trans-
porta un pavadoņa pakalpojumus. 

Lai nodrošinātu papildus vietas pirms-
skolas izglītības iestādēs, plānots piesais-
tīt ES fondu līdzekļus 2016.-2021.gadam 
energoefektivitātes uzlabošanai Tukuma 
pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”, kā 
rezultātā tiktu izveidotas vietas vismaz 80 
bērniem. 

Inese Hmeļņicka
Tukuma novada Izglītības pārvaldes

budžeta ekonomiste

 No šā gada 3.augusta Tukuma novada 
Izglītības pārvaldes vadītāja amatā dar-
ba gaitas uzsāka Tukuma novada Domes 
deputāts un bijušais Tukuma Vakara un 
neklātienes vidusskolas direktors Nor-
munds Rečs.

Paralēli izglītības pārvaldes vadītāja dar-
bam N.Rečs veic Arodbiedrības „Latvijas 
izglītības vadītāju asociācija” Revīzijas ko-
misijas priekšsēdētāja pienākumus un tur-
pina studijas Latvijas Universitātes Izglītī-
bas vadības doktora studiju programmā. 
Izglītības pārvaldes vadītājs atklāj, ka pa-
mazām sāk pierast pie šī darba speci�kas, 
apjoma un darba intensitātes.

Kas bija lielākais izaicinājums, stājo-
ties Izglītības pārvaldes vadītāja amatā?

-Viens no lielākajiem izaicinājumiem 
bija tas, ka šis darbs prasa iedziļināties ne 
tikai vienas iestādes darbībā un problēmās, 
bet gan visu trīs novadu (Tukuma, Engu-
res, Jaunpils) izglītības iestāžu vajadzībās. 
Ir jābūt lietas kursā par visu izglītības ies-
tāžu lietām un jāpalīdz risināt tām aktuālus 
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jautājumus. Pavisam jauna joma man ir arī 
pirmsskolas izglītība un ar to saistītie jau-
tājumi. Līdz šim es pirmsskolas izglītības 
sfērā nebiju darbojies, tāpēc man bija vien 
aptuvens priekšstats par tās aktuālajām 
problēmām.  

Vai ir kādas lietas, kuras Izglītības 
pārvaldes darbā vēlaties mainīt?

-Pagaidām neesmu krasi mainījis to dar-
ba sistēmu, kas bija izveidojusies iepriekš. 
Uzskatu, ka sākumā man pašam jāiepazīst 
visas darba procedūras un nianses, jāiedzi-
ļinās katra speciālista darba jautājumos. Lai 
gan jau šobrīd ir radušās dažas ieceres, kā 
pilnveidot Izglītības pārvaldes darbu, ir ne-
pieciešams laiks, lai tās iestrādātu iekšējos 
dokumentos un realizētu arī dzīvē.

Kādi ir Jūsu mērķi attiecībā uz Izglītī-
bas pārvaldes darbu?

- Izglītības pārvaldes darbā šobrīd ir iz-
virzītas 3 galvenās prioritātes.  

Pirmā ir bērnu nodrošināšana ar vietām 
pirmsskolas izglītības iestādēs. Domāju, 
ka pēdējo divu mēnešu laikā šī jautājuma 
risināšanā esam būtiski pavirzījušies uz 
priekšu un turpināsim pie tā strādāt arī 
turpmāk. Lai mazinātu pirmsskolas vecu-
ma bērnu rindu, ir iecere uzlabot saisto-
šos noteikumus par pirmsskolas izglītības 
nodrošināšanas funkciju pašvaldībā un 
meklēt iespējas saistībā ar infrastruktūras 
paplašināšanu. Viens no lielākajiem mēr-
ķiem ir piebūves celtniecība pie pirmssko-
las izglītības iestādes „Pasaciņa”. Protams, 
turpināsim izskatīt arī citas iespējas.

Otra prioritāte ir pedagogu atalgojums, 
kas saistīts ar jauno pedagogu darba samak-
sas modeli. Izglītības pārvaldes ekonomiste 
ir veikusi �nanšu aprēķinus, ko pašvaldībai 
nāktos papildus ieguldīt, ja jaunais modelis 
stāsies spēkā. Līdz šim medijos tiek runāts 
tikai par valstij nepieciešamajiem �nanšu 
līdzekļiem, taču nekur netiek pieminētas 
pašvaldības, kurām katru gadu kopumā 
būs jāiegulda tikpat līdzekļu, cik valstij. Tā-
pēc 7.oktobrī ar Domes priekšsēdētāju de-
vāmies pie Ministru prezidentes Laimdo-
tas Straujumas uz darba grupas sanāksmi, 
kura izskata jautājumu par jauno pedagogu 
darba samaksas modeli, lai paustu pašval-
dības viedokli un iespējas. Stājoties spēkā 
jaunajam pedagogu darba samaksas mode-
lim, Tukuma novada pašvaldībai papildus 
izmaksas sastādītu ap 800 tūkstošiem  euro 
gadā. 

Trešā prioritāte ir saistīta ar izglītības un 
jaunatnes rīcības virzienu izstrādi, gatavo-
jot Tukuma novada attīstības programmu 
2015.-2021.gadam. Šis dokuments būs par 
pamatu mūsu darbībai turpmākajiem 6 
gadiem. Attīstības programma dos iespēju 
gan Izglītības pārvaldei, gan visām izglī-

tības iestādēm detalizētāk izstrādāt savus 
plānošanas dokumentus un mērķtiecīgi 
strādāt gan katras iestādes, gan pašvaldības 
kopējo mērķu sasniegšanā.

Kā iesācies 2015./2016. mācību gads 
Tukuma novada izglītības iestādēs?

-Jaunais mācību gads kopumā iesācies 
veiksmīgi. Ar mācību procesu saistītas 
problēmas nav konstatētas, arī brīvajām 
pedagogu vakancēm ir piesaistīti darbinie-
ki. Šobrīd ir izsludināti konkursi uz direk-
tora amatu Tukuma Raiņa ģimnāzijā un 
Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolā. 
Arī skolēnu skaita ziņā, salīdzinot ar ie-
priekšējo mācību gadu, ir vērojama pozitī-
va bilance (+18 skolēni). Aplēses liecina, ka 
skolēnu skaitam pēdējos gados ir tendence 
pieaugt, īpaši sākumskolas klasēs.

Kādi jaunumi šajā mācību gadā ir ie-
viesti izglītības jomā?

-Sākot ar šo mācību gadu, valsts ap-
maksātas brīvpusdienas saņem arī 4.klašu 
izglītojamie. Iepriekšējā mācību gadā valsts 
�nansēja brīvpusdienas pirmo trīs klašu 
skolēniem. 

Tāpat šogad ir plānots arī centralizētā 
eksāmena pilotprojekts �zikā, ķīmijā vai 
dabaszinībās 12.klašu skolēniem. Savukārt 
pērn tika uzsākta svešvalodu apguve sā-
kumskolas skolēniem, un šogad svešvalodu 
apgūst jau 1.un 2.klašu skolēni.

Līdz ar jauno mācību gadu 157 Latvijas 
izglītības iestādēs kā jauninājums tiks īs-
tenots pilotprojekts mācību programmas 
„Datorika” apguvei. Datorika paredz agrā-
ku digitālo prasmju attīstīšanu skolēniem. 
Ir izstrādātas dažādas programmas dato-
rikas apguvei vairākās klašu grupās, sākot 
ar pirmo klasi. No Tukuma novada izglī-
tības iestādēm jauno mācību programmu 
šogad izmēģina Tukuma 2.vidusskola. Sa-
vukārt Zemgales vidusskola no šā mācību 
gada īsteno divas jaunas interešu izglītības 
programmas – Jaunsargu pulciņa nodar-
bības pamatskolas bērniem un Valsts aiz-
sardzības mācību vidusskolas skolēniem. 
Jaunsargu prasmes Zemgales vidusskolā 
izvēlējušies apgūt ap 20 bērnu, bet Valsts 
aizsardzības mācību – 6 jaunieši. Valsts aiz-
sardzības programmas mērķis ir sagatavot 
jauniešus militārajai jomai un, iespējams, 
nākotnē tā varētu izveidoties par profesio-
nāli orientētu izglītības programmu. 

Šovasar tika veikti grozījumi Izglītības 
likumā, kas paredz noteiktas prasības mācī-
bu procesā izmantojamajiem materiāliem, 
mācību literatūrai utt. Šiem materiāliem 
ir jāatbilst tikumiskās audzināšanas prasī-
bām. Turpmāk tiks izstrādātas tikumiskās 
audzināšanas vadlīnijas valstī un katrā iz-
glītības iestādē darbosies skolas padome, 

kura vērtēs mācību procesā izmantojamo 
metodisko materiālu un mācību literatūras 
atbilstību šīs tikumiskās audzināšanas pra-
sībām.

Līdz 2015.gada beigām Eiropas Sociālā 
fonda projekta ietvaros Valsts izglītības sa-
tura centrs uzsāks kompetenču pieejā bals-
tīta vispārējās izglītības mācību satura izs-
trādi un tā aprobāciju 80 izglītības iestādēs. 
Tiks izstrādātas jaunas mācību program-
mas, standarti un veiktas pārmaiņas mācī-
bu procesā. Taču līdz rezultāta sasniegšanai 
vēl tāls ceļš ejams. Arī Tukuma, Engures un 
Jaunpils novadu skolas noteikti iesaistīsies 
jaunā mācību satura sagatavošanā.

Vēl viena būtiska lieta, kas šobrīd ir pro-
jekta līmenī – Ministru kabineta noteiku-
mu projekts par izglītojamo uzņemšanu un 
pārcelšanu izglītības iestādēs. Šajā norma-
tīvajā aktā ir paredzēts noteikt minimālo 
skolēnu skaitu 10.klases atvēršanai. No-
teikumi varētu stāties spēkā no 2016.gada 
1.septembra. Šajā projektā ir paredzēts pa-
kāpeniski paaugstināt minimālo skolēnu 
skaitu 10.klasē. 2016.gadā tie varētu būt 10 
skolēni, 2017.gadā – 12, bet 2018.gadā – ne 
mazāk kā 14 skolēnu. Tas rada bažas par 
Tukuma novada pagastos esošajām vidus-
skolām.

Kādas problēmas ir vērojamas izglītī-
bas jomā kopumā?

-Patlaban viena no būtiskākajām prob-
lēmām izglītības jomā ir pedagogu nepie-
tiekamais atalgojums, kas īpaši skar pirms-
skolas izglītības iestāžu pedagogus.

No nākamā gada valdība plāno pār-
traukt valsts �nansiālā atbalsta sniegšanu 
privātajiem bērnudārziem un auklēm. Šis 
jautājums ir nozīmīgs arī Tukuma nova-
dam, jo bez privāto bērnu uzraudzības pa-
kalpojumu sniedzējiem un Tukuma alter-
natīvās pirmsskolas izglītības iestādes „Ķi-
pars” pirmsskolas vecuma bērnu rinda uz 
pašvaldības bērnudārziem būtu vēl lielāka. 
Tāpēc Tukuma novada pašvaldība �nansē-
juma apjomu par bērniem privātajos bēr-
nudārzos saglabās. Mēs esam modelējuši 
pirmsskolas vecuma bērnu rindu arī nāka-
majam gadam, un secinājām, ka uz nākamā 
gada septembri no 2014.gadā dzimušajiem 
bērniem rindā varētu palikt aptuveni 100 
bērnu. Domājams, ka šīs rindas saglabā-
sies, kamēr vien pilsētā netiks izveidotas 
jaunas grupas. 

Nobeigumā vēlos apsveikt visus pedago-
gus aizvadītajā Skolotāju dienā. Novēlu pe-
dagogiem labu veselību, jo vesels skolotājs 
ir arī dzīvespriecīgs skolotājs. Lai netrūkst 
enerģijas, ko dāvāt saviem audzēkņiem, un 
lai katram būtu kāds iedvesmas un spēka 
avots, kur to smelties!
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 Izmeklēšana par kaitējuma nodarīšanu videi turpinās
Tukuma novada Domē šā gada 22.sep-

tembrī tika saņemta Valsts vides dienesta 
Ventspils reģionālās vides pārvaldes vēs-
tule, kurā pašvaldība tiek informēta par 
videi nodarītā kaitējuma aprēķinu un zau-
dējumiem. Minētie zaudējumi radušies šā 
gada jūlijā, kad attīrīšanas iekārtām „Tīle” 
piegādātie notekūdeņi ievērojami pārsnie-
dza noteiktās normas, kā rezultātā tos pil-
nībā nebija iespējams attīrīt un tie nonāca 
Šlokenbekas Dzirnavu ezerā, kur tika radīts 
nopietns kaitējums videi. Kopējā zaudēju-
mu summa ir 9401,03 euro, kas būs jāsedz 

personai, kura kriminālprocesa rezultātā 
tiks atzīta par vainīgu ar neapstrīdamu tie-
sas spriedumu.

Tukuma novada Dome informē, ka 
apsūdzības kriminālprocesā nevienai per-
sonai joprojām nav izvirzītas un uzsver, ka 
SIA „Tukuma ūdens” nav sodīts, un rēķins 
par zaudējumu atmaksu nav saņemts nedz 
pašvaldībā, nedz arī pašvaldības uzņēmu-
mā SIA „Tukuma ūdens”, kā tas iepriekš 
tika minēts plašsaziņu līdzekļos.   

Tukuma novada Domei nosūtītais 
Ventspils reģionālās vides pārvaldes 2015.

gada 17.septembra lēmums Nr. 9.4.1-
13/1422 nosaka, ka „Personai, kura tiks 
atzīta par vainīgu kaitējuma nodarīšanā 
virszemes ūdeņu (Šlokenbekas dzirnavu 
ezeram) zivju resursiem, saskaņā ar Mi-
nistru kabineta 24.04.2007. noteikumiem 
Nr.280 „Noteikumi par preventīvajiem un 
sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā 
novērtējams kaitējums videi un aprēķinā-
mas preventīvo, neatliekamo un sanācijas 
pasākumu izmaksas” valsts pamatbudžetā 
jāieskaita 9401,03 euro.”

Tukuma slimnīcai jauns datortomogrāfs
9.septembrī Tukuma slimnīcā tika 

svinīgi atklāts jauns 16 joslu �rmas „Sie-
mens” datortomogrāfs. Jaunās iekārtas 
iegādē piedalījās četri novadi – Tukuma, 
Kandavas, Engures un Jaunpils ar kopējo 
ieguldījumu 348 274,55 euro, tai skaitā 
Tukuma novads ar ieguldījumu 62%, kas 
sastāda 215 930,22 euro. Papildus ir sa-
kārtotas arī medicīnas kabinetu telpas un 
darbinieku darbavietu aprīkojums. 

„Slimnīcai šodien ir svētki. Sākot no 
idejas, ka veco datortomogrāfu vajadzētu 
nomainīt, līdz šodienai, mēs esam strādā-
juši divu gadu garumā. Bija pienācis laiks, 
kad mēs sapratām, ka darbu varētu veikt 
daudz kvalitatīvāk un precīzāk. Vērsāmies 
pie pašvaldībām un visas četras pašvaldības 
piekrita ieguldīt līdzekļus, lai pacienti varē-
tu saņemt drošākus un ātrākus izmeklēju-
mus. Liels paldies! Paldies arī celtniecības 
�rmai SIA „Amatnieks”, kas veiksmīgi sa-

Tukuma slimnīcas Bērnu nodaļā tapuši sienu gleznojumi

Šovasar, Tukuma novada II Lūgšanu 
brokastu laikā, tika vākti ziedojumi Tu-
kuma slimnīcas Bērnu un Dzemdību no-
daļu estētiskās vides labiekārtojumam – 
bērnu mēbeļu, aizkaru iegādei un māksli-

nieciska gleznojuma izveidei nodaļā.  
Viens no mērķiem ir īstenots un nu 

Tukuma slimnīcas Bērnu nodaļas sienas 
rotā dzīvespriecīgi un gaiši gleznojumi, 
kuru tapšanā brīvprātīgu darbu ieguldījusi 

māksliniece Gerda Stūre. Savukārt līdzek-
ļus krāsu iegādei ziedoja Dace Ķezbere. 

Kopā Tukuma novada II Lūgšanu bro-
kastu laikā tika saziedoti 1250 euro un 1000 
ASV dolāru
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Irlavas sporta namam jauns grīdas segums

Tukuma Uzņēmēju diena 2015

darbojās ar �rmu „Siemens” un aparāts bija 
īstajā laikā un vietā,” atzīmē Tukuma slim-
nīcas direktore Dzintra Rabkeviča.  

Tukuma novada Domes priekšsēdētājs 
Ēriks Lukmans novēlēja: „Lai jums slimnī-
cā būtu pēc iespējas mazāk pacientu – lai 
visi ir veseli, bet tie, kam tas ir nepiecie-
šams, izmeklēšana būtu ātra un kvalitatīva”. 

Tukuma slimnīcas ambulatorās daļas 
Radioloģijas nodaļas vadītāja Liene Roz-
efelde izteica pateicību slimnīcas direktorei 
par atsaucību, sapratni un ideju atbalstīša-
nu, kā arī visiem saviem darbiniekiem par 
ieguldīto darbu, pacietību un izturību tie-
ši iekārtas maiņas laikā, kad nāk cilvēki ar 

savu vajadzību, kuru īsti nevar apmierināt. 
Paldies arī asistentēm, kuras īsajā apmācību 
laikā nāca ārpus darba laika, lai apgūtu jau-
nās programmas.

Iepriekšējais datortomogrāfs, kas tika 
uzstādīts 2006.gadā, savas funkcijas veica, 
bet bija morāli un �ziski novecojis. 

„Salīdzinot ar iepriekš lietoto aparātu, 
šis datortomogrāfs var izmeklēt smalkāk 
un ātrāk. Jaunā iekārta ir nokomplektēta 
ar visām mūsdienīgākajām pacientu sau-
dzēšanas tehnoloģijām. Ar šo iekārtu var 
veikt vairāk izmeklēšanu, kas ar iepriekšē-
jo iekārtu nebija iespējams, kā piemēram, 
angiogrā�ju, kāju angiogrā�ju. Tā ir pro-

cedūra, kas ļauj novērtēt asinsvadu stāvok-
li un atrast ar dažādām slimībām saistītās 
novirzes. No programmatūras daļas iekārtā 
ir tāda funkcionalitāte, ka attēli ar apstrādes 
iespējām pieejami jebkuram slimnīcas spe-
ciālistam savā darbavietā,” skaidro Siemens 
pārstāvis Jānis Apinis.

Uz jauno datortomogrāfa izmeklējumu 
iespējams pierakstīties zvanot uz Tukuma 
slimnīcas poliklīnikas rentgena nodaļu pa 
tālr. 63124724.

Gundega Rugāja
Tukuma novada Domes 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Irlavas sporta nams jaunajā mācību 
gadā sportistus pārsteidza ar patīkamiem 
jaunumiem. No šā gada 1.septembra 
sporta zāles apmeklētāji var trenēties uz 
jauna Ger�or ražojuma ,,TARAFLEX 
SPORT M PERFORMANCE” 9mm sintē-
tiska grīdas seguma.

Jaunais grīdas segums paredzēts bas-
ketbola, volejbola, rokasbumbas, �orbola, 
telpu futbola sacensību un treniņu nodar-
bībām, un tas ir ļoti labas kvalitātes. Šādi 
grīdas segumi visbiežāk ir redzami TV ek-
rānos, vērojot pasaules čempionātus volej-
bolā un �orbolā, un tagad tāds ir arī Irlavas 
sporta namā.

Vecais Irlavas sporta nama grīdas se-
gums bija godam kalpojis 10 gadus un pie-
redzējis daudz aizraujošu sporta sacensību 
un masu pasākumu norisi. Jaunā grīdas 
seguma tehniskie un ergonomiskie rādītāji 
ir nesalīdzināmi labāki kā vecajam. Irlavas 
sporta nama vadītājs Andis Švāns atzīst – 
tāpat kā jaunu mobilo tālruni nevar salīdzi-
nāt ar 10 gadus vecu mobilo tālruni, kurš 
joprojām darbojas, tā arī šie grīdas segumi 
nav salīdzināmi. Arī sportisti pēc nodarbī-
bām neslēpj savu sajūsmu sakot, ka tas Irla-
vas sporta namam ir liels ieguvums.

Irlavas sporta nama grīdas seguma 
maiņas izmaksas 59336,74 euro apmērā 
tika segtas no Tukuma novada pašvaldības 

līdzekļiem. Sporta nama grīdas seguma 
maiņu Irlavas un Lestenes pagastu pārval-
de bija iekļāvusi prioritāšu sarakstā, cerot 
uz veiksmīgu pašvaldības budžeta izpildi. 

Veidojot pašvaldības budžetu, jau 
3.gadu pēc kārtas Tukuma novada pašval-
dības iestādes iesniedz prioritāšu sarakstu, 
kurā uzskaitīti tie darbi, kurus iespējams 
realizēt, ja pašvaldības budžets veiksmīgi 
pildās. Tā kā jūnijā pašvaldības budžetā 
bija pārpilde par 0,2% un ticot, ka piepildī-

sies arī valsts noteiktā IKP (iekšzemes kop-
produkta) prognoze, ar Tukuma novada 
Domes 2.jūlija lēmumu (prot.Nr.7, 20.§.) 
novirzīts �nansējums pašvaldības iestāžu 
noteikto pirmo prioritāšu īstenošanai no 
1.kārtas budžeta grozījumiem un līdzek-
ļiem neparedzētiem gadījumiem, kopā 396 
334 euro apmērā. Sagatavojot pašvaldības 
budžetu, ir sastādīts arī saraksts 2.kārtas 
prioritātēm, kuru īstenošana būs atkarīga 
no budžeta izpildes rudenī.

 Tukuma novadā šobrīd rosās vairāk 
nekā divi tūkstoši uzņēmēju. Mūsu uzņē-
mēji, ar kuriem mēs lepojamies.

Lai stiprinātu uzņēmējdarbības garu 
un kopējo sadarbību, pašvaldība šā gada 
16.oktobrī rīko Tukuma Uzņēmēju dienu.

 Visas dienas garumā Tukuma bibliotē-
kā, Šēseles ielā 3, Tukumā, notiks seminārs 
uzņēmējiem par nodokļu niansēm uzņē-
mējdarbībā, kas tiek rīkots sadarbībā ar Rī-

gas plānošanas reģionu un Ingunu Leibus 
Dr.oec., Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitātes Grāmatvedības un �nanšu katedras 
asociēto profesori. 

Dienas vidū Tukuma ledus halles Kon-
ferenču zālē plānota tikšanās ar valdības 
pārstāvi, pašvaldības vadību un banku eko-
nomistu par tēmām, kas saistītas ar globālo 
ekonomiku, Latvijas ekonomikas attīstības 
tendencēm, Tukuma novadā veiktajiem un 

veicamajiem darbiem nākotnē.
Savukārt vakars noslēgsies ar uzņēmē-

ju godināšanas pasākumu Tumes kultūras 
namā, koncertu un balli.

Pieteikšanās Uzņēmēju dienas pasāku-
miem līdz šī gada 12.oktobrim, rakstot uz 
e-pastu: zane.silina@tukums.lv.

Papildus informāciju par pasākumu 
skatīt pašvaldības mājaslapā www.tukums.
lv. 

Būsiet laipni gaidīti!
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Uzsākti Tukuma Pilsētas parka labiekārtošanas darbi

Tukuma novada delegācija viesojās Krasnogorskā

Jau ilgus gadus ir lolots sapnis par 
skaistu, sakoptu un dažādām aktivitātēm 
pielāgotu pilsētas parku, kur Tukuma pil-
sētas un novada iedzīvotājiem un to vie-
siem būtu iespējams atpūsties kopā ar ģi-
meni, nodarboties ar sporta aktivitātēm 
un baudīt brīvdabas pasākumus. Beidzot 
šī iecere tiks īstenota. Septembra izskaņā 
tika uzsākti būvdarbi Pilsētas parkā, Lie-
lajā ielā, lai parku atjaunotu tādā krāš-
ņumā, kā sen atpakaļ, kad tajā vēl kūsāja 
dzīvība un čaloja bērnu balsis. 

Pilsētas parka labiekārtošanas darbi no-
tiks divās kārtās. Priekšdarbi parka labie-
kārtošanai tika veikti jau pērnajā gadā, kad 
parka teritorijā tika atjaunota meliorācijas 
sistēma un sakopti koki. Projekta „Pilsētas 
parka labiekārtošana Tukumā” pirmās kār-
tas būvdarbus objektā veic SIA „Strabag” 
un darbus paredzēts pabeigt līdz 2016.gada 
jūlijam.

Pirmajā kārtā visā parka teritorijā plā-
nots ierīkot vairākus celiņus – bruģētus 
pastaigu celiņus, asfalta seguma celiņus 
skrituļošanai un grants seguma celiņus 
skriešanai. Tiks ierīkots funkcionālais un 
dekoratīvais apgaismojums, kā arī videono-
vērošanas sistēma. Parkā paredzēts izveidot 
āra trenažieru laukumu vingrošanai un di-
vus rotaļlaukumus ar modernām iekārtām, 
no kuriem viens būs paredzēts maziem 

bērniem, bet otrs – lielākiem bērniem. Tiks 
izvietoti atpūtas soliņi, velosipēdu statīvi un 
atkritumu tvertnes. Parka teritoriju plānots 
nožogot, lai vienmēr uzturētu to kārtībā un 
aizsargātu no postītājiem. Nākamā gada 
laikā parkā tiks veikti arī apzaļumošanas 
darbi – stādīti jauni koki, dekoratīvo krū-
mu grupas un citi košumaugu stādījumi.

Pirmās kārtas būvdarbu kopējās izmak-
sas sastāda 473025,52 euro (bez PVN).

Projekta otrajā kārtā paredzēts izbūvēt 

stāvlaukumu pie Revolūcijas ielas, iebrau-
camo ceļu saimnieciskajām vajadzībām un 
estrādes vietu.

Vai jūsuprāt būtu nepieciešams ie-
žogot Pilsētas parka teritoriju? Piedalies 
aptaujā un izsaki savu viedokli! Balsot ie-
spējams līdz šā gada 25.oktobrim Tuku-
ma pašvaldības tīmekļa vietnē www.tu-
kums.lv un sociālajos tīklos draugiem.lv,                             
facebook.com.

O�ciālās delegācijas pārstāvji no Pluņģes (Lietuva) un 
Tukuma novada pašvaldības

Ansamblis „PRO” ar skolotāju Vilni Prancānu. 
Foto: Māris Rozenbergs

Atsaucoties Tukuma sadraudzības pil-
sētas Krasnogorskas (Krievija) pašvaldī-
bas ielūgumam, laikā no 4.septembra līdz 
6.septembrim Tukuma novada pašvaldības 
pārstāvji – priekšsēdētāja vietnieks Aivars 
Volfs, deputāts Jānis Rosickis, Sēmes un 
Zentenes pagastu pārvaldes vadītāja Silvija 
Rabkēviča devās uz Krasnogorskas pilsētas 

75 gadu jubilejas svinībām, lai stiprinātu 
abu pašvaldību starptautiskās sadarbības 
tradīcijas un nospraustu turpmākās sa-
draudzības attīstības iespējas. Savukārt jau 
no 3.septembra uz Krasnogorsku skolotā-
ja Vilņa Prancāna vadībā devās 7 Tukuma 
2.vidusskolas vokāli instrumentālā ansam-
bļa „PRO” dalībnieki – Alvīne Pivņicka, 

Paula Mihailova, Amanda Pastore, Viktors 
Kožanovs, Oskars Bērziņš, Jānis Ilmanis un 
Māris Rozenbergs.   

Sadraudzības līgums ar Krasnogorsku 
noslēgts tālajā 1996.gada 8.septembrī. Tik-
šanās laikā notika sarunas par sadarbības 
turpmākajām iespējām ar Krasnogorskas 
municipalitātes vadītājiem B.Raskazovu 
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Ja savās pasta kastītēs izdevumu “Tukuma Laiks” nesaņemat, lūdzam informēt 
pa tālruni 63107281 vai anda.andzane@tukums.lv

Tukuma novada pašvaldības delegācijas brauciens 
uz Šenevjēru

un J.V.Karaulovu, kā rezultātā tiks noslēgts 
jauns sadraudzības līgums 2016.gadam, 
kurš paredz attīstīt sadarbību izglītības, 
sporta, kultūras, sociālajos un ekonomiska-
jos jautājumos, kas stiprinās abu pašvaldī-
bu iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju 
sadraudzību, veicinās kultūras mantojuma 
saglabāšanu, uzņēmējdarbību un dažādu 
citu projektu īstenošanu.

Svētku ietvaros notika XIV starptau-
tiskais sadraudzības pilsētu jaunatnes fes-
tivāls - konkurss „Jaunā pasaule 2015” 
(Novij Mir 2015), kurā piedalījās jauniešu 
kolektīvi no Krasnogorskas sadraudzī-
bas pilsētām: Pluņģes (Lietuva), Slivnicas 
(Bulgārija), Hehštates (Vācija), Koreličiem 
(Baltkrievija) un, protams, Tukuma, kā arī 
vietējie jauniešu kolektīvi. Pārstāvēti bija ne 
tikai vokāli instrumentālie ansambļi, bet arī 
deju grupas, vokālisti un muzikāli teatrālo 
priekšnesumu izpildītāji.

Dalībnieki bija konkurētspējīgi un ta-
lantīgi, taču nekāda konkurence jauniešu 

vidū nebija jūtama – visi viens otru atbals-
tīja un uzslavēja. Ansamblis „PRO” uzstājās 
trīs pasākumos: konkursā, tā noslēguma 
koncertā un pilsētas svētku koncertā Kra-
snogorskas centrā. Publika pēc katras uz-
stāšanās mūsu pašmāju ansambli lutināja 
ar skaļiem aplausiem un ovācijām. Šogad 
konkursā ceļojošo kausu ieguva grupa no 
Pluņģes, bet Tukuma 2.vidusskolas ansam-
blim vislielākais prieks un gandarījums 
bija par konkursā iegūto uzvaru nomināci-
jā „Estrādes dziesma” un žūrijas atzinības 
vārdiem par to, ka bija iespēja dzirdēt dzīvo 
izpildījumu.

Kaut arī Tukuma jauniešu delegācijai 
lielākā dienas daļa aizritēja mēģinājumos, 
ansamblis paguva aplūkot naksnīgo Maska-
vu, Sarkano laukumu, apmeklēja tehnikas 
muzeju Krasnogorskā un muzeju komplek-
su „Jaunā Jeruzaleme” Istras pilsētā. Savu-
kārt Tukuma novada pašvaldības pārstāvji 
vizītes laikā Krasnogorskā tika iepazīstināti 
ar vietējām uzņēmējdarbības formām – at-

pūtas kompleksu ,,Otrada”, kurā darbojas 
bērnu pilsētiņa, Montessori centrs, spor-
ta zirgu audzētava, manēžas, zooloģiskais 
dārzs un daudz kas cits atpūtas un apbrīnas 
cienīgs. Tika apmeklēts automobiļu, moto-
ciklu un kara tehnikas muzejs, skolēnu un 
bērnudārzu audzēkņu veidotā dabas izstā-
de. 

Krasnogorskas pilsētas jubilejas svinī-
bās Tukuma delegācija ar lepnumu pārstā-
vēja Tukuma novadu Svētku gājienā, nesot 
augstu Latvijas karogu un prezentējot mūsu 
tautas tērpu.

Visi delegācijas dalībnieki pārveda mā-
jās iespaidus un pārliecību, ka neskatoties 
uz politiskajiem aspektiem, senās draudzī-
bas saites starp Krasnogorsku un Tukuma 
pašvaldībām ir jāsaudzē un jāstiprina.

Iespaidos dalījās Sēmes un Zentenes 
pagastu pārvaldes vadītāja Silvija Rabkēvi-
ča, ansambļa dalībniece Alvīne Pivņicka un 
skolotājs Vilnis Prancāns.

 Laikā no 10.septembra līdz 14.septem-
brim Tukuma novada pašvaldības pārstāvji 
– Tukuma novada Domes deputāts un Te-
ritoriālās attīstības komitejas priekšsēdētājs 
Indulis Zariņš, Sēmes un Zentenes pagastu 
pārvaldes vadītāja Silvija Rabkēviča, Slam-
pes un Džūkstes pagastu pārvaldes vadītāja 
Dace Pole, Tukuma tūrisma informācijas 
centra ceļojumu organizatore Liene Rat-
niece un grupas „Lavrix Band” mūziķi vie-
sojās Tukuma novada sadraudzības pilsētā 
Šenevjērā (Chennevieres), Francijā. Vizītes 
laikā Tukuma pašvaldības delegācija pie-
dalījās Latvijas - Šenevjēras biedrības (Les 
Tons de Chennevieres) 10 gadu jubilejas 
svinībās, kuru apmeklēja arī Latvijas Re-
publikas vēstniecības Francijas Republikā 
otrā sekretāre Laura Štokmane-Guillopē 
un Šenevjēras pašvaldības mērs Jean-Pier-
re Barnaud. Svinībās pašvaldību pārstāvji 
uzrunāja klātesošos ar iedvesmojošām ru-
nām, apmainījās apsveikumiem un dāva-
nām, bet Tukuma mūziķu grupa „Lavrix 
Band” un vietējā mūziķu grupa rūpējās par 
muzikālo pavadījumu.  

Viens no vizītes galvenajiem mērķiem 
bija veikt pārrunas par abu pašvaldību sa-
draudzības līguma noslēgšanu. Jau 10 ga-
dus draudzību ar Tukuma novada pašval-
dību ir veidojusi Šenevjēras sadraudzības 
asociācija „Les Tons de Chennevier”, attīs-

tot sadarbību sporta un kultūras jomā, po-
pularizējot Latviju un Tukumu Francijā. Šo 
10 gadu laikā starp abām pašvaldībām ir iz-
veidojusies cieša draudzība, un pašvaldības 
vienojās, ka ir pienācis laiks spert nākamo 
soli, noslēdzot o�ciālu sadraudzības līgu-
mu. Pēc Šenevjēras pašvaldības mēra Jean-
Pierre Barnaud ierosinājuma sadraudzības 
līgums varētu tikt parakstīts 2015.gada 
21.janvārī Šenevjērā, kad pie Šenevjēras 
mēra paredzēta svinīga Jaungada pieņem-
šana. Noslēdzot sadraudzības līgumu starp 
pašvaldībām, tiks attīstīta sadarbība izglītī-
bas, sociālajos, kultūras un ekonomiskajos 

jautājumos, kas stiprinās abu pašvaldību 
iedzīvotāju sadraudzību, veicinās kultūras 
mantojuma saglabāšanu un uzņēmējdarbī-
bu, kā arī dažādu projektu īstenošanu. 

Vizītes laikā Latvijas - Šenevjēras asoci-
ācija „Les Tonde de Chennevier” Tukuma 
pašvaldības delegāciju viesmīlīgi uzņēma 
savās ģimenēs, iepazīstināja ar Šenevjēras 
un Parīzes apkārtni, skaistākajām vietām 
un tradīcijām. Tomēr galvenais ieguvums 
no brauciena ir laiks, kas pavadīts savstar-
pējās sarunās ar Šenevjēras pašvaldības 
pārstāvjiem, tādējādi stiprinot draudzības 
saites.
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Tukuma 2.vidusskolai – Ekoskolas nosaukums

Notikušas apspriedes ar vietējiem uzņēmējiem par 
pašvaldības autoceļu pārbūvi Tukuma novada pagastu 

teritorijās 

 Šā gada 25.septembrī Tukuma 2.vi-
dusskolas vides izglītības pulciņa skolēni 
kopā ar skolotāju Vēsmu Kaņepi, kura ir 
Ekoskolu programmas koordinatore sko-
lā, piedalījās ikgadējā Ekoskolu apbalvo-
šanas ceremonijā, kura notika Rīgā, Lat-
vijas Nacionālajā bibliotēkā.

Pagājušajā mācību gadā skolā mērķtie-
cīgi tika organizētas Ekoskolu programmas 
aktivitātes vides izglītības jomā par tēmu 
„Atkritumu šķirošana”.  Tāpēc šajā pasā-
kumā skola saņēma Vides izglītības centra 
un Ekoskolu programmas Nacionālās žūri-
jas diplomu par sasniegumiem ilgtspējīgas 
attīstības, vides izglītības un vides aizsar-
dzības veicināšanā izglītības iestādē un tās 
apkārtnē. Tukuma 2.vidusskola ir ieguvusi 

Fotogrā�jā 9.b klases skolniece Samanta Tiliba un 9.c klases skolniece Inga Arāja kopā ar 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Kasparu Gerhardu piketā pie VARAM 
ēkas.
Ekoskolas nosaukumu un ir ceļā uz zaļā 
Ekoskolu karoga saņemšanu, šajā mācību 
gadā pievēršot uzmanību tēmai „Veselīgs 
dzīvesveids”. 

Ekoskolu programmu Latvijā īsteno 
Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu 
Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foun-
dation for Environmental Education – FEE 
International) programmu darbību un 
attīstīšanu. Ekoskolu programmas atpa-
zīstamākais elements ir starptautiskā Zaļā 
karoga balva, ko saņem tikai tās skolas, kas 
ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas 
aktivitātes vides jomā. 

Programmā var iesaistīties ikviena iz-
glītības iestāde, kas vēlas savā darbā pie-

vērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas 
attīstības jautājumiem, tāpēc Tukuma 2.vi-
dusskola jau vairākus gadus īsteno dažādas 
aktivitātes šajā jomā, savā darbībā ievērojot 
skolas vērtības: Līdzatbildība. Sadarbība. 
Izaugsme.  

 Pēc pasākuma mūsu skolas pārstāvji 
kopā ar pārējiem pasākuma dalībniekiem 
devās gājienā no Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas uz Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministriju (VARAM), plakātos 
ar dažādiem saukļiem, piemēram, „Vai tu 
domā zaļi?”, „Es esmu atbildīgs. Bet tu?” 
mēģinot pievērst sabiedrības uzmanību vi-
des problēmām, konkrēti klimata pārmai-
ņām, Latvijā un pasaulē.

No 2015.gada 7. līdz 10.septembrim Tukuma novada pagastos 
notika apspriedes ar lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes 
uzņēmumu pārstāvjiem par plānoto pašvaldības autoceļu pārbūvi 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Pa-
matpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta 
„Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novadā” ietvaros.

Apspriedes laikā uzņēmēji tika informēti par:
- plānoto projektu un atbalsta nosacījumiem;
- ceļa posmiem, kurus pašvaldība ir izvēlējusies pārbūvēt 

1.projekta kārtā; 
- apstiprinātajiem pašvaldības autoceļu atlases kritērijiem (pla-

šāka informācija www.tukums.lv).
Apspriedes rezultātā tika saņemts akcepts no vietējiem uzņē-

mējiem par izvēlēto pašvaldības autoceļu pārbūvi, kā arī saņemti 
ieteikumi par ceļa posmiem, kurus varētu pārbūvēt turpmākajās 
kārtās.

Projekta „Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novadā” 
1.kārtas ietvaros plānots pārbūvēt 43,7 km garumā pašvaldības au-
toceļa posmus (pēc ceļu saraksta):

Sēmes pagastā:
- Kaive-Vilksalas 2,5 km garumā;
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turpinājums 12.lpp.

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana
SIA „Veselības centrs „Džūkste””

Ziņojums par dzīvokļu situāciju un attīstības iespējām 
Tukuma pilsētā

Par grozījumu lēmumā „Par ēdināšanas pakalpojuma maksu 
atsevišķās Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēs no 

2014.gada 1.septembra”

- Sildārziņi-Vilksalas 2,9 km garumā;
- Paegļi-Vilksalas 1,2 km garumā;
- Sēme-Ziediņi 1,6 km garumā;
Slampes pagastā:
- Jelgava-Tukums-Kalnāji- Minsteri 5,3 km garumā;
- Džūkstes pagastā:
- Jaunzemji-Grauzde 3,93 km garumā;
- Baltiņi-Grauzde 1,39 km garumā;
Pūres pagastā:
- Beitiņi-Liepsalas ceļa posms no 0,00km līdz 2,00 km, iekļau-

jot tiltu pāri Pūres upei;
- Apšukrogs-Strēļi 2,7 km garumā;
- Jaunsātu pagastā:
- Šūļas-Bērznieki-Bajāri ceļš 4,4 km garumā;
Irlavas pagastā:
- Sāti-Karotītes 6,06 km garumā;
- Lestenes pagastā:

- Cīruļi-Bērziņi 2,6 km garumā;
Tumes pagastā:
- Rotkaļi-Vecmokas 3,0 km garumā;
- Krūmiņi-Atpūtas 1,0 km garumā;
Degoles pagastā:
- Spirgus-Praviņu ceļš 3,12 km garumā.
Pārbūves darbi plānoti 2016.gada pavasarī - vasarā. Līdz pār-

būves darbu uzsākšanai tiks izsludināts iepirkums par būvprojekta 
izstrādi, izstrādāts būvprojekts un izsludināts iepirkums par būv-
niecību.

Apspriedes ar uzņēmējiem tika organizētas saskaņā ar Minis-
tra kabineta 18.08.2015. noteikumiem Nr.475 „Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu 
iesniegumu konkursu veidā”.

Kontaktpersona: Tukuma novada Attīstības nodaļas vadītāja 
Anita Šēlunda, tālr.63107216, anita.selunda@tukums.lv.

Džūkstes ģimenes ārsta un pediatra 
praksē SIA „Veselības centrs „Džūkste”” 
ir īstenots projekts „Primārās veselī-
bas aprūpes infrastruktūras uzlabo-
šana SIA „Veselības centrs „Džūkste”” 
(Nr.3DP/3.1.5.1.1/12/APIA/CFLA/039). 

Ilzes Lubgānes ģimenes ārsta un pediat-
ra prakse SIA „Veselības centrs „Džūkste”” 
atrodas Tukuma novada pašvaldībai piede-
rošās telpās un jau daudzus gadus sniedz 

veselības aprūpes pakalpojumus Džūkstes 
pagasta iedzīvotājiem. 

Projekta ietvaros ir veikta prakses telpu 
renovācija, uzlabojot elektroinstalāciju un 
iekšējā ūdensvada/kanalizācijas sistēmu, kā 
arī iegādātas medicīnas ierīces, aprīkojums 
un mēbeles ārstniecības procesa nodroši-
nāšanai. Rezultātā apmeklētājiem ir radīta 
iespēja saņemt kvalitatīvus primārās veselī-
bas aprūpes pakalpojumus.

Projekta realizācija tika uzsākta 2012.
gada augustā un ilga līdz šā gada jūnijam. 
Renovācijas darbus veica SIA „Uni San”, bet 
būvuzraudzību nodrošināja Ignats Lahs.

Kopējās Projekta izmaksas sastāda 
6635,06 euro, no kurām 85% jeb 5188,61 
euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
�nansējums, 15% - SIA „Veselības centrs 
„Džūkste”” �nansējums.

Ģimenes ārste Ilze Lubgāne informē, ka 
projekts noritēja veiksmīgi un renovācijas 
laikā prakses pieņemšana tika nodrošināta. 
Paldies iedzīvotājiem par sapratni, prakses 
personālam – par pacietību un paveikto 
darbu, kā arī Tukuma novada Domei un 
Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes 
vadītājai Dacei Polei par atbalstu un ietei-
kumiem.

Ar Tukuma novada Domes 24.septem-
bra lēmumu (prot.Nr.11, 3.§.) ir apstip-
rināts grozījums Tukuma novada Domes 
2014.gada 28.augusta lēmumā (prot.Nr.10, 
6.§.) „Par ēdināšanas pakalpojuma maksu 

atsevišķās Tukuma novada pašvaldības iz-
glītības iestādēs no 2014.gada 1.septembra”. 
Grozījums nosaka, ka Tumes vidusskolā 
maksa par kompleksajām pusdienām turp-
māk būs 1,50 euro, bet pirmsskolas bēr-

niem – 1,40 euro. Grozījums ir spēkā no 
2015.gada 1.oktobra.

Plašāka informācija par Domes lēmu-
miem pieejama www.tukums.lv sadaļā 
„Pašvaldība”, „Domes lēmumi”.

Tukuma novada Domes 24.septembra 
sēdē Mājokļu piedāvājumu attīstības risinā-
jumu darba grupas pārstāvis – Teritoriālās 
Attīstības komitejas priekšsēdētājs Indu-
lis Zariņš sniedza ziņojumu par dzīvokļu 
situāciju un attīstības iespējām Tukuma 
pilsētā. Ziņojumā darba grupa vērsa uzma-
nību uz to, ka Tukuma novadā trūkst kva-

li�cēta darbaspēka. To pierāda dati par ie-
dzīvotāju ienākumu nodokli (IIN). Ja 2014.
gadā kopējais IIN aprēķins sastādīja 11 055 
407 euro, tad no tā tikai 62% jeb 6 907 975 
euro paliek Tukuma novadā, bet 38% no-
nāk citos novados, kur dzīvo daļa no Tu-
kumā strādājošajiem cilvēkiem. Tāpēc ir 
būtiski radīt mājokļus un tādējādi piesaistīt 

Tukuma novadam jaunus speciālistus.
Tā kā darbaspēka de�cīts ir pietiekami 

liels, tas kļuvis par galveno jautājumu, lai 
mūsu novadam piesaistītu uzņēmējus un 
investorus. Lai attīstītu ražošanu Tukumā, 
investoru galvenā interese ir pieejamais 
darbaspēks, Rīgas tuvums, dzelzceļš, per-
spektīvā lidosta. 
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turpinājums no 11.lpp.

Ņemot vērā iepriekš minēto, darba gru-
pa izvirzīja vairākus risinājumus.

1. Uzturēt pēc iespējas labākā kārtībā 
pašvaldībai piederošo dzīvojamo fondu 
(atsevišķi nelieli dzīvokļi daudzdzīvokļu 
mājās, pašvaldības mājas vecajā centrā), 
lai nodrošinātu dzīvokļu rindā esošos ar 
nelieliem ienākumiem un speciālās rindās 
reģistrēto iedzīvotāju vajadzības (sociālie 
dzīvokļi, no ieslodzījuma vietām atbrīvotie, 
bāreņi, vientuļie pensionāri u.c.).

2. Iegādāties dzīvokļus izsolēs, ko var iz-
īrēt maksātspējīgiem speciālistiem, kuri ir 
vajadzīgi uzņēmējiem. Šāda prakse pašval-
dībā jau tiek īstenota, taču katrā gadījumā 
rūpīgi jāizvērtē dzīvokļa nepieciešamība, 
cena, atrašanās vieta, pieprasījums, kā arī 
labiekārtotības pakāpe.

3. Nepabeigtu un jaunceļamu dzīvoja-
mo māju iegāde (Celtnieku iela 1, Pils iela 
14K, Parādes iela 3, Smilšu iela 21, Tulpju 

iela 1, Spartaka iela 24A), kurās būtu ie-
spējams izbūvēt komfortablus dzīvokļus. 
Darba grupa ir izskatījusi piedāvājumus 
par iespējām iegādāties nepabeigtas mājas 
Celtnieku ielā 1, Smilšu ielā 21 un Tulpju 
ielā 1. Cenas šiem projektiem par 1 m2 ap-
dzīvojamās platības ir līdzīgas, atšķiras vien 
dzīvojamo ēku būvdarbu laiks, kas Celtnie-
ku ielas 1 gadījumā būtu 6-7 mēneši, Smil-
šu 21 un Tulpju 1 gadījumā 14-16 mēneši. 
Tika izskatīts arī SIA ,,Skonto Būve“ piedā-
vājums par moduļu tipa ēkām, taču darba 
grupa uzskatīja, ka šis projekts nav atbal-
stāms, jo moduļu tipa ēkas neatbilst mūsu 
pilsētas veidolam. Turklāt tādā veidā tiktu 
iegūti tikai vienistabas dzīvokļi. 

4. Attīstīt ideju par Tukuma ezera atjau-
nošanu, iegūstot ekskluzīvus apbūves gaba-
lus ezera krastā ģimenes māju celtniecībai 
uzņēmējiem ar augstu ienākumu līmeni. 

Izvērtējot šos variantus, darba grupa 
secina, ka pašvaldībai jāturpina uzturēt un 

jāuzlabo esošais dzīvojamais fonds, kas no-
drošinātu dzīvokļus dažādās rindās reģis-
trētajiem. Kā prioritāte jāizvērtē iespēja ie-
gādāties Celtnieku ielas 1 dzīvojamo māju, 
jo tādā veidā pašvaldība iegūtu dzīvokļus 
un sakārtotu teritoriju. Turklāt ēkas pirma-
jā stāvā tiktu iegūtas nedzīvojamās telpas, 
kas varētu būt par risinājumu pirmsskolas 
izglītības iestāžu jautājumam. Nākamais 
solis būtu Smilšu un Tulpju ielas apbūve, 
piesaistot uzņēmēju �nansējumu. Savukārt 
tālākā nākotnē attīstāma ideja par Tukuma 
ezera atjaunošanu, piesaistot Eiropas nau-
du pārpurvoto teritoriju nosusināšanai, ie-
gūstot ekskluzīvus privātmāju apbūves ga-
balus ezera krastā. Tomēr, lai īstenotu kādu 
no minētajiem risinājumiem, ir jāizvērtē 
iespēja piesaistīt Eiropas attīstības fondu 
�nansējumu un pašvaldības budžetu. 

Darba grupa turpina darbu pie jautāju-
ma risināšanas par mājokļu attīstību Tuku-
ma pilsētā un novadā.

TUKUMA NOVADA DOME 
(reģ.Nr. 90000050975)
izsludina konkursu uz 

Tukuma Raiņa ģimnāzijas direktora amatu

TUKUMA NOVADA DOME 
(reģ.Nr. 90000050975)
izsludina konkursu uz 

Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas 
direktora amatu

Pretendentam tiek izvirzītas šādas prasības:
- augstākā pedagoģiskā izglītība, vai bakalaura/maģistra grāds 

pedagoģijā vai izglītībā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā iz-
glītība pedagoģijā, vai augstākā un pedagoģiskā izglītība, vai otrā 
līmeņa profesionālā augstākā izglītība un B programma pedagoģi-
jā vismaz 72 stundu apjomā, vai augstākā izglītība un tiek apgūta 
pedagoģiskā izglītība; 

- vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā 
vai izglītības vadības darbā;

- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vienas 
Eiropas Savienības o�ciālās valodas zināšanas. 

Pretendentam jāiesniedz pieteikums, kam jāpievieno seko-
joši dokumenti:

- pretendenta aptaujas anketa (var pievienot atsauksmes un re-
komendācijas);

- dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
- pretendenta motivācijas vēstule;
- koncepcija par Tukuma Raiņa ģimnāzijas darbības attīstību.
Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus var iesūtīt pa pas-

tu, norādot adresātu – Tukuma novada Izglītības pārvalde, Talsu 
ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101, vai iesniedzot personīgi 
Tukuma novada Izglītības pārvaldē 304.kabinetā, Talsu ielā 4, Tu-
kumā. Uz aploksnes jānorāda „Konkursam uz Tukuma Raiņa ģim-
nāzijas direktora amatu”. Pieteikums jāiesniedz līdz 2015. gada 
26.oktobra plkst.17.00. 

Informācijai: tālrunis – 63124463, 29388919, e-pasts kristine.
logina@tukums.lv (Kristīne Logina)

Pretendentam tiek izvirzītas šādas prasības:
- augstākā pedagoģiskā izglītība, vai bakalaura/maģistra grāds 

pedagoģijā vai izglītībā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā iz-
glītība pedagoģijā, vai augstākā un pedagoģiskā izglītība, vai otrā 
līmeņa profesionālā augstākā izglītība un B programma pedagoģi-
jā vismaz 72 stundu apjomā, vai augstākā izglītība un tiek apgūta 
pedagoģiskā izglītība; 

- vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā 
vai izglītības vadības darbā;

- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vienas 
Eiropas Savienības o�ciālās valodas zināšanas. 

Pretendentam jāiesniedz pieteikums, kam jāpievieno seko-
joši dokumenti:

- pretendenta aptaujas anketa (var pievienot atsauksmes un re-
komendācijas);

- dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
- pretendenta motivācijas vēstule;
- koncepcija par Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas 

darbības attīstību.
Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus var iesūtīt pa pas-

tu, norādot adresātu – Tukuma novada Izglītības pārvalde, Talsu 
ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101, vai iesniedzot personīgi 
Tukuma novada Izglītības pārvaldē 304.kabinetā, Talsu ielā 4, Tu-
kumā. Uz aploksnes jānorāda „Konkursam uz Tukuma Vakara un 
neklātienes vidusskolas direktora amatu”. Pieteikums jāiesniedz 
līdz 2015. gada 26.oktobra plkst.17.00. 

Informācijai: tālrunis – 63124463, 29388919, e-pasts kristine.
logina@tukums.lv (Kristīne Logina)
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„Zaļie” maisi – ērts veids kā atbrīvoties no 
bioloģiskajiem atkritumiem

Iedzīvotāji sagrābtās koku lapas var nodot bez maksas

Kustamās mantas izsole

Uzņēmēju platforma

Sākoties ražas novākšanas sezonai, 
kā arī pēc dārza sakopšanas darbiem 
nereti dārzu un privātmāju īpašniekiem 
rodas jautājums, ko iesākt ar puvušiem 
āboliem, nokritušajām lapām, nopļauto 
zāli vai citiem nevajadzīgiem augļiem un 
dārzeņiem, ja piemājas dārziņā nav vietas 
komposta kaudzei, taču sadzīves atkritu-
mu konteinerā šādus atkritumus izmest 
nedrīkst.

Zaļajiem atkritumiem vispiemērotākā 
un ilgtspējīgākā metode ir kompostēšana, 
tomēr ne visiem ir iespēja to darīt.  Viena 

no iespējām privātmāju iedzīvotājiem, kā 
videi draudzīgi atbrīvoties no bioloģiska-
jiem atkritumiem, ir īpaši marķētie „zaļie” 
maisi. SIA „Eco Baltia vide” privātmāju 
iedzīvotājiem piedāvā ērtus un izdevīgus 
īpaši marķētos „zaļos” maisus, kur izmest 
bioloģiskos jeb zaļos atkritumus.

Zaļajiem atkritumiem paredzētajos 
maisos drīkst ievietot nopļautu zāli, koku 
lapas, sīkus zariņus, nezāles, ābolus, kartu-
peļus un citus dārzeņus un augļus. Savukārt 
maisos nedrīkst ievietot koku zarus un vir-
tuves atkritumus, piemēram, gaļas un piena 
produktus.

Piepildītos „zaļo” atkritumu mai-
sus novieto pie sadzīves atkritumu kon-
teinera un par to utilizāciju parūpēsies                                        

atkritumu savācēji.  
Zaļos atkritumus nedrīkst izmest sa-

dzīves atkritumu konteinerā! Atkritumu 
apsaimniekotāji par šādu pārkāpumu var 
piemērot sodu, kas ir paredzēts līgumā. 

Iedzīvotājiem, pasūtot desmit un vairāk 
maisus, uzņēmuma „Eco Baltia vide” pār-
stāvji individuāli vienosies par piegādi.

Maisus zaļajiem atkritumiem var iegā-
dāties SIA „Eco Baltia vide” Klientu apkal-
pošanas centrā Tukumā, Dienvidu ielā 2.

Dace Jansone
Korporatīvās komunikācijas direktore

„Eco Baltia grupa” Tālr. +371 
28655072

E – pasts: dace.jansone@ecobaltia.lv
www.vide.ecobaltia.lv

 Tukuma novada Dome informē, ka 
līdz šā gada 15.novembrim iedzīvotāji 
sagrābtās koku lapas bez maksas var no-
dot SIA „Atkritumu apsaimniekošanas 
sabiedrībā „Piejūra””, Dienvidu ielā 1. 
Samaksu par lapu nodošanu sedz pašval-
dība, bet transporta pakalpojumus – ie-
dzīvotāji. 

Vientuļajiem pensionāriem un invalī-
diem lapas tiks izvestas bez maksas, piesa-
kot transportu Tukuma novada Domē pa 
tālruņiem 63122707, 26603299 vai sūtot 
e-pastu: dome@tukums.lv.

Ievestās lapas tiks pieņemtas bez mak-
sas gan no iedzīvotājiem, gan atkritumu ap-
saimniekotājiem, bet jāņem vērā, ka lapām 

jābūt bez piemaisījumiem un tās nedrīkst 
atrasties maisos! Pretējā gadījumā tas būs 
maksas pakalpojums. Maksa par vienu ie-
vesto tonnu lapu ir 13,97 euro (t.sk. PVN). 
Tukuma atkritumu šķirošanas un pārkrau-
šanas stacijas darba laiks darba dienās no 
plkst.08.00 līdz plkst.18.00, sestdienās no 
plkst. 08.00 līdz plkst.17.00, svētdienās – 
brīvs, tālrunis 25655240.

Tukuma novada Dome 2015.gada 
13.oktobrī plkst.15.00 Tukuma novada 
Domes Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, 
rīko kustamās mantas atklātu mutisku iz-
soli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai pie-
derošo kustamo mantu:

automašīnu Audi 100, reģistrācijas 

Nr.DZ 3849, 1992.gads, sākumcena EUR 
220,00. Apskate darba dienās, par laiku ie-
priekš sazinoties pa mobilo tālr. 29450521 
(V.Lācis).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.tukums.lv. Izsoles dalībniekus reģis-

trē Tukuma novada Domes 315.kabinetā 
darba laikā līdz 2015.gada 13.oktobrim 
plkst.12:00.

Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam 
Tukuma novada Domes kontā jāiemak-
sā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles 
sākumcenas EUR 22,00 un dalības maksa 
EUR 10,00.

Tukuma novada pašvaldība aicina uz-
ņēmumus, kuri vēlas tikt iekļauti mājas 
lapas www.tukums.lv uzņēmēju platformā, 
iesūtīt sava uzņēmuma datus, kontaktin-
formāciju, produkcijas/pakalpojuma ap-
rakstu un fotogrā�jas, rakstot pašvaldības 
izpilddirektora padomniecei ekonomikas 
un attīstības jautājumos Zanei Siliņai uz e-
pastu: zane.silina@tukums.lv. 

Uzņēmēju platformas mērķis ir iepa-
zīstināt gan vietējos iedzīvotājus ar nova-
dā esošajiem uzņēmējiem, lai, iegādājoties 
produkciju pie pašu uzņēmējiem, atbalstītu 
savējos, gan iepazīstinātu uzņēmējus vienu 
ar otru, lai rastu labākas savstarpējās sadar-

bības iespējas, gan investorus, lai parādītu, 
ka Tukumā ir iespējams attīstīt savu uzņē-

mējdarbību, sadarbojoties ar vietējiem un 
izmantojot vietējos resursus.
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Bezmaksas konsultācijas jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem
Tukuma novada Dome aicina jauna-

jiem un topošajiem uzņēmējiem izmantot 
iespēju katra mēneša otrajā otrdienā, Talsu 
ielā 4, Tukumā, no plkst. 09.00 līdz plkst. 
13.00 saņemt bezmaksas konsultācijas par 
uzņēmējdarbības formām (SIA, IK, pašno-
darbināta persona u.c.), nodokļu veidiem 
un maksāšanas kārtību, uzņēmuma reģis-
trāciju un ar to saistītām darbībām, preču 
un pakalpojumu realizācijas iespējām un 

atbalsta saņemšanas iespējām Latvijā.
Tuvākie konsultāciju datumi: 

13.10.2015. un 11.11.2015. Konsultācijas 
sniedz profesionāls karjeras konsultants ar 
pieredzi biznesa inkubatora projektu vadī-
bā Liene Dubrovska Bedrīte. Pieteikšanās 
uz konsultācijām, sūtot ziņu uz e-pastu: lie-
ne@ipa7.lv vai zvanot pa mob. tālruņa nr. 
26101106.

Turpmāk Tukumā regulāras bezmaksas nodarbības dažādām 
mērķauditorijām

Seminārs audžuģimenēm

 Sajūtu skola visai ģimenei Tukumā 
„SAJŪTU LĀDE” sagatavojusi īpašu pār-
steigumu – turpmāk ik mēnesi Tukumā 
būs iespējams apmeklēt bezmaksas no-
darbības par daudzveidīgām tēmām da-
žādai mērķauditorijai.

„SAJŪTU LĀDES” pārstāvis, uzsākot 
jauno rudens sezonu, stāsta, ka līdztekus 
iknedēļas nodarbībām un maksas seminā-
riem, regulāri vēlas piedāvāt arī dažādas 
informatīvas bezmaksas nodarbības. 

„Informācija mūsdienās ir visās malās 
– grāmatās, internetā, kursos, semināros... 
Mēs SAJŪTU LĀDĒ uzsvaru liekam tieši 
uz kvalitāti. Kvalitatīviem, profesionāliem 
pasniedzējiem, pārbaudītām teorijām un 
zināšanām. Zinošiem cilvēkiem, kuri pār-
valda konkrētas jomas. Arī bezmaksas no-
darbības vadīs profesionāli pasniedzēji gan 

no Tukuma, gan Rīgas, gan citām Latvijas 
pilsētām. 

Bezmaksas nodarbību klāsts būs plašs, 
runājot par cilvēkam svarīgām tēmām – �-
zisko un mentālo veselību, bērnu un vecā-
ku attiecībām, pareizu un veiksmīgu mazu-
ļu kopšanu, kustību un sportu u.c.”

Pirmās bezmaksas konsultācijas notika 
jau septembrī. Tuvākās bezmaksas nodar-
bības:

- 16. oktobrī, piektdienā, plkst. 18.30, 
un 17. oktobrī, sestdienā, plkst. 17.00 – 
„Pārveidot grūtības par iespējām ar Mar-
te Meo metodi” 

Nodarbību vada Mag.psyh., Marte Meo 
terapeite Inese Granta. Šīs nodarbības ie-
tvaros uzzināsiet, kā metode var palīdzēt 
ikdienā vecāku un bērnu komunikācijā, 
ģimenei kopumā, kontaktā ar citiem bēr-
niem. Nodarbību aicinām apmeklēt ve-
cākus, vecvecākus un profesionāļus, kuru 

darbs saistīts ar bērniem un vecākiem. 
Nodarbība tiek rīkota „Psiholoģijas dienu 
2015” ietvaros.

- Oktobrī, novembrī un decembrī (da-
tumi tiek precizēti) – Četru jogas meditā-
cijas vakaru cikls „Laimīgākam cilvēkam, 
labākai pasaulei”

Nodarbības vadīs jogas pasniedzēja 
un jogas terapeite Agnese Guļāne. Katra 
no četrām nodarbībām tiks veltīta kādai 
konkrētai tēmai, jomai, skaitot un dziedot 
mantras, meditējot un uzzinot par to plašā-
ku informāciju.

Tā kā vietu skaits katrā seminārā ir ie-
robežots, lūdzam jau laicīgi pieteikt savu 
dalību, sazinoties ar „SAJŪTU LĀDI” pa 
tālruni 29 299 433 vai rakstot uz e-pas-
tu sajutulade@sajutulade.lv. „SAJŪTU 
LĀDE” atrodas Pasta ielā 11, Tukumā, 2. 
stāvā (ieeja no Meža ielas puses). Informā-
cija par aktuālajām nodarbībām pieejama 
tīmekļa vietnē www.sajutulade.lv.

Tukuma novada pašvaldības aģentūra 
„Tukuma novada sociālais dienests” ai-
cina Tukuma novada audžuģimenes (arī 
tās, kurās uz doto mirkli nav ievietoti 
bērni), aizbildņus, adoptētājus un viesģi-
menes apmeklēt semināru „Audžuvecā-
ku kompetenču pilnveidošana”.

Seminārs tiek organizēts saskaņā ar  Tu-
kuma novada Domes Atbalsta programmu 
Tukuma novada ģimenēm ar bērniem (Tu-
kuma novada Domes 29.01.2015. lēmums 
(prot.Nr.1, 26.§.).  Ar programmu var ie-
pazīties: http://www.tukums.lv/lv/tukuma-
novads/50-zias/paziojumi-un-zias/2055-
atbalsta-programma-tukuma-novada-
imenm-ar-brniem).

Semināra mērķauditorija: Tukuma 
novada audžuģimenes (arī tās, kurās uz 
doto mirkli nav ievietoti bērni), aizbildņi, 
adoptētāji, viesģimenes.

Semināra mērķis: sniegt teorētiskās zi-

nāšanas un praktiskās iemaņas audžuģime-
ņu praktisko kompetenču pilnveidošanā; 
attīstīt personības kapacitāti pilnveidojot 
personības resursus.

Lektore: Guna Krēgere-Medne, SocD 
Mg., serti�cēta smilšu spēles terapijas me-
todes praktizētāja, ģimenes terapijas apmā-
cībā.

Stundu skaits: 24 akadēmiskās stundas.
Semināra norises laiks: 10.10.2015., 

07.11.2015., 28.11.2015., no plkst.10.00 līdz 
plkst. 15.30.

Semināra norises vieta: Tukuma pilsē-
tas Kultūras nama Tradīciju zāle, Lielā ielā 
4, Tukumā, Tukuma novadā.

Lūdzam pieteikties pa tālruni 63132696, 
26305926 vai rakstot uz e-pastu liene.zei-
denberga@tukums.lv (ar norādi „semi-
nārs”), vai Tukuma novada pašvaldības 
aģentūrā „Tukuma novada sociālais die-
nests”, Tidaholmas ielā 1, Tukumā, 206.ka-
binetā pie sociālās darbinieces ģimenēm ar 
bērniem Lienes Zeidenbergas.
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Aicinām izmantot mobilo aplikāciju 
„Tukuma Domes ziņojumu karte”

Sportojam un atpūšamies

Tukuma novada iedzīvotāji! Tieši jums radīta jauna 
mobilā aplikācija – „Tukuma Domes paziņojumu karte”.

Aplikācijas lietošana ir lielisks veids, kā informēt 
pašvaldību par dažādām neērtībām un nekārtībām, ko 
pamanāt Tukuma novadā, un vērsties pie pašvaldības ar 
saviem jautājumiem un ierosinājumiem. Jūsu ziņojumi 
tiks iesūtīti www.tukums.lv Interaktīvajā ziņojumu kartē, 
kur uz tiem tiks sniegtas arī atbildes.   

Atkarībā no mobilās iekārtas tehniskajām iespējām 
programma piedāvā lietotājam ziņojumu iesūtīt ar lie-
totāja atrašanās vietas koordinātēm vai tehnisko iespēju 
robežās ļauj lietotājam izvēlēties ziņojuma iesniegšanas 
vietu kartē. Ziņojumu iespējams iesūtīt, izmantojot ierī-
ces interneta pieslēgumu. 

Aplikācija pieejama Android operētājsistēmas prog-
rammu mobilajām ierīcēm Google Play programmu viet-
nē bez maksas.

Septembris Tukuma 2.vidusskolā, tā-
pat kā pilsētā, novadā, Latvijā un Eiropā, 
ir Veselības mēnesis. Šomēnes nolēmām 
kļūt par veselības vēstnešiem skolēniem, 
pedagogiem un skolēnu ģimenēm. Spor-
ta skolotāja Inese Ķirķe un sociālo zinību 
skolotāja Vēsma Kaņepe īstenoja daudz 
un dažādas aktivitātes gan Eiropas Sporta 
nedēļas, gan Mobilitātes nedēļas ietvaros. 

Eiropas Sporta nedēļas pirmajā dienā, 
7.septembrī, organizējām sporta dienu pa-
šiem mazākajiem. Skolotāja V.Kaņepe kopā 
ar 9.klašu skolēniem devās uz pirmsskolas 
izglītības iestādi „Pasaciņa”, kur vadīja bēr-
niem sporta sacensības. 

8.septembrī visās mācību stundās ak-
tualizējām aktīvo paužu jeb �zminūtes ne-
pieciešamību. Ar aicinājumu „Vingrojam 
visi” pedagogi tika aicināti stundu laikā 
organizēt pauzi aktivitātēm: pirkstu, roku, 
kāju, galvas vingrinājumi vai vienkārši 
mirklis klusumam un atpūtai.  

9.septembrī sporta skolotāji pulcēja 
kopā 2. un 3.klašu skolēnus un klašu audzi-
nātājas, lai ikviens piedalītos sporta dienā 
– vieglatlētikas sacensībās.

10.septembrī aicinājām skolēnus iesais-
tīties zibakcijā „Fiksējam sportisku mirkli”, 
kurā dažādu klašu skolēni uz mirkli sastin-
ga sportiski aktīvā pozā, to saglabājot foto-
grā�jās, kuras pēc tam tika demonstrētas 
skolas vestibilā, lai ikviens redzētu zibakci-
jas rezultātu kopumā. 

11.septembra rīts atausa tik saulains, ka 
ikviens 8.-12.klases skolēns bija gatavs do-
ties uz futbola laukumu Pauzera pļavā, lai 
kopā ar savu klasi piedalītos komandu sa-

Tukuma 2.vidusskolas skolēni kopā ar vecākiem sporta dienā
censībās skolas sporta dienā. Skolēni pieda-
lījās gan šķēršļu joslā, gan virves vilkšanā. 
Zēniem tika organizētas starpklašu futbola 
sacensības, meitenes savukārt sacentās ro-
kasbumbā. Sīvā cīņā 8.-9.klašu grupā 1.vie-
tu ieguva 9.a un 9.c klase, 3.vietu – 8.a, 9.b 
klasei – 3.vieta. Savukārt 10.-12.klašu gru-
pā 1.vieta – 11.a klasei, 2.vieta 12.klašu ap-
vienotajai komandai, 3.vieta – 11.b klasei. 
Par aktīvu cīņas sparu paldies 8.b klasei un 
abām 10.klasēm.

12.septembra rītā jau agri skolas stadio-
nā aicinājām vecvecākus un citus intere-
sentus, lai kopā ar Anitu Liepiņu vispirms 
iesildītos rīta rosmē, bet pēc tam aktīvi so-
ļotu un nūjotu. Taču pusdienlaikā turpat 
pulcējām skolēnu ģimenes uz sporta dienas 
sacensībām „Kopā ar tēti”. Bērni kopā ar tē-
tiem sacentās, kurš tālāk aizlēks, kuram būs 
precīzākais sitiens mērķī, tālākais metiens, 
ātrākais skrējiens un kura būs izturīgākā 

ģimene. Vairākas godalgotas vietas ieguva 
Toms un Elāns Kloppes, Hardijs un Artis 
Ābrami, Alise un Aivis Neimaņi, Arnolds, 
Markuss un Andris Beķeri, Normunds un 
Rodrigo Indriksoni, bet pa vienai godal-
gotajai vietai tika Aināram un Nikolai Vis-
mantiem, Kasparam un Martinam Melnie-
kiem, Armandam un Marekam Šīmaņiem, 
Martai un Igoram Antonoviem, Artūram 
un Gaitim Rūduļiem, Emīlijai un Artūram 
Skrazlovskiem. Paldies par piedalīšanos arī 
Jaunbrāļu, Tilibu, Spriguļu, Liepu, Zimer-
tu, Ozoliņu, Vītolu, Simsonu, Slavinsku, 
Sproģu, Kaminsku, Dārziņu un Nikūļinu, 
Tīrmaņu un Pērļu, Antonovu un Kaņepu 
ģimenēm. 

Otrajā nedēļā klasēs tika veidotas izstā-
des „Sports ģimenē”, kurā zīmējumos, ko-
lāžās, fotogrā�jās skolēni atspoguļoja ģime-
nes sportošanas tradīcijas. 

Savukārt Mobilitātes nedēļā mēs vei-
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dojām statistiku par to, kā skolēni nokļūst 
līdz skolai (cik ir kājām gājēju, cik braucē-
ju u.tml.). 22.septembris mūsu skolā bija 
„Diena bez auto”, aicinot gan skolēnus, gan 
skolotājus uz skolu ierasties kājām vai ar 
velosipēdu, savukārt klasēs tika veidoti pla-
kāti „Veselīgi pārvietošanās ieteikumi”, kuri 
tika izvietoti izstādē skolā. Trešdien skolas 
stadionā notika veloparaugdemonstrējumi, 
bet konferenču zālē skolotāja Vēsma Kaņ-
epe organizēja konkursu 3.-4.klašu skolē-
niem par ceļu satiksmes noteikumiem un 
drošību, par velosipēda uzbūvi un pirmās 
palīdzības sniegšanas pamatnoteikumiem. 
Savukārt ceturtdienā 4. un 5.klašu skolē-
niem skolotāja Viļņa Prancāna un Uģa Bēr-
ziņa vadībā datorklasē bija iespēja nokārtot 

CSN testu, lai iegūtu skolas apliecinājumu, 
ka skolēns ir gatavs velosipēda vadītāja ap-
liecības iegūšanai un var nokārtot CSDD 
eksāmenu, kuru šajā dienā mūsu skolā 
organizēja CSDD Tukuma nodaļas priekš-
nieks Armands Birznieks. 

25.septembris, tāpat kā visā Latvijā, 
mūsu skolā pagāja Olimpiskās dienas no-
skaņās. Olimpiskajā gājienā devāmies pie 
skolas ieejas, lai visi kopīgi vingrotu rīta 
rosmē. Vingrojumu kompleksu skolēni jau 
vairākas nedēļas gatavoja klasēs kopā ar 
audzinātājām, sporta skolotājiem vai kori-
ģējošās vingrošanas skolotāju Evitu Jaunīti-
Mīļo, kura bija šīs dienas norises koordina-
tore skolā.

Mēneša noslēgumā skolā tika veidota 
Veselības mēneša aktivitāšu prezentācija, 

kurā skatāmas fotogrā�jas ar komentāriem 
par dažādiem šī mēneša pasākumiem un 
kuru līdz oktobrim ikviens varēja skatīt 
skolas vestibilā.

Kopumā Veselības un sporta mēnesis ir 
ļoti pozitīvs pasākums, kas rosina ikvienu 
aktivitātēm savā ikdienā, kura laikā dažā-
dās nodarbībās tiek apvienoti un saliedēti 
klašu kolektīvi, skolēnu ģimenes, pedagogu 
komandas, kuras mērķtiecīgi plānojušas, 
organizējušas un vadījušas dažnedažādus 
veselīgi sportiskus pasākumus, lai pievie-
notos Tukuma novada Domes devīzei: 
„Septembris Tukumā – veselības vēstnesis 
smukumā”.

Evita Korna
 Tukuma 2.vidusskola direktora viet-

niece audzināšanas darbā

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atklās izstādi 
„Nevar nerakstīt”

Gatavošanās izstādei „Nevar nerakstīt”. No kreisās: Liene Pavlovska, Lita Kļaviņa, Anete 
Krūmiņa, Zinta Paševiča, Agrita Ozola. Foto: Kristīne Ozola

29. oktobrī Latvijas Nacionālajā bib-
liotēkā (LNB) atklās izstādi „Nevar ne-
rakstīt”. Izstāde ir LNB un Tukuma muze-
ja kopdarbs, kurā tiks aktualizēta rakstītā 
vārda nozīmība aizlieguma apstākļos. 

Izstādē būs trīs tēmas: par hernhūtiešu 
biogrā�skajiem rakstiem iespieddarbu aiz-
lieguma periodā 19. gadsimtā, par latīnis-
kās drukas aizliegumu Latgalē un tā apie-
šanas veidiem 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. 
sākumā, kā arī vēstulēm uz bērza tāss pa-
domju represiju apstākļos 20. gs. vidū. Šajā 
izstādē pirmo reizi būs vienuviet apskatāmi 
pilnīgi visi bērza tāss vēstuļu oriģināli. 

Kā zināms, astoņos Latvijas muzejos 
pavisam glabājas 13 cilvēku rakstītas 43 
vēstules uz bērza tāss, kas tapušas lēģeros 
vai nometinājuma vietās Sibīrijā. Visas vēs-
tules ir iekļautas UNESCO programmas 
„Pasaules atmiņa” nacionālajā reģistrā. 
Ceļojošo izstādi „Sibīrijā rakstītās vēstules 
uz bērza tāss” Tukuma muzejs sagatavoja 
2011. gadā pēc Eiropas Parlamenta depu-
tātes Sandras Kalnietes ierosmes. Tukumā 
pēc kara dzīvoja un maizes ceptuvē strādāja 
S. Kalnietes māte, kas bija nelegāli atbrau-
kusi no nometinājuma vietas Sibīrijā.

Izstādē ir iekļauti 10 cilvēku stāsti, to-
starp arī divu tukumnieku likteņgaitas. 
Viens no stendiem „Vjatlaga stāsts” ir vel-

tīts pazīstamajam advokātam Kārlim Ka-
levicam (1877-1945), kura vēstules dzīves-
biedrei Verai (1890-1972) ir unikāls un reti 
sastopams vēstures avots, kas tapis Vjatlagā. 
Savukārt stends „Sibīrijas draudzība” veltīts 
tumeniecei So�jai Mildai Melderei (1899-
1988) un viņas draudzenei lietuviešu sko-
lotājai Gražinai Gaidienei (1911-1989), kas 

darinājusi visskaistāko apsveikuma kartīti 
uz bērza tāss. 

Jāpiebilst, ka informāciju par vēstulēm 
uz bērza tāss pieejama interaktīvajā eks-
pozīcijā „Vēstules nākamībai” Tukuma pil-
sētas vēstures muzejā „Pils tornis” vai arī 
virtuālajā versijā, kas pieejama vietnē www.
tukumamuzejs.lv.

Ja vēlaties izdevumu “Tukuma Laiks” 
saņemt ektroniskā veidā, 

sūtiet e-pastu uz adresi anda.andzane@tukums.lv

Gatavošanās izstādei „Nevar nerakstīt”. No kreisās: Liene Pavlovska, Lita Kļaviņa, Anete 
Krūmiņa, Zinta Paševiča, Agrita Ozola. Foto: Kristīne Ozola
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Kultūras un izklaides pasākumi Tukuma novadā

Saldūdens zveja Pastariņa stāstos
Pastariņa muzejā realizēts viens no 

projekta „Pastariņa mājas – Ziemeļkur-
zemes lauku sēta „Bisnieki” – Latvijas 
vēstures līkloču modelis” uzdevumiem. 
Tā rezultātā tapusi ekspozīcija „Sald-
ūdens zveja”, kas izvietota vienā no mu-
zeja atjaunotajām ēkām, kura būvēta ap 
1820. gadu.

Rakstnieks Ernests Birznieks–Upītis 
(1871-1960) savu bērnību pavadījis Tuku-
ma novada Dzirciema pagasta „Bisniekos”, 
kur mūsdienās iekārtots Pastariņa muzejs. 
Savā bērnības atmiņu tēlojumā „Pastariņa 
dienasgrāmata” rakstnieks atspoguļo dzim-
tās vietas, Ziemeļkurzemes lauku sētas dzī-
vi visā tās daudzveidībā. 

Bērnībā par Pastariņu dēvētais rakst-
nieks visus vīra darbus mācījās no priekš-
strādnieka Baumaņa, tostarp arī zirgu kop-
šanu, makšķerēšanu un vēžošanu. To, kā 
zvejnieki darbojušies, E. Birznieks-Upītis 
bērnībā redzējis un tēlaini atspoguļojis visu 

zvejas procesu triloģijā „Pastariņa dienas-
grāmata”.  

Pastariņa muzeja vāgūzī un stallītī ie-
kārtotajā ekspozīcijā apmeklētāji var aplū-
kot 19. un 20. gadsimta mijas darbarīkus 
un piederumus saldūdens zvejošanai un 
vēžošanai, tīklu darināšanai un lāpīšanai, 
priekšmetus loma transportēšanai, glabāša-
nai un pārstrādei, kā arī uzzināt par zirgu 
aprūpi un to iejūgšanu. Tāpat apmeklē-
tāji ekspozīcijā var redzēt zivis, kas ķertas 
rakstnieka bērnībā Dzirciema ezerā.

Sadzīves un saimniekošanas liecības sa-
glabājušās „Bisnieku” sētā un iegūtas Tuku-
ma muzeja zinātniski pētnieciskajās ekspe-
dīcijās kādreizējā Tukuma rajona teritorijā 
(Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas 
novados). 

Ekspozīcijā „Saldūdens zveja” izmantoti 
priekšmeti no Tukuma muzeja krājuma un 
privātām kolekcijām, informācija – no Ma-
donas novadpētniecības un mākslas muze-

ja krājuma un Latvijas Etnogrā�jas brīvda-
bas muzeja arhīva. Publicēti arī fragmenti 
no grāmatas „Pastariņa dienasgrāmata”. 

          Ekspozīcijas autores: Agrita Ozola, 
Sanita Ratniece, Una Sedleniece. Ekspozī-
ciju veidoja Tukuma muzeja radošā grupa: 
Dace Kleinhofa, Ainārs Krūziņš, Zinta Pa-
ševiča, Santa Silava, Aivars Šmitenbergs, Jā-
nis Vārpiņš. Konsultants: Mārtiņš Kuplais. 
Dizains: Ints Sedlenieks. Realizācija: Jānis 
Ezers, SIA „UNITED WORKSHOPS”.

Grupas lūgums pieteikt iepriekš pa tālr. 
631 54518, 28651091. 

Līdz 20. oktobrim Pastariņa muzejs at-
vērts no trešdienas līdz svētdienai no plkst. 
10.00 līdz plkst. 17.00. Pirmdienās un otr-
dienās muzejs apmeklētājiem slēgts. No 21. 
oktobra apmeklējums jāpiesaka iepriekš pa 
tālr. 631 54518, 28651091. 

Kristīne Ozola
Tukuma muzeja 

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

10.oktobrī
11.00
Lestenes 
Tautas 
namā

Ģimeņu diena sadarbībā ar 
Latvijas Sarkano Krustu
Pirmās palīdzības paraugde-
monstrējumi

15.oktobrī
13.00
Džūkstes 
Kultūras 
namā

Atpūtas pēcpusdiena 
senioriem ,,Vecums nav 
šķērslis”
Pārrunas per veselīgu 
dzīvesveidu un moža gara 
uzturēšanu, dalīšanās pie-
redzē. Dramatiskā kolektīva 
sveiciens senioriem, cienā-
šanās ar rudens gardumiem
Laipni aicināti visi!  

17.oktobrī
Laiks tiks 
precizēts
Tukuma 
pilsētas 
Kultūras 
namā

Tukuma Invalīdu Sporta 
kluba balle

20.00
Tumes 
kultūras 
namā

Sezonas atklāšanas pasā-
kums
Spēlē grupa „Visi ierobežo-
jumi atcelti”
Ieejas maksa iepriekšpārdo-
šanā –5.00 EUR, pasākuma 
dienā –7.00 EUR

23.oktobrī
19:00
Tukuma pilsētas 
Kultūras namā

Kaspars Pudniks 
ar koncertu – šovu 
„Latvietis - kaislī-
gais”

24.oktobrī
Laiks tiks 
precizēts
Jaunsātu 
Tautas namā

Līnijdeju sadancis 
Jaunsātos
Ieejas maksa 2.00 EUR

18.00
Slampes Kul-
tūras pilī

Liepājas teātris ar izrādi 
„Boeing, Boeing”
Biļešu cenas: 9.00 EUR, 
10.00 EUR, 12.00 EUR

30.oktobrī
20.00
Lestenes Tau-
tas namā

Amatiermākslas kolek-
tīvu sezonas atklāšanas 
balle

31.oktobrī
12.00
Tukuma 
Mākslas 
muzejā

Tukuma muzeja 80 gadu 
jubilejas izstādes atklāšana
Izstādē tiks eksponēti 
izcilākie mākslas darbi no 
Tukuma muzeja krājuma

18.30
Tukuma 
pilsētas 
Kultūras 
namā

Vidējās paaudzes deju 
kolektīva „Vidums” 10 gadu 
jubilejas koncerts

5.novembrī
19.00
Slampes Kul-
tūras pilī

Valmieras teātris ar 
izrādi „Provinces anek-
dotes”
Ieejas maksa: 7.00 EUR, 
8.50 EUR

6.novembrī
Laiks tiks 
precizēts
Tukuma pil-
sētas Kultūras 
namā

Pirmizrāde Tukumā. 
Latviešu Kino „Romeo 
un Džuljeta”

7.novembrī
Laiks tiks 
precizēts
Slampes 
Kultūras 
pilī

Slampes pensionāru kluba 
„Zelta rudens” pasākums

19.00
Džūkstes 
Pasaku 
muzejā

Tradicionālais „Spoku 
stāstu vakars”
Aicināti spoku stāstu klau-
sītāji un stāstnieki ar saviem 
stāstiem. Vakara gaitā tiks 
baudīta spoku zupa 
Ieeja - ar muzeja biļeti. Infor-
mācija pa tālr. 63154691, 
26513314
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turpinājums no 17.lpp.

20.00
Tumes 
kultūras 
namā

Vidējās paaudzes deju 
kolektīva „SOLIS” 15 gadu 
jubilejas sarīkojums

10.novembrī
Laiks tiks 
precizēts
Sēmes jaunie-
šu centrā

Mārtiņdienas pēcpus-
diena

11.novembrī
Laiks tiks 
precizēts
Slampes Kul-
tūras pilī

Lāčplēša dienas pasā-
kums

17.00
Irlavas 
pagasta Tiļļu 
kapsētā

Lāčplēša dienai veltīts 
piemiņas pasākums
Pasākumā piedalās Irla-
vas vidusskolas skolēni 
un pedagogi

18.00
Tukumā, 
Meža kapos

Lāčplēša diena 
Lāpu gājiens uz piemi-
ņas vietu Meža kapos
Stāšanās gājienam 
plkst.17.50 Talsu ielā 4

Sporta pasākumi 
10. oktobrī
14.00
Sporta skolas 
stadionā

FK Tukums 2000/TSS – 
FK Auda

11. oktobrī
Laiks tiks 
precizēts
Tukuma 
ledus hallē

HK Tukums/Stiga 
RM - Daugavpils/LDZ 
CARGO

15.-31. oktobrī
Sporta skolas 
zālē

Rietumu līgas sacensības 
basketbolā vīriešiem
Sacensību kalendārs būs 
zināms oktobra vidū

17.-31. oktobrī

Tukuma 
Raiņa 
ģimnā-
zijā

Latvijas Republikas Maksibas-
ketbola 25. čempionāta spēles 
dāmām un kungiem septiņās 
vecuma grupās
Sacensību kalendārs būs 
zināms oktobra vidū

17. oktobrī
14.00
Sporta sko-
las stadionā

FK Tukums2000/TSS – 
AFA Olaine

24. oktobrī
14.00
Sporta sko-
las stadionā

FK Tukums2000/TSS – 
Preiļu BJSS

25. oktobrī
Laiks tiks precizēts
Tukuma ledus hallē

HK Tukums/Stiga 
RM - Ogre

30. oktobrī
10.00 Pūres 
sporta hallē

Pūres kauss telpu 
futbolā

31. oktobrī
14.00 Sporta 
skolas stadionā

FK Tukums2000/TSS 
– Rīgas Futbola skola

16.30 Tukuma 
ledus hallē

HASC/ HK Tukums 
– HK Prizma

7. novembrī
10.00 Sēmes 
sporta zālē

Atklātais strītbola turnīrs
Komandā trīs spēlētāji + 
rezervists. Pirmo trīs vie-
tu ieguvēji tiks apbalvoti

14.00 Spor-
ta skolas 
stadionā

FK Tukums2000/TSS –
JFK Saldus

Iespējamas izmaiņas. Sekojiet līdzi informā-
cijai www.tukums.lv,
www.tukumamuzejs.lv un www.tpkn.lv.

Izstādes
Oktobrī Zentenes kultūras namā skatā-

ma Toma Šlisera miniatūrformas akvare-
ļu izstāde.

Visu oktobri Sēmes pakalpojumu centra 
zālītē Kandavas Mākslas skolas audzēkņu 
darbu izstāde „Senie amati”. 

Līdz 31.oktobrim Tumes kultūras namā 
Saldus novada rokdarbnieču izstāde.      

Līdz 25. oktobrim Tukuma Mākslas 
muzejā gleznu izstāde „Imantam Kalni-
ņam 80”. 

Līdz 12. novembrim Mākslas galerijā 
„Durvis” Lias Kiršteines gleznu izstāde 
„No dziļumiem” un Velgas Melnes ke-
ramikas izstāde „Sarunas par Tukuma 
keramiku”. Abas mākslinieces ir Tukuma 
Mākslinieku grupas dalībnieces.

Līdz 2016. gada 9. janvārim Audēju 
darbnīcā izstāde „Rokdarbi mūža garu-
mā”, kas veltīta Tautas daiļamata meistarei 
Dzidrai Amboltei.

Līdz 2016. gada jūlijam Pils tornī izstā-
de „Tukums lepojas”.

Pastariņa muzeja rekonstruētajā stallītī 
ekspozīcija „Saldūdens zveja”. 

Durbes pilī ekspozīcija „Rainis un 
Durbes pils”. Grupas pieteikt iepriekš pa 
tālr. 631 22633, 26305946. 

Durbes pilī izstādē „Durbes pils foto-
grā�jās un arhīva dokumentos” apska-
tāms Rainim un Aspazijai veltīts pastmarku 
bloks un īpašā aploksne, kas apzīmogota ar 
pirmās dienas zīmogu, kā arī dzejniekiem 
veltītā, Latvijas Bankas izdotā 5 eiro monē-
ta.

Lāčplēša diena 
Tukumā 2015.gada 

11.novembrī
Tukuma novada Dome aicina novada 

iedzīvotājus un novada iestāžu pārstāvjus 
11.novembrī piedalīties Lāčplēša dienas 
pasākumos un lāpu gājienā. 

Plkst. 17.50 Stāšanās lāpu gājienam Tal-
su ielā 4.

Plkst. 18.00 Lāpu gājiens uz Meža ka-
piem, pēc gājiena piemiņas brīdis un sve-
cīšu iedegšana

Svecīšu vakari
Tukuma pilsētas kapsētās
18.oktobrī
13.00 Meža kapos
14.00 Brīvkapos
16.00 Ozoliņu kapos

25.oktobrī
13.00 Kalna kapos
14.00 Lejas kapos
15.00 Vilkājas kapos
16.00 Veļķu kapos

Pūres un Jaunsātu pagastu 
kapsētās
22.novembrī
11.00 – Lamiņu draudzes kapos
12.00 – Luntes kapos
13.00 – Ķīšu kapos
14.00 – Cērenieku kapos
15.00 – Krātiņu kapos
16.00 – Pūres kapos

Zentenes pagasta kapsētās svecīšu vakari 
notiks 17.oktobrī, bet Sēmes pagasta kap-
sētās – 24.oktobrī. Papildus informācija 
Sēmes un Zentenes pakalpojumu centros, 
kā arī pie pagasta informatīvajiem sten-
diem. 
Slampes pagasta kapsētās svecīšu vakari 
notiks 7.novembrī.
Tumes un Degoles kapsētās svecītes tiek 
aizdegtas oktobra pēdējā nedēļā.
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Zemgales vidusskola aicina skolas absolventus un bijušos darbinie-
kus uz skolas salidojumu 24. oktobrī plkst.18.00 Zemgales vidusskolā, 
Slampē. Dalības maksa 5 Eur. Vairāk par  pasākuma programmu varat 
uzzināt skolas mājaslapā www.zevid.lv, vai pa tālruni 29363899.
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TUKUMA NOVADA DOMES 
INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

“TUKUMA LAIKS”

Iznāk vienu reizi mēnesī. 
Tirāža: 12 100. Bezmaksas. 

Ar izdevumu var iepazīties arī  www.tukums.lv
Izdevējs: Tukuma novada Dome, 

reģ. nr. 000702749. 
Adrese: Talsu iela 4, Tukums, LV-3101. 

Tālr. 631 22707, e-pasts: dome@tukums.lv
Atbildīgais par izdevumu: Kultūras, sporta un 

sabiedrisko attiecību nodaļa, 
redaktore Anda Andžāne, tālr. 63132774, 

e-pasts: anda.andzane@tukums.lv

Maketēts un iespiests: 
SIA Tipogrā�ja “Universums A”. 

Izplatītājs: SIA “PostService”, Latvijas Pasts

Par faktu, personu un informācijas precizitāti atbild 
publikācijas autors.

Seko 
Tukuma novada Domei draugiem.lv 

un www.tukums.lv

Tagad esam arī Facebook! 
Sekojiet līdzi jaunumiem mūsu 

lapā Facebook.com/Tukuma No-
vada Pašvaldība

Apmeklētāju pieņemšanas centra 
darba laiki:

(ieeja no Šēseles ielas, 

63122707; 26603299)

Pirmdienās    8.00 - 18.00
Otrdienās      8.00 - 17.00 
Trešdienās     8.00 - 17.00
Ceturtdienās 8.00 - 17.00
Piektdienās    8.00 - 16.00


