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ŠAJĀ NUMURĀ
Atklāts kopienas centrs Džūkstē

9.novembrī Džūkstes pagastā tika svinīgi 
atklāts kopienas centrs ar nosaukumu 
“Tev”, kas tapis pateicoties džūkstenieku 
iniciatīvai.

4.lpp

Apbalvotas Tukuma novada nevalstiskās 
organizācijas un to biedri

1.decembrī pilsētas Kultūras namā Godi-
nāšanas ceremonijā tika sveiktas Tukuma 
novada Nevalstiskās organizācijas un to 
biedri.

4.lpp

Lielais Jēkabs 2017
Šogad no sešām nominācijām četras “Lielā 
Jēkaba” balvas saņēma Tukuma apkārtnes 
uzņēmēji.

5.lpp

Darbu uzsācis Izglītības atbalsta centrs
1. novembrī Tukuma novada Izglītības 
pārvaldē darbu uzsāka Izglītības atbalsta 
centrs, kura mērķis ir nodrošināt iespē-
ju izglītības iestādēm saņemt psihologa, 
speciālā pedagoga un logopēda pakalpo-
jumus.

5.lpp

un Tukuma Raiņa ģimnāzija, pašvaldības 
aģentūra “Tukuma novada sociālais die-
nests”, futbola laukums Revolūcijas ielā, 
renovētais Pilsētas parks, Tukuma 3.pamat-
skola, Tukuma Mākslas skola, Multifunk-
cionālais Jaunatnes iniciatīvu centrs, Tuku-
ma Ledus halle, veloceliņi un gājēju celiņi 
– te uzskaitītas tikai dažas no tām vietām, 
ko tukumnieki atzīst par īpaši draudzīgām 
ģimenei. Komisijai tika sagatavoti arī pār-
steigumi un nelieli uzdevumi, piemēram, 
atrast vienojošo elementu, kas bija pama-
nāms nelielās ekskursijas laikā.

Tā kā Tukuma novadu veido ne tikai 
pilsēta, bet arī 10 pagasti, lai iepazītos un 
gūtu priekšstatu par tiem, komisija apmek-
lēja Sēmes pagastu. Pagasta pārvaldes va-
dītāja iepazīstināja ar Sēmes pamatskolu, 
jauniešu centru, Sēmes kopienas centru 
“Mūsmājas”, uzsverot, ka šīs ir vietas, kas 
ne tikai pieejamas ikvienam pagasta iedzī-
votājam, bet tiek arī izmantotas dažādām 
gan radošām, gan praktiskām aktivitātēm. 

Konkursa vērtēšanas komisijas sastāvā 
bija VARAM, Labklājības ministrijas, Iz-
glītības un zinātnes ministrijas, Kultūras 
ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, 
SIA “Mammām un tētiem”, SIA “Lietišķās 

Tukuma novada pašvaldība ir starp 
tām deviņām Latvijas pašvaldībām, kas 
iekļuvušas konkursa “Ģimenei draudzī-
ga pašvaldība” finālā, tāpēc 6. decembrī 
novadu apmeklēja konkursa “Ģimenei 
draudzīga pašvaldība” vērtēšanas komi-
sija. 

“Esam iepazinuši Tukumu datos un 
skaitļos, bet šodien ieradāmies, lai to redzē-
tu un iepazītu klātienē. Konkursa “Ģimenei 
draudzīga pašvaldība” mērķis ir izcelt veik-
smīgākos piemērus un risinājumus tam, kā 
pašvaldība rūpējas par ģimenēm”, savā uz-
runā teica Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas (VARAM) rīkotā kon-
kursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs 
Raivis Bremšmits.

Lai gūtu priekšstatu par ģimenei drau-
dzīgākajiem objektiem Tukuma pilsētā, 
konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” 
komisija astoņu cilvēku sastāvā ieradās 
Tukumā. Tukuma novada Domes priekš-
sēdētājs Ēriks Lukmans un administrācijas 
darbinieki sagaidīja žūriju Valsts un paš-
valdības vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā, kur vienkopus pieejami valsts un 
pašvaldības pakalpojumi. Pēc iepazīšanās 
ar pašvaldības galveno ēku komisija devās 
nelielā ekskursijā ar autobusu. Bibliotēka, 
Izglītības pārvalde, Tukuma 2. pamatskola 

Konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” 
žūrija klātienē vērtē Tukuma novadu



Tukuma Laiks2. Decembris, 2017   Nr. 11 (153)

www.tukums.lv

PAVEIKTAIS TUKUMA NOVADĀ
turpinājums no 1.lpp. 

Tukuma novada Domes apbalvojumu saņēmēji (no kreisās) – Māris Rozenbergs, 
Aldis Čākurs, Antra Brauna, Staņislavs Peipiņš, Valentija Embure, Vilnis Kozlovskis, 
Armands Krievs.

Paveiktais Tukuma novadā

kreativitātes grupa” (“Māmiņu klubs”), 
biedrības “Babyroom”, biedrības “Nākotnes 
fonds” un sadarbības platformas “Demo-
grāfisko lietu centrs” (Pārresoru koordinā-
cijas centrs) pārstāvji.

Konkursu “Ģimenei draudzīga pašval-
dība” VARAM šogad rīko pirmo reizi ar 
mērķi noteikt pašvaldības, kas ir nodroši-
nājušas lielāko atbalstu, daudzveidīgākos 
un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar 
bērniem. 

Kopumā konkursā šogad piedalījās 55 
Latvijas pašvaldības. Dalībai fināla kārtā 
tika izvirzītas deviņas pašvaldības. Repub-
likas nozīmes pilsētu grupā: Daugavpils, 
Jelgavas un Ventspils pilsētu pašvaldības; 
reģionālas nozīmes attīstības centru gru-
pā: Gulbenes, Siguldas un Tukuma nova-
du pašvaldības; novadu pašvaldību grupā: 
Babītes, Olaines un Ozolnieku novadu paš-
valdības. Finālistes tika noteiktas, vērtējot 
pašvaldību iesniegto informāciju vasaras 
sākumā un iedzīvotāju oktobrī sniegto vēr-

tējumu tīmekļa vietnē www.vietagimenei.
lv. 

Konkursa uzvarētājas tiks paziņotas 
svinīga pasākuma laikā 14. decembrī Rīgā. 

Par to, kā mums veicās konkursā, seko-
jiet informācijai pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.tukums.lv un sociālo tīklu facebook, 
draugiem.lv, instagram un Twitter kontos. 

Plašāka informācija par konkursu un 
ģimenei draudzīgajām vietām dažādās Lat-
vijas pašvaldībās pieejama tīmekļa vietnē 
www.vietagimenei.lv.

Novembris aizritējis Latvijas valsts 
svētku zīmē ar pasākumiem novada pagas-
tos un pilsētā, kuros godināti izcilie novad-
nieki. 

Pārskata periodā turpinājās Tukuma 
novada Domes deputātu iepazīšanās ar 
novada pašvaldības institūcijām, uzņēmēj-
darbības vidi un infrastruktūru. Novembrī 
deputāti apmeklēja Tumes un Degoles pa-
gastu pārvaldi un iepazinās ar Sociālā die-
nesta telpu piedāvājumiem.

1.novembrī notika Tukuma, Kanda-
vas, Engures, Jaunpils novadu vadītāju 
ikmēneša tikšanās, kurā izskatīti jautājumi 
par apvienotās Civilās aizsardzības komisi-
jas izveidošanu, sadarbību kultūras un tū-
risma jautājumu jomā, kā arī SIA “Tukuma 
slimnīca” aktuālie jautājumi.

9.novembrī noslēdzās Lauku atbalsta 
dienesta (LAD) līdzfinansētā projekta 
pirmās kārtas realizācija kopienu aktivitāšu 
attīstībā, svinīgi atklājot Džūkstes kopienas 
centru.

10.novembrī Tukuma novada Domes 
priekšsēdētājs piedalījās Latvijas Repub-
likas Tieslietu ministrijas organizētajā se-
minārā par valsts un pašvaldību kapitālsa-
biedrību vietu Latvijas un reģionu attīstībā.

15.novembrī noritēja darba tikšanās 
ar tirdzniecības tīkla “K Senukai” īpaš-
niekiem par turpmāko sadarbību.

22.novembrī norisinājās SIA “Atkritu-
mu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejū-
ra”” dibinātāju sapulce, kurā tika izskatīti 
jautājumi par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas sistēmu pēc līgumu izbeigšanās 
ar SIA “Eco Baltia vide”.

24.novembrī Latvijas Republikas 
Satiksmes ministrijā noritēja tikšanās 
jautājumā par valsts vietējās nozīmes ceļu 
stāvokļa uzlabošanu, nepieciešamo atbalstu 
uzņēmējdarbības attīstībai un finansējumu 
pašvaldības projektu realizācijai 2019.gadā.

Visa mēneša garumā notika 2018.
gada budžeta projektu saskaņošana ar 
visām pašvaldības institūcijām (iestādēm, 
aģentūrām, kapitālsabiedrībām).

Izsludināts atkārtots konkurss uz SIA 
“Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” valdes 
locekļa amatu, jo pirmais konkurss noslē-

dzās bez rezultātiem.  
Iepriekšējā Domes sēdē pieņemto lē-

mumu izpilde (26.10.2017.). Domes sēdē 
tika izskatīts 61 jautājums.  Pieņemtie lē-
mumi ir izpildīti. Tika atlikts jautājums 
“Par sadarbību un finansējuma piešķiršanu 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
Tukuma Depo ēkas J.Raiņa ielā 24, Tuku-
mā, pārbūves veikšanai”. Saņemta Latvijas 
Republikas Iekšlietu ministrijas vēstule 
ar apliecinājumu par piešķirto finansēju-
mu un projektēšanas (būvdarbu) veikša-
nu. Noslēdzies darbs sakarā ar aģentūras 
“Tukuma novada sociālais dienests” telpu 
piedāvājumu detalizētu izvērtēšanu, saga-
tavots atbilstošs lēmuma projekts.

Par finanšu līdzekļiem. Budžets (uz 
31.10.2017.) – 38,8 miljoni EUR. Pamat-
budžets: ieņēmumu plāna izpilde – 82,8% 
IIN: plāns – 15,6 milj. EUR, izpilde – 13,0 
milj. EUR jeb 83,05 % (plāns 10 mēnešiem 
83 %), NĪN: plāns – 1,9 milj. EUR, izpilde – 
1,85 mij. EUR jeb 94,07 %, izdevumu plāna 
izpilde – 71,2 %. Speciālais budžets: plāns 
840 627 EUR jeb 89,44 % (751 887 EUR), 

izpilde 640 554 EUR jeb 75,72 %. Ziedoju-
mi: 2017.gada sākumā – 57 037 EUR, ie-
ņēmumi – 33 000 EUR, izdevumi – 53 245 
EUR, atlikums uz 31.10.2017. ir 36 792 
EUR. ES projekti: plāna kopsumma ir 16,3 
milj. EUR, plāns 2017.gadam – 5,6 milj. 
EUR, izpilde – 2,8 milj. EUR. Saistības: ko-
pējais kredītportfelis ir 36,8 milj. EUR, t.sk. 
galvojumi – 5,9 milj. EUR (16,0%), aizņē-
mumi – 29,1 milj. EUR (79,1%), PPP – 1,8 
milj. EUR (4,9%), 2017.gada maksājums – 
2,65 milj. EUR, budžeta apgrūtinājums ir 
11,86 %. 

Irlavā un Lestenē
Novembrī pārvaldē galvenie darbi sais-

tījās ar jaunā budžeta veidošanu un saska-
ņošanu, prioritātēm un galvenajiem veica-
majiem uzdevumiem 2018.gadā.

10.novembrī Lestenē notika tradicionā-
lais Lāpu gājiens, kas priecēja ar labu kon-
certu un daudzu dalībnieku iesaistīšanos. 
Abos pagastos notika valsts svētku koncerti 
un atpūtas vakari.

Pārvalde piedalījās pašvaldības aģen-
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tūras “Tukuma novada sociālais dienests” 
gadskārtējā darba izvērtējuma pasākumā 
un godināja apbalvotos no pārvaldes pa-
gastiem.

Abu pagastu amatiermākslas kolektīvi 
gatavojas Ziemassvētku koncertiem.

Irlavas sporta namā regulāri notiek sa-
censības: šautriņu mešanā, galda spēlēs, 
volejbolā, telpu futbolā, florbolā, kurās pie-
dalās gan pašu, gan valsts mēroga koman-
das. Irlavā notika arī O.Kalpaka un O.Grīga 
piemiņas kausa sacensības enduro krosā.

LAD projekta ietvaros pabeigta ceļu Cī-
ruļi–Bērziņi Lestenē 1.posma un ceļa Sāti–
Karotītes Irlavā izbūve.

SIA “Komunālserviss TILDe” veic ik-
dienas pagastu teritorijas, kapsētu uztu-
rēšanas un apkopšanas darbus, kā arī ceļu 
seguma uzlabošanu ar dabīgo granti un 
greiderēšanu iespēju robežās.

Abos pagastos izveidotas Konsultatīvās 
padomes, kurās pieteicās pagastu iedzī-
votāji un novembra beigās noritēja pirmā 
tikšanās, kur ievēlēts padomes vadītājs un 
pārrunāti veicamie darbi.

Notiek ikgadējā darbinieku vērtēšana, 
lai izanalizētu paveikto, apzinātu problē-
mas un to risināšanas iespējas.

Pūrē un Jaunsātos
Pārvalde novembra sākumā nodevusi 

un aizstāvējusi 2018. gada budžetu 1.lasī-
jumā. 

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts 
ceļi” nodaļas vadītājs veica ikgadējo pār-
baudi par autoceļu uzturēšanas darbiem 
un finanšu līdzekļu izlietojumu. Nākamajā 
gadā pārvaldei jāveic zemtilta papildu no-
stiprinājumi ceļu posmos Meiniķi–Skrim-
bas un Dzintars–Amoliņi. 

Notikusi Pūres pagasta Konsultatīvās 
padomes sēde. 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zemenī-
te” nosvinēja ēkas 45. gadskārtu.

Patriotiskā gaisotnē abos pagastos no-
svinēta mūsu valsts dzimšanas diena.

Pašvaldība īsteno Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstības pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjauno-
šana lauku apvidos” projektu “Pašvaldības 
autoceļu pārbūve Tukuma novada Pūres 
un Jaunsātu pagastā” Nr. 17-08-A00702-
000034, kuru ietvaros 2017. gada 3.novem-
brī ekspluatācijā nodots pašvaldības auto-
ceļa posms Beitiņi–Liepsalas no 0,00 km 
līdz 1,8 km Pūres pagastā. Pašlaik notiek 
pārbūve pašvaldības autoceļa posmā Apšu-
krogs–Strēļi no 0,00 km līdz 2,7 km Pūres 
pagastā un novembra sākumā uzsākti darbi 
Jaunsātu pagasta autoceļa posmā Šūļas–
Bērznieki–Bajāri no 0,00 km līdz 4,4 km. 
Būvdarbus veic SIA “Strabag”. 

Notiek projekta “Pūres Kultūras nama 
mazās zāles grīdas nomaiņa” īstenošana. 

Ražīgi strādā kultūras darbinieki, spor-
ta komandas aktīvi piedalās dažādos turnī-
ros.

Sēmē un Zentenē
Novembrī svarīgākais darbs bija 2018.

gada budžeta plānošana, prioritāšu izvir-
zīšana un saskaņošana, Rīcības, Investīciju 
un simtgades plānu aktualizācija.

Turpinās LAD projekta 1.kārtas īste-
nošanas darbs, konkrēti, pagasta ceļu Kai-
ve– Vilksalas, Vilksalas–Sildārziņi un Pa-
egļi–Vilksalas rekonstrukcija, ko veic SIA 
“Strabag”. Ceļa Sēme–Ziediņi remontdar-
bus plānots uzsākt vēl šogad. 

22.novembrī lauksaimnieki un pagasta 
iedzīvotāji pārrunāja projekta 2.kārtas rea-
lizācijas darbus un problēmas saistībā ar 
Zentenes pagasta autoceļu Ezernieki–Jaun-
pļavas–Rindzele.

Norisinājās pārvaldes ceļu audits, kura 
laikā pārbaudīti ceļu apsekošanas un ikdie-
nas darbu uzturēšanas žurnāli, kā arī veikto 
darbu apjoms un kvalitāte objektos.

Aizvadīta LAD dokumentu pārbaude 
projekta “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu 
nodrošināšanai” ietvaros par objektā Eze-
ra ielā 1, Sēmē, izvietotajiem trenažieriem. 
Pārkāpumi netika konstatēti. 

Skaisti nosvinēti valsts svētki. Pagasta 
pārvaldes apbalvojumu – “PALDIES” no-
zīmes saņēma labo darbu darītāji: Halina 
Grantiņa, Daina un Laimonis Grantiņi, 
Indra Bajarune, Monta Videniece, Sigita 
Ausekle un Raitis Siatkovskis. 

Novembra nogalē uz pirmo tikšanos 
sanāca pagastu Konsultatīvo padomju lo-
cekļi, kuri tika iepazīstināti ar nolikumu, 
plāniem un sadarbības iespējām. 

SIA “Komunālserviss TILDe” veic plā-
notos apsaimniekošanas darbus. Kultūras 
darbinieces plāno Ziemassvētku pasāku-
mus. Sporta zāle ir noslogota gan darba 
dienu vakara stundās, gan sestdienās. No-
vembrī norisinājās volejbola mači, kuros 
piedalījās ne tikai vietējie, bet arī komandas 
no Bauskas, Siguldas un Rīgas.

Uzsākta gadskārtējā darbinieku vērtē-
šana.

Slampē un Džūkstē
Novembris iesācies ar budžeta aizstā-

vēšanu pirmajā lasījumā. Katram pagastam 
izvirzītas arī prioritātes, kuras tiks realizē-
tas budžeta pārpildes gadījumā.

9.novembrī Džūkstes pagasta “Aptiekas 
mājā” atklāts kopienas centrs ar nosauku-
mu “TEV”. “Aptiekas mājas” remonta pir-
majā kārtā paveikts pat vairāk nekā bija 
plānots. Otro kārtu jāpabeidz 2018. gadā 
(tā ir prioritāte Džūkstes pagastā).

Abos pagastos notikuši Lāčplēša dienai 
veltītie pasākumi un valsts svētku koncerti, 
kuros pārvaldes apbalvojumu “Cildinājuma 

raksts” par ieguldījumu sava pagasta, ciema 
labā saņēma 11 Slampes un 11 Džūkstes 
pagastu ļaudis.  

Džūkstē noritēja tikšanās ar otrā Valsts 
prezidenta Gustava Zemgala mazmazdē-
liem Filipu un Mārtiņu Andersoniem, ar 
kuriem tiks veidota sadarbība un kopīgi 
pasākumi: piedalīšanās Dziesmu svētkos 
(Andersoni dzied vīru korī Kalifornijā) un 
koku stādīšana Latvijas simtgades parkā 
Džūkstē.

Pienavā uzstādīts LAD projekta finan-
sētais āra trenažieru un rotaļu laukums. 

Abos pagastos kultūras darbinieki aktī-
vi organizē dažādus pasākumus. Bibliotē-
kās izveidotas dažādas tematiskas izstādes. 
Sporta komandas aktīvi piedalās mazākas 
un lielākas nozīmes turnīros.

Tumē un Degolē
Pārskata periodā galvenais darbs bija 

2018. gada budžeta izstrāde un saskaņoša-
na, lai saplānotu veicamos darbus un izvir-
zītu prioritātes.

Tiek apkopota informācija par 2017. 
gadu Attīstības programmā, Investīciju un 
Rīcības plānos paredzētajiem un īstenota-
jiem pasākumiem.

“Latvijas Valsts ceļu” speciālists veica 
auditu par pašvaldības ceļu fonda izlieto-
jumu un ceļu apsaimniekošanu. Saņemts 
pozitīvs atzinums par ceļu uzturēšanu un 
finanšu izlietojumu.

3. novembrī ekspluatācijā nodoti paš-
valdības autoceļa posmi Tumes pagastā. 
Pārbūvēts autoceļa posms Krūmiņi–Atpū-
tas no 0,00 km līdz 0,996 km, Rotkaļi–Vec-
mokas no 0,00 km līdz 3,05 km.

13. novembrī notika Tumes pagasta 
Konsultatīvās padomes sēde.

15. novembrī Degoles pagasta Vienības 
centra Tradīciju zālē notika Veselības vei-
cināšanas diena, ko rīkoja “Mana Aptieka”.

Novembra sākumā Degoles pagasta 
Vienības centrā pārmērīti mazdārziņi, au-
tomašīnu garāžas un malkas šķūnīši. Pēc 
platību precizēšanas tiks pārslēgti nomas 
līgumi. 

Tumes pagasta bibliotēkā nomainītas 
palodzes un veikts telpu kosmētiskais re-
monts. Tumes pagasta Lazdu bibliotēka ga-
tavojas akreditācijai.

17. novembrī Tumes Kultūras namā 
notika valsts svētku koncerts “Mīļa mana 
Tēvu zeme”, pasākumā Tumes un Degoles 
pagastu pārvaldes “Pateicības rakstu” sa-
ņēma Laimdota Netlaua, Edvīns Mamis, 
Dzintra Garanča, Mirdza Mišuta, Arvis 
Bautra, Ilze Pētersone, Liene Bēniņa un Ai-
vita Morica.
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Apbalvotas Tukuma novada nevalstiskās organizācijas un to biedri

Atklāts kopienas centrs Džūkstē

9.novembrī Džūkstes pagastā tika svinīgi atklāts kopienas 
centrs ar nosaukumu “Tev”, kas tapis pateicoties džūkstenieku ini-
ciatīvai. Šis ir jau ceturtais kopienas centrs Tukuma novadā, kurš 
izveidots ar mērķi uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un mudināt 
iedzīvotājus iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs. Kopienas centra 
darbības pamatvirziens ir sociālais atbalsts maznodrošinātajiem 
iedzīvotājiem, interešu pulciņi dažādām vecuma grupām un brīvā 
laika pavadīšanas veids. 

Kopienas centrs izveidots ēkā “Aptiekas māja” 3, Džūkstē, kuru 
Tukuma novada Dome iegādājās 2016.gadā. Ēka tika atjaunota un 
pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tika sakārtota tās apkār-
tējā vide. Kopienas centrā ir izveidota telpa praktiskajām nodarbī-
bām, kur tiks veidoti interešu pulciņi, vingrošanas nodarbības un 
dažādi pasākumi, lai atbalstītu vietējos iedzīvotājus un veicinātu 
to iekļaušanu kopienā. Šajā telpā ir ierīkota virtuves iekārta, kur 
centra apmeklētājiem ir iespēja pagatavot ēdienu un apgūt ēst ga-

tavošanas prasmes. 
2018.gadā centrā plānots ierīkot dušu, radot cilvēkiem iespēju 

nomazgāties, un ievietot veļas mazgājamo mašīnu, ko varēs izman-
tot par nelielu samaksu. 2018.gadā šajā ēkā paredzēts ierīkot arī 
aptiekas punktu, fizioterapeita kabinetu un iekārtot telpas sociāla-
jiem darbiniekiem.

Kopienas centra ēkai par pašvaldības budžeta līdzekļiem ir at-
jaunots jumts, daļai ēkas sakārtota un siltināta fasāde, nobruģēts 
laukums ēkas priekšā un iegādātas mēbeles, kā arī veikti projektē-
šanas darbi. Kopējas izmaksas ir 166 001,04 EUR, t.sk. Lauku at-
balsta dienesta līdzfinansējums – 38700 EUR.

Būvdarbus ēkā veica SIA “Amatnieks”, autors ir SIA “Jaunpils 
projekts”, būvuzraugs – Mārtiņš Tuņa, SIA “Do Construction”.

Kopienas centrs ir pieejams ikvienam Džūkstes pagasta iedzī-
votājam un tajā sniegtie pakalpojumi ir bez maksas. Centrs darbo-
jas katru darba dienu un pēc nepieciešamības (pasākumu laikā) arī 
brīvdienās. 

Paldies ikvienam, kurš pielika savu roku, lai labās domas un 
ieceres piepildītos!

Šā gada 1.decembrī pilsētas Kultūras 
namā notika Tukuma Nevalstisko orga-
nizāciju Godināšanas ceremonija, kurā ar 
naudas balvu tika sveiktas Tukuma nova-
da Nevalstiskās organizācijas un to biedri, 
kuri ar izcilu darbu, radošu iedvesmu un 
nesavtīgu rīcību darījuši godu Tukuma no-
vadam, veicinot novada attīstību un atpa-
zīstamību. 

Nominācijā “Nesavtīgs ieguldījums 
un ilggadēja darbība sabiedrības labā” 
balvas saņēma: 

- biedrības “Tukuma Daugavas va-
nagi” biedrs Eduards Egle par nesavtīgu 
ieguldījumu, meklējot un kopjot kritušo 
karavīru kapu kopiņas gan Tukuma, gan 
apkārtējos novados; stādot bērzu alejas, lai 
atzīmētu kritušo karavīru kapus, kuri laika 
gaitā aizaug;

- Tukuma Invalīdu biedrības vadītājs 
Arnis Logins par veiktajiem pasākumiem, 
kas saistīti ar izglītības un kultūras pieeja-
mības nodrošināšanu invalīdiem un viņu 
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Foto: Kaspars Poriņš

Lielais Jēkabs 2017

Darbu uzsācis Izglītības atbalsta centrs

ģimenes locekļiem, veicinot šo personu ie-
kļaušanos sabiedrībā;

- Tukuma pilsētas pensionāru bied-
rības vadītājs Jānis Kotāns par aktīvu 
pensionāru iesaistīšanu senioru sportistu 
grupā, kas katru gadu piedalās dažādās sa-
censībās, gūstot godalgotas vietas; par aktī-
vu dalību Pensionāru biedrības valdē, kas 
sadarbojas ar Talsu, Dobeles, Jaunpils un 
Engures senioru kopām;

- Tukuma pilsētas pensionāru bied-
rības biedre Raisa Akmane par nesavtīgu 
darbu, apsekojot pensionārus Lauktehni-
kas un Veļķu mikrorajonos un sveicot tos 
apaļās jubilejās, izvēloties katram individu-
ālu pieeju;

- Tukuma pilsētas pensionāru bied-
rības biedre Dzidra Brakovska par nozī-
mīgu darbu, apsekojot pensionārus Rīgas 
ielas un Durbes mikrorajonā un sveicot tos 

apaļās jubilejās, izvēloties katram individu-
ālu pieeju.

Nominācijā “Radošā degsme”:
- Biedrības “Tukuma DOMU BIED-

RI” biedre Ņina Veisa par enerģiju un 
neatlaidību, piesaistot biedrībai ziedotājus, 
kas ļauj organizēt saturīgākus izglītojošos 
pasākumus, kā arī uzņemoties vadību da-
žādos projektos un nodrošinot tiem ilgt-
spējīgu attīstību.

Nominācijā “Izcilas sadarbības pie-
mērs”:

- Tukuma pensionāru biedrības kul-
tūras grupa par Tukuma novada senioru 
iesaistīšanu dažādos kultūras pasākumos – 
četru novadu Senioru saietā, tematiskajos 
vakaros, izstādēs, teātru apmeklējumos;

- Tukuma ielu vingrošanas sporta 

biedrība par aktīvu sadarbību ar Latvijas 
ielu vingrotāju biedrību, ieinteresējot Tu-
kuma novada jauniešus sportiskās aktivitā-
tēs svaigā gaisā, kas ir pozitīva alternatīva 
brīvā laika pavadīšanai, turklāt bez maksas;

- Biedrība “Tukuma Aspazijas” par 
kultūras festivāla organizēšanu “Solis ceļā 
pie jums” cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
10 gadu garumā, kurā iesaistās dalībnieki 
ar īpašām vajadzībām no Tukuma novada, 
pansionāta “Rauda”, sociālā aprūpes cen-
tra “Ķīši”, invalīdu dienas centra “Saime”, 
pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis”, 
Tukuma internātpamatskolas audzēkņi;

- Biedrības “Līdzvērtība” biedre Mar-
gita Kanopka par dažādu pasākumu plā-
nošanu un realizēšanu, piesaistot dalībnie-
kus ar īpašām vajadzībām gan no Tukuma 
novada, gan no visas Latvijas.

25.novembrī Talsu tautas namā noti-
ka ikgadējā Kurzemes tūrisma asociācijas 
balvas pasniegšana “Lielais Jēkabs 2017”, 
kur tika noskaidroti visi šī gada veiksmi-
nieki un laureāti Kurzemē. 

Kurzemes Tūrisma asociācijas balva 
“Lielais Jēkabs” joprojām ir vienīgā reģio-
nālā kvalitātes balva tūrismā, kura tiek pa-
sniegta labākajiem tūrisma uzņēmumiem 
Kurzemē; tiek arī sumināti apceļošanas 
akcijas “Apceļo Kurzemi” dalībnieki ar da-
žādām vērtīgām balvām.

Īpaši veiksmīgs šis gads izrādījies Tu-
kuma apkārtnes uzņēmējiem, jo no sešām 
nominācijām četras “Lielā Jēkaba” balvas 
saņēma tieši mūsējie.

Nominācijā “Dižais Kurzemes daiļ-
dārzs” balvu saņēma Tukuma novada Sē-
mes pagasta “Rozītes” saimnieki Daila un 
Bruno Trubiņi.

Nominācijā “Dižā Kurzemes adrenalī-
na deva” – Militārās spēles un pilsētas alpī-
nisms „X-UNIT”, Armands Kotke.

Nominācijā “Viesmīlīgākais ēdināšanas 
uzņēmums Kurzemē” – grilbārs–picērija 
“Ribas”, īpašnieks Gintars Petrovs.

Nominācijā “Dižais Kurzemes maršruts 
māmiņām” – “No laukiem uz laukiem Kan-
davas pusē”, Kandavas tūrisma centrs.

Pavisam apbalvojumiem Kurzemes no-
vadi bija izvirzījuši 63 pretendentus, kurus 

vērtēja Ventspils, Talsu, Tukuma, Kuldīgas, 
Saldus un Liepājas tūrisma informācijas 
centru veidotās vērtēšanas komisijas.

Liene Ratniece
Tukuma TIC ceļojumu organizatore

2017. gada 1. novembrī Tukuma nova-
da Izglītības pārvaldē darbu uzsāka Izglī-
tības atbalsta centrs, kura izveides mērķis 
ir nodrošināt iespēju izglītības iestādēm 
saņemt psihologa, speciālā pedagoga un 
logopēda pakalpojumus. Atbalsta centra 
galvenais uzdevums ir sadarbība ar izglītī-
bas iestādēm, sniedzot atbalstu iekļaujošās 
izglītības ieviešanai, veicot krīzes situāciju 
risināšanu izglītības iestādēs, strādājot ar 
bērnu, klasi vai grupu, bērnu vecākiem un 
pedagogiem.

Ja izglītības iestādē nav atbilstošu spe-
ciālistu, centra speciālisti veiks izglītojamā 
intelektuālās un emocionālās sfēras izpēti. 
Balstoties uz izpētes rezultātiem, sniegs 
ieteikumus par atbalsta pasākumu piemē-
rošanu mācību procesā, piedalīsies indivi-
duālā izglītības atbalsta plāna izstrādāšanas 
procesā, kā arī organizēs izglītības iestāžu 
pedagogiem un izglītojamo vecākiem se-
minārus un lekcijas.

Lai gan Atbalsta centrs uzsācis darbību 
tikai pirms mēneša, centra speciālisti jau 

aktīvi strādā, sniedzot atbalstu izglītības 
iestādēm radušos situāciju izvērtēšanā, re-
komendāciju un turpmākā rīcības plāna 
sagatavošanā. Centra speciālistes piedalās 
izglītības iestāžu klašu vecāku sapulcēs, 
sniedzot izglītojošas lekcijas un konsultāci-
jas izglītojamo vecākiem. 

Atbalsta centra speciālistes – psiholo-
ģe Katrīne Dzene, logopēde Daina Medne 
un speciālā pedagoģe Liene Stepiņa – vada 
un koordinē Tukuma, Engures un Jaunpils 
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Aicina pieteikties brīvprātīgos mentorus Tukuma novada un 
Tukuma pilsētas jauniešiem

Brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem Tukumā un 
Tukuma novadā

novadu izglītības psihologu, izglītības iestāžu logopēdu metodisko apvienību darbu un 
speciālo pedagogu metodisko darbu. 

Plānots, ka Atbalsta centrs nodrošinās arī novada pedagoģiski medicīniskās komisijas 
darbību – situāciju izvērtēšanu, konsultāciju sniegšanu, rekomendāciju sagatavošanu pe-
dagogiem, izglītojamiem, viņu vecākiem un izglītības iestādes atbalsta personālam. 

Agnese Matvejeva Tukuma novada Izglītības pārvaldes Izglītības darba vecākā speciāliste

Atbalsta centra speciālistes (no kreisās) – psi-
holoģe Katrīne Dzene, logopēde Daina Medne 
un speciālā pedagoģe Liene Stepiņa

Biedrība “Mentor Latvia” izsludina 
mentoru pieteikšanos 2018. gada mentor-
pogrammai Tukuma novadā un Tukuma 
pilsētā. Pieteikšanās iespējama līdz 2018. 
gada 5. janvārim.

“Mentor Latvia” aicina pieteikties men-
torus vecumā no 25 gadiem, aizpildot pie-
teikuma anketu elektroniski tīmekļa vietnē 
www.mentor.lv. 

Kā notiek mentorprogramma?
Katram jaunietim programmā tiek no-

drošināts individuāls mentors. “Mentor 
Latvia” pirms programmas uzsākšanas veic 
individuālas intervijas gan ar mentoriem, 
gan jauniešiem, lai izveidotu pēc iespējas 
saderīgāku mentorpāri.

Mentorprogramma ilgst vienu gadu, 
mentoram un jaunietim tiekoties vismaz 
divas reizes mēnesī. Mentorprogramma 

Mūsdienās informācija par bērnu un 
jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām 
vecākiem ir pieejama ļoti plaša, dažādos 
veidos un daudzos informācijas avotos. Sa-
vukārt, lai ģimene pieņemtu lēmumu, kur 
bērnam lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku 
pēc skolas, ļaujot atklāt un attīstīt savu ta-
lantu, izzināt pasauli, iepazīt jaunus drau-
gus un apgūt dažādas praktiskas iemaņas, 

paredz kabatas naudu mentorpāra tikšanās 
un dažādu pasākumu apmeklēšanas izde-
vumu segšanai 168 EUR apmērā.

“Mentor Latvia” organizē arī kopīgus 
izglītojošus un radošus pasākumus jau-
niešiem un mentoriem. “Mentor Latvia” 
atbalstītāji sniedz iespēju mentoriem un 
jauniešiem apmeklēt dažādus kultūras un 
sporta pasākumus.

Kas ir mentors?
Mentors ir padomdevējs – pieaugušais, 

jaunieša atbalsta un uzticības persona vecu-
mā no 25 gadiem. Mentors sniedz atbalstu 
jaunietim, uzklausot viņu, kopā iesaistoties 
dažādās brīvā laika aktivitātēs un palīdzot 
jaunietim labāk sagatavoties patstāvīgas 
dzīves uzsākšanai.

“Mentor Latvia”
“Mentor Latvia” ir nevalstiskā organi-

nākas veltīt daudz laika visas informācijas 
izvērtēšanai, pārbaudīšanai un noskaidro-
šanai. Lai palīdzētu gan vecākiem, gan arī 
bērniem apzināt daudzās brīvā laika pava-
dīšanas iespējas Tukumā un Tukuma nova-
dā, 2017.gada 2.septembrī Tukuma pilsētas 
Kultūras namā Tukuma novada Multi-
funkcionālais Jaunatnes iniciatīvu centrs 
un Tukuma novada Izglītības pārvalde rī-

zācija, kas sniedz praktisku un emocionālu 
atbalstu jauniešiem, palīdzot tiem iepazīt 
veselīgu dzīvesveidu, iesaistot dažādās ak-
tivitātēs un iepazīstinot ar reālām dzīves 
situācijām, tādējādi palīdzot sagatavoties 
patstāvīgai dzīvei. Mentorprogramma dar-
bojas Rīgā, Tukumā, Saldū un Jelgavā, tās 
ideja nākusi no Zviedrijas. Ar pirmā Lat-
vijas prezidenta mazmazdēla Aleksandra 
Čakstes iniciatīvu mentorprogramma kopš 
2010. gada darbojas arī Latvijā. Plašāka in-
formācija par mentorprogrammu pieejama 
“Mentor Latvia” tīmekļa vietnē www.men-
tor.lv.

Kontaktpersona jautājumiem par 
mentoru pieteikšanos: Ļubova Vasečko, 
“Mentor Latvia” reģionālā koordinatore – 
lubova.vasecko@mentor.lv.

koja pasākumu  “Brīvā laika pavadīšanas 
iespējas bērniem un jauniešiem Tukumā 
un Tukuma novadā”. Pasākuma mērķis 
bija dot iespēju vienuviet tikties gan tiem, 
kas piedāvā brīvā laika pavadīšanas iespē-
jas bērniem un jauniešiem, gan tiem, kuri 
gribēja uzzināt vairāk, kā un kur lietderīgi, 
interesanti un radoši pavadīt savu brīvo lai-
ku pēc skolas. 
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Pārejas posms – atkritumu 
apsaimniekotāja maiņa

Eiropas Sociālā fonda projekti izglītībai Tukuma novadā

Tukuma novada Izglītības pārvalde īsteno projektu 
“Vardarbības pret bērnu novēršana Latvijas lauku apvidos”

Sākot ar 2018. gada 27. martu beigsies 
pašvaldības līgums ar SIA “Eco Baltia vide” 
par sadzīves atkritumu izvešanu Tukuma 
novadā. 

Pamatojoties uz Tukuma novada Do-
mes 2017. gada 30. maija lēmumu, sākot ar 
2018. gada 29. martu un turpmākos 7 gadus 
Tukuma, Engures, Kandavas, Jaunpils, Ro-
jas, Talsu, Dundagas, Mērsraga novados un 
Jūrmalas pilsētā atkritumu apsaimniekoša-
nu veiks pašvaldības kapitālsabiedrība SIA 
“Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība 
“Piejūra”” (SIA “AAS “Piejūra””). 

Sākot ar 2018. gada janvāri, aicinām 
iedzīvotājus noslēgt līgumus ar jauno atkri-

Tukuma novada Izglītības pārvalde sa-
darbībā ar izglītības iestādēm šajā mācību 
gadā uzsākusi īstenot trīs Eiropas Sociālā 
fonda projektus: “Karjeras atbalsts vispā-
rējās un profesionālās izglītības iestādēs” 
(projektā jau notikušas aktivitātes), “At-
balsts izglītojamo individuālo kompetenču 

Tukuma novada pašvaldība ir atsauku-
sies nodibinājuma “Centrs Dardedze” ai-
cinājumam un iesaistījusies projekta “Var-
darbības pret bērnu novēršana Latvijas lau-
ku apvidos” īstenošanā.  Centrs ir nevals-
tiska organizācija, kuras galvenais darbības 
mērķis ir pasargāt bērnus no vardarbības, 
aktīvi strādājot pie tā, lai vardarbība neno-
tiktu, taču gadījumos, ja vardarbība ir no-
tikusi, piedāvāt profesionālas konsultācijas 
un palīdzību. Kā uzsver Centra pārstāvji, ir 
svarīgi izglītot sabiedrību, savlaicīgi sniegt 
atbalstu cietušajiem un veicināt izpratni. 

Projekta aktivitātes notiek divās prog-
rammās – programmā “Sargenģeļi”, kuru 
īsteno Tukuma novada sociālais dienests, 
un programmā “Džimbas 9 soļu drošības 
programma”, kuru īsteno Tukuma novada 
Izglītības pārvalde sadarbībā ar Tukuma 
novada pašvaldības izglītības iestādēm.

Programma “Džimbas 9 soļu drošības 
programma” ir nodarbību cikls, kas pare-
dzēts pirmsskolas un sākumskolas vecu-
ma bērniem. Nodarbību mērķis ir izglītot 

Pēc pasākuma, vēlreiz apzinot visus 
dalībniekus un apkopojot informāciju, 
esam izveidojuši vienotu datubāzi par brī-
vā laika pavadīšanas iespējām bērniem un 
jauniešiem Tukumā un Tukuma novadā – 
Tukuma novada kultūras un tautas namos, 
biedrībās, studijās un pašvaldības nodibi-
nājumos. Kā arī apkopota informācija par 
interešu izglītības pulciņu nodarbībām vi-
sās Tukuma novada izglītības iestādēs.

Apkopotā informācija ir pieejama Tu-
kuma novada Izglītības pārvaldes tīmekļa 
vietnē www.tip.edu.lv sadaļā – “Ārpusstun-
du darbs”.

Angelika Dembovska
Tukuma novada Izglītības pārvaldes

Izglītības darba vecākā speciāliste
Tel.25433432

e-pasts angelika.dembovska@tukums.lv 

tumu apsaimniekotāju. Plašāka informācija 
par līgumu slēgšanu tiks izziņota atsevišķi. 
Vēršam uzmanību, ka līdz 2018. gada mar-
tam, iedzīvotājiem jānokārto visi maksāju-
mi un saistības ar līdzšinējo atkritumu ap-
saimniekotāju “Eco Baltia vide”.

SIA “AAS “Piejūra”” ir kapitālsabiedrība, 
kuras daļas pieder deviņām pašvaldībām – 
Jūrmalas pilsētai, Engures, Kandavas, Tu-
kuma, Jaunpils, Rojas, Talsu, Dundagas, 
Mērsraga novadam. Uzņēmums nodibināts 
2001. gada 2. janvārī, tā mērķis – realizēt 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas Pie-
jūras atkritumu apsaimniekošanas reģionā.

attīstībai” un “Nodarbināto personu profe-
sionālās kompetences pilnveide”.

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesio-
nālās izglītības iestādēs”

Eiropas Sociālā fonda projekts 
Nr.8.3.5.0./16/I/001

Tukuma novada Izglītības pārvalde 
2017.gada 11.septembrī ir noslēgusi sa-
darbības līgumu ar Valsts izglītības attīs-
tības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda 

bērnus par personisko drošību, tādējādi 
mazinot vardarbības riskus šo bērnu dzīvē. 
Programmas ietvaros ar mūzikas, rotaļu, 
filmiņu un lomu spēļu palīdzību sarežģītās 
tēmas par vardarbības riska faktoriem kļūst 
bērniem labi saprotamas.

Projekta ietvaros Džimbas drošības 
programmas apmācībās iesaistījušās 11 
Tukuma novada izglītības iestādes – Sē-
mes sākumskola, Džūkstes pamatskola un 
Pūres pamatskola, Zemgales vidusskola, 
Irlavas vidusskola un Tumes vidusskola, kā 
arī Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes 
“Pepija”, “Pasaciņa”, “Lotte” un “Karlsons” 
un Slampes pirmsskolas izglītības iestāde 
“Pienenīte”.  

Džimbas drošības programmas teorē-
tiskajās apmācībās pedagogi piedalījās jau 
2017.gada 9. un 10. novembrī, kur tika ap-
gūtas pamata zināšanas un iepazīti darba 
materiāli un metodes, kā ar programmu 
strādāt ikdienā. Varam teikt, ka arī mūsu 
novadā tagad ir Džimbas drošības prog-
rammas aģenti, kas savā pirmsskolā vai 

projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras 
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītī-
bas iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības 
fondu darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta 
mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam 
izglītojamajiem vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” ietvaros.

Projekta mērķis: uzlabot pieeju karje-
ras atbalstam izglītojamiem vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs.

sākumskolā strādā ar bērniem, mācot un 
izglītojot viņus. Savukārt 2018. gada aprīlī 
visi programmas pedagogi tiksies uz trešo 
Džimbas drošības programmas nodarbī-
bu, kuras nobeigumā tiks katram pasniegts 
Džimbas drošības programmas aģenta 
sertifikāts. Programmas apguves un ievie-
šanas periodā Centrs regulāri piedāvās arī 
bezmaksas seminārus, iespējas piedalīties 
konferencēs un pedagogu profesionālās ka-
pacitātes celšanas darbnīcās. 

Visā Latvijā Centrs jau apmācījis 220 
Džimbas drošības programmas aģentus jeb 
īpaši sagatavotus nodarbību vadītājus, kuru 
pulkam pievienojušies arī Tukuma novada 
22 pedagogi, kuri strādās ar bērniem gan 
savās pirmsskolas un sākumskolas izglītī-
bas iestādēs, gan nepieciešamības gadījumā 
arī citās izglītības iestādēs.

Agnese Matvejeva
Tukuma novada Izglītības pārvaldes

Izglītības darba vecākā speciāliste
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turpinājums no 7.lpp.

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.
gada 11.septembra līdz 2020.gada 30.de-
cembrim.

Projekta mērķa grupa: pašvaldības di-
binātās vispārējās izglītības iestādes un to 
izglītojamie: izmēģinājumskolas (iesaistītās 
izglītības iestādes) – Tukuma Raiņa ģimnā-
zija, Tukuma 2.vidusskola, Irlavas vidussko-
la, Tumes vidusskola, Zemgales vidusskola, 
Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola, 
Engures vidusskola, Jaunpils vidusskola un 
Tukuma 2.pamatskola, kā arī projektā tieši 
neiesaistītās izglītības iestādes, kas saņem 
daļēju atbalstu projekta ietvaros – Tukuma 
E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola, Tukuma 
3.pamatskola, Džūkstes pamatskola, Pūres 
pamatskola, Lapmežciema pamatskola un 
Smārdes pamatskola.

Kontaktpersona – projekta koordina-
tore, Tukuma novada Izglītības pārvaldes 
vadītāja vietniece Marita Bērziņa, marita.
berzina@tukums.lv, 63107275.

Notikušās aktivitātes: 
19.10.2017. Zemgales vidusskolas 

1.–9. klašu skolēni ( 221 skolēns) piedalī-
jās SIA “Aspired” aktivitātēs, kuru mērķis 
bija sniegt skolēniem ieskatu par profesi-
jām aviācijas nozarē, to specifiku, apguves 
un karjeras iespējām Latvijā. Nodarbības 
radošajā daļā, kuras laikā, skolēniem aktīvi 
līdzdarbojoties,  izprotot un apgūstot dažā-
du lietu un jomu darbības pamatprincipus, 
tika izgatavota raķete vai katapulta. Pasāku-
ma mērķis bija rosināt jauniešu interesi par 
tehniskajām nozarēm, kas mūsdienās ir ļoti 
perspektīvas. 

03.11.2017. Zemgales vidusskolā – lai 
sagatavotu jauniešus dzīvei pēc skolas ab-
solvēšanas, uz tikšanos tika aicināts izaug-
smes treneris Aleksis Daume, kurš tikās ar 
9.–12. klašu skolēniem. Nodarbības tēma 
– “Iniciācijas process jauniešu dzīvē”, kuras 
mērķis bija izprast iniciācijas vērtību un tās 
saistību ar dzīves vērtības pavairošanu, kā 
arī saprast brieduma un mīlestības nozīmi 
veiksmīgas karjeras veidošanā. Fantastiska 
nodarbība, kurā nopietns sarunas temats 
tika pastāstīts skolēniem saprotamā valo-
dā. Tikšanās ar Aleksi Daumi vienaldzīgos 
neatstāja, par ko liecina skolēnu atziņas pēc 
pasākuma.

 03.11.2017. Tukuma 2.pamatskolā 

viesojās lektore Līga Damberga, kura vadīja 
karjeras nodarbības 7.– 9. klašu skolēniem. 
Tajās kopumā piedalījās 126 skolēni. 7.kla-
šu skolēniem notika karjeras nodarbība “Es 
varu. Es daru.”, kuras laikā skolēni iepazinās 
ar H. Gardnera teoriju, veica pašizpēti un 
iepazina profesiju daudzveidību atbilstoši 
H. Gardnera iedalījumam. 8.klašu skolēni 
darbojās ar “21. gadsimta prasmju testu” 
– veicot dažādus uzdevumus, skolēni izzi-
nāja 21.gadsimtā nepieciešamākās un sva-
rīgākās prasmes, savukārt 9.klašu skolēni 
piedalījās karjeras nodarbībā “Profesija vai 
vidusskola?”, nodarbības laikā skolēniem 
bija iespēja izvērtēt savas izvēles un mode-
lēt iespējas pēc 9.klases: mācīties vidusskolā 

vai profesionālās izglītības iestādē.
 09.11.2017. Tukuma Raiņa ģimnāzi-

jas 10.klašu 56 skolēni piedalījās pasākumā 
par izglītības iespēju izpēti un darba pasau-
les iepazīšanu “Domā! Radi! Dari!”. Skolēni 
uzzināja par studiju iespējām Rīgas Tehnis-
kās universitātes (RTU) Ķīmijas, Enerģēti-
kas un elektronikas fakultātēs un par darba 
iespējām pēc augstskolas absolvēšanas.

Visinteresantākais bija “Design factory” 
jeb dizaina fabrikas apmeklējums. Tajā 
var iepazīties ar modernām tehnoloģijām, 
kuras izmanto gan studenti, gan dažādu 
jomu inženieri savu ideju apstiprināšanai 
vai realizēšanai. Laboratorijās pēta cilvēku 
fizioloģiju, lai radītu modernas medicīnā 
izmantojamas inženiertehnoloģijas. AS  
“Latvenergo” radošajā laboratorijā ikviens 
students var realizēt savas inženiertehnis-
kās idejas un gūt praktiskas iemaņas. RTU 
zinātniskās bibliotēkas galvenais uzdevums 
ir nodrošināt RTU studiju procesu un pēt-
niecisko darbību ar izcilas kvalitātes infor-
māciju un pakalpojumiem, kā arī sniegt 
informatīvu atbalstu Latvijas zinātnei, taut-
saimniecībai un sabiedrībai. Šīs nodarbības 
palielināja skolēnu interesi par inženiera 

profesiju un tālākizglītību RTU.
Ģimnāzijas skolotāji un audzēkņi saka 

paldies ģimnāzijas absolventei, RTU stu-
dentei M. Martuļenko par sadarbību un 
atbalstu šo nodarbību organizēšanā!

24.11.2017. Tukuma 2.vidusskolā no-
tika pasākums “Amatam – zelta pamats”. 
Skolā viesojās stikla pūtēji no Ventspils, lai 
1.–2.klašu skolēnus iepazīstinātu ar Latvijā 
reto stikla pūtēja amatu.

Stikla apstrādes meistari Andrejs Vir-
bulis un  Artūrs Rožinskis stāstīja un de-
monstrēja, kā šī amata pratēji veido  stikla 
izstrādājumus. Viņi ir Latvijā vienīgie stikla 
plastikas meistari, kuri piedāvā ieskatīties 
sava amata noslēpumos un arī pašam iz-
mēģināt stikla pūšanas amata prasmes. Šo 
amatu patlaban Latvijā var apgūt tikai pie 
meistariem darbnīcās.  

 Skolēni varēja izmēģināt stiklu pūst 
paši un skatīties, kā to dara stikla pūšanas 
meistars. Pasākuma gaitā varēja tikt pie 
stikla izstrādājumu balviņām, atbildot uz 
dažādiem jautājumiem par stiklu, tā vēstu-
ri, izgatavošanas procesu un par pašu stiklu 
kā materiālu – kur un no kā tas veidots, kā 
izmantot. Bērni bija liecinieki, kā 15 minū-
tēs tapa skaists sunītis, jo nākamais ir Suņa 
gads.

Meistari stāstīja par stikla veidošanā 
nepieciešamajām prasmēm, un bērni, pie-
daloties meistarklases darbā, saprata, ka ir 
vajadzīga liela pacietība, nedrīkst sasteigt, 
tikai tad var izveidot kādu figūriņu. Tiem 
bērniem, kurus interesē stikla pūtēja amats, 
meistari atgādināja, ka šis darbs ir ļoti in-
teresants, bet grūts, jo prasa lielu pacietību 
un koncentrēšanos, un ka daudz jāmācās, 
lai to apgūtu.

Paldies meistariem par iepazīstināšanu 
ar šo reto un Latvijā izzūdošo amatu, inte-
resanto stāstījumu un meistarklasi, ļaujot 
skolēniem līdzdarboties un radot izziņas 
prieku un vēlmi iemācīties ko jaunu!

29.11.2017. Tukuma Vakara un neklā-
tienes vidusskolā notika karjeras nodar-
bība “Mana izvēle – mana nākotne”, kuras 
laikā vidusskolas 10.–12. klašu jaunieši ap-
guva teorētiski un praktiski pielietojamas 
zināšanas cilvēka individuālās un sociālās 
identitātes novērtēšanā; mācījās savas pro-
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fesionālās darbības novērtēšanas un atgrie-
zeniskās saiknes veidošanas metodes; iz-
analizēja katrs savas darba dzīves līdzšinējo 
scenāriju, akcentējot faktorus, kas var būt 
par iemeslu sociālajam diskomfortam vai 
izkrišanai no darba tirgus aprites; veidoja 
izpratni par uzkrāto profesionālo īpašību 
nozīmi un rutīnas klātbūtni, veidojot ie-
maņas sevis aktivizēšanai konkrētu pašat-
tīstības mērķu sasniegšanā; apguva teorē-
tiski un praktiski pielietojamas zināšanas 
sava potenciāla iepazīšanai un efektīvākai 
izmantošanai sociālajā un darba vidē. No-
darbību vadīja un jauniešus aktīvā darbībā 
iesaistīja psiholoģe Daina Reinfelde. No-
darbības noslēdzās ar diskusiju un indivi-
duālām pārrunām ar psiholoģi.

Sīkāka informācija www.viaa.gov.lv, 
www.tip.edu.lv. 

“Atbalsts izglītojamo individuālo kom-
petenču attīstībai”

Eiropas Sociālā fonda projekts 
Nr.8.3.2.2./16/I/001

Tukuma novada Izglītības pārvalde 
2017.gada 21.novembrī ir noslēgusi sa-
darbības līgumu ar Valsts izglītības satura 
centru par Eiropas Sociālā fonda projekta 
Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai” īste-
nošanu Eiropas Savienības fondu darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglī-
tojamo individuālo kompetenču attīstībai” 
ietvaros.

Projekta mērķis: Nodrošināt Latvijas 
izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas 
balstīti uz individuālās mācību pieejas attīs-
tību un ieviešanu vispārējās izglītības iestā-
dēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompe-
tences un mācību sasniegumus.

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.
gada 21.novembra līdz 2020.gada 31.de-
cembrim.

Projekta mērķa grupa: pašvaldību skolu 
izglītojamie.

Galvenās darbības: 1. Ilgtspējīgas paš-
valdību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta 
sistēmas izveide izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai (metodoloģisku ie-
teikumu izstrāde un pielietošanas mācī-
bas, IKT resursi, pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku 
ieviešana);

2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas at-
tīstības pasākumu nodrošināšana mācību 
satura apguvei un ārpusstundu pasākumu 
veidā.

Atbalsts plānots (1) 1.–4.klašu izglī-
tojamajiem ar mācību grūtībām; (2) izglī-
tojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, 
tai skaitā paredzot agrīnu mācīšanās trau-

cējumu, tādu kā disleksija, disgrāfija un 
diskalkulija, priekšdiagnostiku, vienlaikus 
nodrošinot atbilstošu pedagogu profesio-
nālās kompetences pilnveidi darbam ar 
mācīšanās traucējumu diagnostikas testiem 
un monitoringu, kā arī metodoloģiskajam 
darbam izglītojamo ar mācīšanās traucēju-
miem kompetenču attīstībai; (3) izglītoja-
mo talantu atklāšanai un izkopšanai izglī-
tības iestādē, tai skaitā sagatavošanai izglī-
tības iestādes, novada vai pilsētas mācību 
priekšmetu olimpiādēm un konkursiem; 
(4) neformālās izglītības pasākumu īsteno-
šanai, tai skaitā interešu izglītības program-
mu, vasaras nometņu, konkursu, zinātnes 
centru, semināru, projektu, u.c. aktivitāšu 
īstenošanai, kas vērstas uz izglītojamo indi-
viduālo spēju izkopšanu un attīstību, pare-
dzot iesaistīt ne mazāk kā 80% no kopējā 
projektā iesaistīto vispārējās izglītības iestā-
žu 1.–6.klašu izglītojamo skaita un 20% no 
kopējā projektā iesaistīto vispārējās izglī-
tības iestāžu 7.–9.klašu izglītojamo skaita; 
(5) pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveidei mūžizglītības prasmju, tādu kā 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
pielietošana mācību procesā, svešvalodu un 
līderības prasmes u.c., kā arī prasmes dar-
bam ar izglītojamajiem, kam ir dažāds spē-
ju un prasmju līmenis, iekļaujošās izglītības 
veicināšanai.

Kontaktpersona – projekta koordinato-
re, Tukuma novada Izglītības pārvaldes iz-
glītības darba vecākā speciāliste Laila Inge-
vica, laila.ingevica@tukums.lv, 63107280.

Sīkāka informācija www.visc.gov.lv, 
www.tip.edu.lv. 

“Nodarbināto personu profesionālās 
kompetences pilnveide”

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 
8.4.1.0/16/I/001

 Tukuma novada Izglītības pārval-
de 2017.gada 1.novembrī ir noslēgusi līgu-
mu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 
par sadarbību Eiropas Savienības fondu 
darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mēr-
ķa “Pilnveidot nodarbināto personu profe-
sionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda 
projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto 
personu profesionālās kompetences piln-
veide” īstenošanā. Projekts tiks finansēts 
no Eiropas Sociālā fonda un Valsts budžeta 
līdzekļiem.

Projekta mērķis: pilnveidot nodarbi-
nāto personu profesionālo kompetenci, lai 
laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas 
neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, 
veicinātu strādājošo konkurētspēju un dar-
ba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks: no 2017. 

gada 1. novembra līdz 2022. gada 31.de-
cembrim.

Projekta mērķa grupa ir strādājošie 
vecumā no 25 gadiem (līdz neierobežotam 
vecumam). Priekšrocības ir sociālā riska 
grupu nodarbinātajiem – vecumā no 45 
gadiem, kuri strādā profesiju klasifikatora 
5,7.,8. un 9. pamatgrupu profesijās (pakal-
pojumu un tirdzniecības darbinieki, kvali-
ficēti strādnieki un amatnieki, iekārtu un 
mašīnu operatori un izstrādājumu montie-
ri), vienkāršajās profesijās strādājošajiem 
un nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, 
kas saņēmuši rekomendāciju mācībām 
NVA projektā “Atbalsts ilgākam darba mū-
žam”, kā arī bēgļiem un personām ar alter-
natīvo statusu.

Tukuma novada Izglītības pārvaldes 
uzdevumi projektā:

- mācību piedāvājuma un mācību vaja-
dzību apkopošana pašvaldības teritorijā;

- nodarbināto iedzīvotāju informēšana 
par karjeras konsultanta pakalpojumiem;

- nodarbināto iedzīvotāju (vecumā no 
25 gadiem) informēšana un iesaiste projek-
tā.

Projektā pieejamās mācības un citi 
pakalpojumi:

- profesionālās tālākizglītības, profesio-
nālās pilnveides un neformālās izglītības 
programmu apguve;

- ārpus formālās izglītības sistēmas ap-
gūtās profesionālās kompetences novērtē-
šana.

Mērķa grupai pieejamais atbalsts pro-
jekta laikā:

- pieaugušo izglītības koordinatora 
konsultācija sadarbības pašvaldībās;

- karjeras konsultanta konsultācija tu-
vākajā NVA filiālē;

- asistenta vai surdotulka izmaksu kom-
pensācija strādājošajiem ar invaliditāti;

- atbalsts reģionālajai mobilitātei strā-
dājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas 
personas statusu.

Mācību izmaksas:
- mācību maksu 90% apmērā sedz ES 

fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmak-
sājums;

- nodarbinātajiem ar maznodrošinātās 
vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez 
maksas.

Kontaktpersona – projekta koordina-
tore, Tukuma novada Izglītības pārvaldes 
izglītības darba vecākā speciāliste Angeli-
ka Dembovska, angelika.dembovska@tu-
kums.lv, 25433432.

Sīkāka informācija www.macibaspie-
augusajiem.lv, www.viaa.gov.lv un www.tip.
edu.lv. 

Informāciju sagatavoja
Marita Bērziņa

Tukuma novada Izglītības pārvaldes
vadītāja vietniece
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Par telpu iegādes atlases rezultātiem Tukuma novada sociālā dienesta 
un bāriņtiesas vajadzību nodrošināšanai

Par Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības 
programmas īstenošanas 2016.–2017.gada pārskatu apstiprināšanu

Saskaņā ar Tukuma novada Domes 
2017.gada 30.jūnija lēmumu1 un Tukuma 
novada Domes priekšsēdētāja 2017.gada 
3.jūlija rīkojumu Nr.99-d2 Tukuma nova-
da Domes izveidota darba grupa uz 2017.
gada septembra Sociālo un veselības jautā-
jumu komitejas sēdi sagatavoja ekonomis-
ko pamatojumu nedzīvojamo telpu iegādei 
Tukuma novada pašvaldības aģentūras 
“Tukuma novada sociālais dienests” un Tu-
kuma novada bāriņtiesas funkciju nodroši-
nāšanai. Pavisam tika vērtēti 8 iespējamie 
varianti, un 2017.gada septembra Finanšu 
komitejas sēdē tika nolemts detalizēti iz-
vērtēt SIA “Eta studija”, SIA “Arvo pluss” un 
uzņēmēja Kaspara Gribusta piedāvājumus, 
pieprasot papildu informāciju, kā arī iepa-
zīstoties ar atlases objektiem dabā. Papildu 
rakstisku informāciju par atlases objektiem 
iesniedza SIA “Arvo pluss” un Kaspars Gri-
busts. Savukārt SIA “Eta studija” īpašnieks 
mutiski apliecināja iespēju īpašumu pārdot, 
pirms pārdošanas veicot gan tehnisko apse-
košanu, gan novērtējumu. 

Papildus telpu iegādes atlasei tika vērtē-
ta arī iespēja pielāgot telpas Tukuma nova-
da sociālā dienesta un bāriņtiesas funkciju 
nodrošināšanai pašvaldībai piederošos īpa-

Ar Tukuma novada Domes 2017.gada 
23.novembra lēmumu (prot. Nr.19, 2.§.) 
ir apstiprināts “Tukuma novada ilgtspē-
jīgas attīstības stratēģijas un attīstības 
programmas īstenošanas 2016.–2017.
gada pārskats”.

Pārskats ir sagatavots atbilstīgi Stra-
tēģijā un Attīstības programmā noteiktai 
uzraudzības kārtībai. Tajā ir apkopoti dati, 
Tukuma novada Domes struktūrvienību, 
pašvaldības iestāžu un aģentūru sniegtā 
informācija par savā jomā paveikto, kā arī 
iekļauta informācija par pašvaldības četru 
attīstības mērķu un 22 rīcības virzienu re-
zultatīvo rādītāju sasniegšanu. 

Pārskata 1. nodaļā koncentrēti apkopoti 
dati attīstības mērķus raksturojošiem rādī-
tājiem un konstatēts, vai attīstības virziens 
saskan ar plānoto. 

2.nodaļā sniegts ieskats par teritorijas 
plānojuma aktualizēšanu un minēts, kāpēc 
nav nepieciešams izstrādāt lokālplānoju-
mus. 

šumos.
Ņemot vērā Izglītības un zinātnes mi-

nistrijas jau īstenoto speciālās pirmssko-
las izglītības iestāžu finansēšanas kārtības 
maiņu (no 2018.gada 1.janvāra pilnībā pār-
traucot finansēt to uzturēšanas izdevumus) 
un likumdošanas procesa ietvaros virzītās 
izmaiņas speciālās izglītības iestāžu tīkla 
un finansēšanas modeļa pilnveidošanai, 
nepieciešams veikt Tukuma novadā esošās 
speciālās izglītības nodrošināšanas sistē-
mas analīzi un lemt par turpmākiem rīcī-
bas virzieniem. 

Lai sakārtotu Tukuma novada inter-
nātpamatskolu darbu, neieguldot lielus pa-
pildlīdzekļus, tiek izskatīta iespēja novadā 
uzturēt tikai vienu internātu – Dzirciema 
internātpamatskolā, bet Tukuma internāt-
pamatskolas internāta telpas izmantot citu 
pašvaldības vajadzību nodrošināšanai. Šajā 
sakarā 8.novembrī Tukuma novada Domes 
deputāti un sociālā dienesta pārstāvji ap-
meklēja internātpamatskolas ēku Tukumā, 
Vārtu ielā 3, lai izvērtētu iespēju šīs telpas 
pielāgot Tukuma novada pašvaldības aģen-
tūras “Tukuma novada sociālais dienests” 
un Tukuma novada bāriņtiesas funkciju 

Pārskata 3.nodaļā koncentrēti apkopoti 
dati par katra rīcības virziena ietvaros eso-
šo pamata statistiku un par rezultatīvajiem 
rādītājiem, novērtēts, vai situācijas attīstī-
bas tendence atbilst plānotajam. 

4.nodaļā Rīcības plānā iepretim katram 
plānotajam pasākumam norādīta informā-
cija par veikumu (vai darbība notiek, notiek 
daļēji vai nenotiek) un sasniegumu (vai pa-
sākums pabeigts un kā – ar plānoto rezultā-
tu, daļēji to sasniedzot vai to nesasniedzot). 
Rīcības plāna pasākumi ir novērtēti laika 
periodā no 2016.gada novembra līdz 2017.
gada oktobrim (ieskaitot). Attiecīgi šis no-
vērtējums ir pamats Rīcības plāna aktuali-
zācijai.

5.nodaļā izvērtēta Investīciju plāna iz-
pilde, vai plānotais projekts ir izpildīts/ pa-
beigts, projekts šobrīd tiek īstenots, projekts 
šobrīd notiek daļēji, t.i., netiks sasniegti visi 
rādītāji, vai projekts šobrīd netiek īstenots. 
Tiek vērtēti projekti, kuru plānotais uzsāk-
šanas laiks ir 2016.–2017.gads. Projektu 

nodrošināšanai. Šāds variants būtu maksi-
māli lietderīgs, jo tiek risināts pašvaldībai 
piederošo īpašumu ietvaros, tomēr, lai šīs 
telpas atbilstu minēto iestāžu prasībām, 
nepieciešams veikt to pārbūvi. Līdz ar to 
Tukuma novada Domes 23.novembra sēdē 
Arhitektūras nodaļai tika uzdots iespējami 
īsākā termiņā organizēt Tukuma speciālās 
internātpamatskolas internāta ēkas Vārtu 
iela 3 tehnisko apsekošanu. Galīgs lēmums 
par to, vai internāta ēka tiks pielāgota soci-
ālā dienesta un bāriņtiesas vajadzībām, tiks 
pieņemts pēc tehniskās apsekošanas atzi-
numa izvērtēšanas. 

 Domes sēdē tika nolemts arī izbeigt 
telpu iegādes atlasi Tukuma novada pašval-
dības aģentūras “Tukuma novada sociālais 
dienests” un Tukuma novada bāriņtiesas 
funkciju nodrošināšanai bez rezultātiem 
un informēt par to iegādes piedāvājumu 
iesniedzējus.

1“Par telpu nomas objekta atlases rezultātiem un 
telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu” (prot.
Nr.13, 1.§.)

2 “Par darba grupu ekonomiskā pamatojuma sa-
gatavošanai p/a “Tukuma novada sociālais dienests” 
un Tukuma novada bāriņtiesas telpām to funkciju 
nodrošināšanai” 

idejas, kuras plānotas pēc 2017.gada, netiek 
vērtētas (izņemot gadījumus, ja projekta 
ideju ir uzsākts īstenot 2017.gadā). Investī-
ciju plāna izpilde ir izvērtēta laika periodā 
no 2016.gada decembra līdz 2017.gada ok-
tobrim (ieskaitot). Attiecīgi šis novērtējums 
ir pamats Investīciju plāna aktualizācijai.

Pārskata noslēgumā ir galvenie secinā-
jumi par novada attīstību un priekšlikumi 
turpmākai darbībai par nepieciešamību 
veikt grozījumus kādā no pašvaldības attīs-
tības plānošanas dokumentiem.

Pārskatam ir 2 pielikumi:
- Rīcības plāna 2016.–2017.gadam īste-

nošanas progress;
- Investīciju plāna 2016.–2017.gadam 

īstenošanas progress.
Pārskats ir apskatāms tīmekļa vietnē 

www.tukums.lv sadaļā “Pašvaldība”, “Nor-
matīvie akti”, “Attīstības plānošanas doku-
menti”.

Ja vēlaties izdevumu “Tukuma Laiks” saņemt elektroniskā veidā, 
sūtiet e-pastu uz adresi anda.kubiliusa@tukums.lv
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Paziņojums par Tukuma novada attīstības programmas 
2015.–2021.gadam Rīcības plāna (RP 2017.1) un 

Investīciju plāna (IP 2017.3) aktualizāciju

Par Tukuma novada Domes līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību 
nevalstisko organizāciju projektu īstenošanai

Nekustamā īpašuma izsoles

Ar Tukuma novada Domes 2017.
gada 23.novembra lēmumu (prot.Nr.19, 
3.§.) aktualizēts Tukuma novada attīstības 
programmas 2015.–2021.gadam Rīcības 
plāns (RP 2017.1) un Investīciju plāns (IP 
2017.3). Plānu aktualizācija veikta, balsto-
ties uz Tukuma novada ilgtspējīgas attīstī-
bas stratēģijas un attīstības programmas īs-
tenošanas 2016.–2017.gada pārskatu, kurā 

Ar Tukuma novada Domes 2017.gada 
23.novembra lēmumu (prot.Nr.19, 8.§.) 
tika apstiprināti noteikumi Nr.35 “Par 
Tukuma novada Domes līdzfinansējuma 
piešķiršanas kārtību nevalstisko organizā-
ciju projektu īstenošanai”, kas stāsies spēkā 
2018.gada 1.janvārī.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā Tuku-
ma novada Dome piešķir līdzfinansējumu 
sabiedrībai nozīmīgiem projektiem, kurus 
biedrības, nodibinājumi, vietējās iniciatīvu 
grupas, reliģiskās organizācijas plāno rea-
lizēt par piesaistītiem līdzekļiem no dažā-
du fondu un atbalsta programmu projektu 
konkursiem.

Tukuma novada Dome 2018.gada 
10.janvārī plkst.15.30 Tukuma novada 
pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tuku-
mā, rīko nekustamā īpašuma – dzīvojamās 
telpas Pasta ielā 10-1, Tukumā, Tukuma 
novadā (kadastra Nr.90019004094), izsoli. 
Sākuma cena 2100,00 EUR.

Apskate, iepriekš zvanot uz mob. 
tālr.26183611 (L.Proņina).

Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam 
Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā 
nodrošinājums 210,00 EUR apmērā un da-
lības maksa 20,00 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Tukuma novada pašvaldības tīmekļa viet-
nē www.tukums.lv. Izsoles dalībniekus 
reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabi-
netā darba laikā līdz 2018.gada 10.janvāra 
plkst.12.00.

veikts Rīcības plāna un Investīciju plāna iz-
pildes novērtējums laika periodā no 2016.
gada novembra līdz 2017.gada oktobrim.  
Rīcības plāns šajā gadā aktualizēts pirmo 
reizi, savukārt Investīciju plāns trešo reizi.

Aktualizētā versija pieejama Tukuma 
novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.
tukums.lv sadaļā “Normatīvie akti”, “Attīs-
tības plānošanas dokumenti”. 

Uz pašvaldības līdzfinansējumu var 
pretendēt pieteikumi, kuru projektu īste-
nošana notiek Tukuma novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā.

Noteikumi nosaka līdzfinansējumu 
projektiem, kurus pretendents plāno ie-
sniegt dažādu fondu un programmu pro-
jektu konkursos pretendenta darbības uzla-
bošanai vai sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu 
īstenošanai. Pieteikumi atbalstam tiek pie-
ņemti visu kalendāro gadu, ar nosacījumu, 
ka atbalsta pieteikums pašvaldībai tiek ie-
sniegts ne vēlāk kā 15 dienas pirms termi-
ņa, kādā projektu pieteikums iesniedzams 
attiecīgo fondu vai programmu konkursos.

Tukuma novada Dome 2018.gada 
10.janvārī plkst.15.15 Tukuma novada 
pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tu-
kumā, rīko nekustamā īpašuma – dzīvo-
jamās telpas ”Sildegas”-11, Sātos, Irla-
vas pagastā, Tukuma novadā (kadastra 
Nr.90549000011), izsoli. Sākuma cena 
800,00 EUR.

Apskate, iepriekš zvanot uz mob. 
tālr.29405027 (V.Janševskis).

Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam 
Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā 
nodrošinājums 80,00 EUR apmērā un da-
lības maksa 10,00 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.tukums.lv. Izsoles dalībniekus reģistrē 
Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba 
laikā līdz 2018.gada 10.janvāra plkst.12.00.

Saskaņā ar Ministra Kabineta 2014.
gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “No-
teikumi par pašvaldību teritorijas attīstī-
bas plānošanas dokumentiem” 73.punktu, 
pašvaldība ne retāk kā reizi gadā, ievērojot 
pašvaldības budžetu kārtējam gadam, ak-
tualizē attīstības programmas Rīcības un 
Investīciju plānu.

Lai saņemtu līdzfinansējumu, preten-
dentam jāiesniedz Tukuma novada Domes 
Attīstības nodaļai iesniegums, kurā norā-
dīts projekta nosaukums, projekta mērķis, 
projekta aktivitāšu apraksts un projekta iz-
maksas, informācija par projektu konkur-
su un tā organizētāju, kā arī personu loks, 
kuras tiks iesaistītas un izmantos atbalstīto 
aktivitāti, pēc kā Dome veic tā izvērtēšanu.

Ar pilnu noteikumu tekstu un pieliku-
miem var iepazīties pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.tukums.lv sadaļā “Pašvaldība”, 
“Normatīvie akti”, “Noteikumi”.

Tukuma novada Dome 2018.gada 
7.februārī plkst.15.00 Tukuma novada 
pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tuku-
mā, rīko nekustamā īpašuma “Māliņi”, 
Džūkstes pagastā, Tukuma novadā (ka-
dastra Nr.90480020060), zemes vienības 
11,3 ha platībā, otro izsoli. Sākuma cena 
40000,00 EUR.

Apskate, iepriekš zvanot uz mob. 
tālr.29104617 (V.Bērzājs).

Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam 
Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā 
nodrošinājums 4000,00 EUR apmērā un 
dalības maksa 50,00 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.tukums.lv. Izsoles dalībniekus reģistrē 
Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba 
laikā līdz 2018.gada 2.februāra plkst.12.00.

Par pieteikumu iesniegšanu sportistu, treneru un sporta spēļu 
komandu apbalvošanai

Tukuma novada Dome atgādina, ka līdz 20.decembrim Domē 
(Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, LV – 3101) var iesniegt 
pieteikumus naudas balvu piešķiršanai sportistiem, sportistu tre-
neriem un sporta spēļu komandām par izciliem sasniegumiem 
sportā.

Naudas balvas tiek piešķirtas atbilstīgi Tukuma novada Domes 
2014.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.4 “Naudas balvas par izciliem 
sasniegumiem sportā”. Pieteikuma anketas pieejamas minēto no-
teikumu pielikumā.
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 SAISTOŠIE NOTEIKUMI

APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada Domes 28.09.2017. lēmumu (prot.Nr.16, 4.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12
Par grozījumiem Tukuma novada Domes 

2015.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.22 
“Par pašvaldības līdzfinansējumu 

īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmai Tukuma novadā pēc iedzīvotāju 

(dzīvojamo ēku īpašniekuvai pārvaldnieku) ierosinājuma” 

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta sesto daļu 

Izdarīt Tukuma novada Domes 2015.gada 29.oktobra saistošajos no-
teikumos Nr.22 “Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Tukuma novadā 
pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku vai pārvaldnieku) ierosinājuma” 
(turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Noteikumu 1.punktu papildināt ar šādu teikumu: “Saistošo noteiku-
mu izpratnē dzīvojamās mājas pārvaldnieks ir fiziska vai juridiska perso-
na, kas uz pārvaldīšanas līguma pamata veic dzīvojamās mājas īpašnieka 
uzdotās pārvaldīšanas darbības saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
likumā noteikto.” 

2. Noteikumu 2.punktu izteikt šādā redakcijā:
“2. Pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai 

ēkām izbūves robežas šo saistošo noteikumu izpratnē ir no ūdenssaimnie-
cības pakalpojuma sniedzēja izdotajos tehniskajos noteikumos norādītās 
pieslēguma vietas līdz īpašumā esošai ārējās ūdens un kanalizācijas sistē-
mas pieslēguma vietai vai ēkas fasādei”. 

3. Svītrot Noteikumu 3.punktu. 
4. Noteikumu 4.punktu izteikt šādā redakcijā:
“4. Daudzdzīvokļu ēku (kurā ir divi un vairāk dzīvokļu) pārvaldnieks 

vai atsevišķa dzīvokļa īpašnieks vai viņa pilnvarota persona pirms būv-
darbu uzsākšanas iesniedz ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam 
iesniegumu par vēlēšanos saņemt centralizētos ūdenssaimniecības pakal-
pojumus. Ja iesnieguma iesniedzējs ir atsevišķa dzīvokļa vai vienģimenes 
dzīvojamās mājas īpašnieks vai viņa pilnvarota persona, tad viņš iesniegu-
mā norāda informāciju par gatavību piedalīties pieslēguma centralizētajai 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai izbūves darbos ar saviem finanšu 
līdzekļiem. Iesniegumam jāpievieno saistošo noteikumu 11.3.apakšpunk-
tā minēto personu statusu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinā-
lu, ja persona pretendē uz pašvaldības līdzfinansējumu saistošo noteiku-
mu 11.3.punktā noteiktajā apmērā.”

5. Noteikumu 5.punktā vārdu “Būvvalde” aizstāt ar vārdiem “ūdens-
saimniecības pakalpojumu sniedzējs” un punktu aiz vārda “īpašniekiem” 
papildināt ar vārdiem “pārvaldniekiem vai viņu”. 

6. Noteikumu II. nodaļas nosaukumā svītrot tekstu “Daudzdzīvokļu un 
individuālo dzīvojamo ēku pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmai”.

7. Noteikumu 6.punktu izteikt šādā redakcijā: 
“6. Daudzdzīvokļu ēkas, par kuru noslēgts līgums starp pašvaldību un 

ēkas pārvaldnieku (apsaimniekotāju) par ēkas pārvaldīšanu (apsaimnie-
košanu) (turpmāk – pārvaldībā nodotā ēka), pārvaldnieks sadarbībā ar 
ēkas privatizēto dzīvokļu īpašnieku kopību kopsapulcē lemj par ēkas iek-
šējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūvi un pieslēgumu centra-
lizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Īpašnieku kopības vairā-
kuma lēmums ir saistošs visiem ēkas dzīvokļu īpašniekiem. Īpašnieku ko-
pības lēmumu un dzīvokļu īpašnieku iesniegumus par gatavību piedalīties 
ar saviem līdzekļiem ēkas iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 
izbūvē (100% apmērā), kā arī pieslēguma pie centralizētas ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmas izbūves līdzfinansēšanā (40% apmērā), pašvaldī-
bas ēku pārvaldnieki iesniedz Tukuma novada Domes (turpmāk – Dome) 
Arhitektūras nodaļai.”

8. Noteikumu 8.punktā tekstu “Pašvaldības valdījumā esošo daudzdzī-
vokļu ēku” aizstāt ar tekstu “Pārvaldībā nodotās ēkas”.

9. Noteikumu 10.punktu izteikt šādā redakcijā: 

“10. Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējs mēneša laikā pēc sais-
tošo noteikumu 4.punktā minētā iesnieguma un dokumentu saņemšanas 
Domes Komunālajai nodaļai iesniedz iesniegumu par plānotajiem būv-
darbiem un nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējuma apmēru, pievieno-
jot izmaksu tāmi. Domes Komunālā nodaļa sagatavo lēmumprojektu par 
pašvaldības līdzfinansējumu izskatīšanai Domes Saimniecības un uzņē-
mējdarbības veicināšanas komitejai, bet galīgo lēmumu pieņem Dome.”

10. Noteikumu 11.punktu izteikt šādā redakcijā: 
“11. Dome budžetā paredzēto līdzekļu apjomā finansē: 
11.1. viendzīvokļa mājām 60% no attiecīgā objekta pieslēguma centra-

lizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai paredzētajām izbūves un 
būvuzraudzības kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 (divi tūkstoši) 
euro,

11.2. daudzdzīvokļu mājām (mājām, kurās ir divi un vairāk dzīvokļu) 
60% no attiecīgā objekta pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un ka-
nalizācijas sistēmai paredzētajām izbūves un būvuzraudzības kopējām iz-
maksām, bet ne vairāk kā 3000 (trīs tūkstoši) euro,

11.3. viendzīvokļa mājām vai dzīvokļiem 80% no attiecīgā objekta pie-
slēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai paredzēta-
jām izbūves un būvuzraudzības kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 3000 
(trīs tūkstoši) euro, ja objekta īpašnieks ir Tukuma novadā dzīvesvietu 
deklarējusi:

11.3.1. trūcīga persona;
11.3.2. maznodrošināta persona;
11.3.3. persona, kuras apgādībā ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 

gadiem, un vismaz trīs bērnu deklarētās dzīvesvietas ir Tukuma novadā; 
11.3.4. persona ar 1. vai 2.grupas invaliditāti;
11.3.5. politiski represēta persona;
11.3.6. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalīb-

nieks;
11.3.7. pensijas vecuma persona, kurai nav Civillikumā noteikto apgād-

nieku.”

11. Noteikumu 12.punktu izteikt šādā redakcijā:
“12. Pieslēguma izbūvi centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmai uzsāk ar nosacījumu, ja vienģimenes dzīvojamo ēku īpašnieki vai 
viņu pilnvarotas personas, atsevišķa dzīvokļa īpašnieki vai viņu pilnvaro-
tas personas, vai ēku pārvaldnieki iemaksājuši ūdenssaimniecības pakal-
pojuma sniedzējam ne mazāk par 40% (saistošo noteikumu 11.3.apakš-
punktā noteiktajā gadījumā – 20%) no objekta izbūves un būvuzraudzī-
bas kopējām izmaksām, kā arī pieslēguma saņēmējs pārvaldniekam nav 
parādā pamatpakalpojumu, dzīvojamās telpas īres vai dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanas maksu.”

12. Noteikumu 13.punktā tekstu “pašvaldības valdījumā esošo un indi-
viduālo dzīvojamo ēku” aizstāt ar vārdu “objektu”. 

13. Noteikumu 14. un 18.punktā tekstu “pašvaldības valdījumā esošo” 
aizstāt ar vārdiem “pārvaldībā nodoto”.

14. Noteikumu 15.punktā tekstu “Pašvaldības valdījumā esošajās” aiz-
stāt ar vārdiem “Pārvaldībā nodotajās”. 

15. Noteikumu 16.punktu papildināt ar šādu tekstu: “Pirms būvdarbu 
uzsākšanas ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējs Tukuma novada 
būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) iesniedz atbilstīgi spēkā esošiem norma-
tīvajiem aktiem izstrādātu būvniecības ieceres dokumentu atzīmes par 
ieceres akceptu un atzīmes par būvdarbu uzsākšanu saņemšanai. Pēc būv-
darbu pabeigšanas Būvvaldē jāiesniedz ieceres dokumenta otrā daļa par 
būvdarbu pabeigšanu.”

16. Noteikumu 20.punktā vārdus “pašvaldības valdījumā” aizstāt ar 
tekstu “pārvaldībā nodotā ēka”.

17. Papildināt Noteikumus ar III. nodaļu šādā redakcijā: 

“III. Noslēguma jautājums 
27. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tukuma 

novada Domes 2010.gada 25.marta saistošie noteikumi Nr.11 “Par maģis-
trālo ūdensvadu un kanalizācijas vadu un pievadu izbūvi Tukuma novadā 
pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku un apsaimniekotāju) ierosinā-
juma”.”
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turpinājums 14.lpp.

APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada Domes 26.10.2017. lēmumu (prot.Nr.17, 4.§.).

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14
Par grozījumiem Tukuma novada Domes 

2014.gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr.20 
“Par nekustamā īpašuma nodokli Tukuma novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 
9.1punktu, 3.panta 1.4daļu un 1.6daļu, 2.panta astoto prim daļu, 5.panta trešo 

daļu, ceturto daļu un 9.panta otro daļu 

Izdarīt Tukuma novada Domes 2014.gada 23.oktobra saistošajos notei-
kumos Nr.20 “Par nekustamā īpašuma nodokli Tukuma novadā” (turp-
māk – noteikumi) šādus grozījumus:

1. noteikumu 9.punktā svītrot skaitli “11.2.1”,
2. svītrot 11.21.apakšpunktu,
3. izteikt noteikumu no 11.6.1. līdz 11.6.3.apakšpunktus šādā redakcijā:
“11.6.1. kuru īpašumā ir ražošanas ēkas (izņemot elektrības pārvades), 

ja tajās notiek pamatdarbība, ar noteikumu, ka uz taksācijas gada 1.janvāri 
ir saglabāta pamatdarbība un darba vietas ne mazāk kā 95% attiecībā pret 
iepriekšējo taksācijas gadu, nodokļa summa šim īpašumam samazināma 
par 25%;

11.6.2. kuru īpašumā ir zeme, uz kuras veic lauksaimniecisko ražošanu, 
ja tajā notiek pamatdarbība, ar noteikumu, ka uz taksācijas gada 1.janvāri 
ir saglabāta pamatdarbība, ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēc 
Valsts ieņēmumu dienesta datiem ir ne mazāk par 150,00 euro uz katru 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru un kopējie ieņēmumi no 
lauksaimnieciskās ražošanas iepriekšējā gadā nepārsniedz 30 000,00 euro, 
nodokļa summa šim īpašumam samazināma par 25%;

11.6.3. kuru īpašumā ir zeme, uz kuras veic bioloģisko lauksaimniecis-
ko ražošanu, ja tajā notiek pamatdarbība, ar noteikumu, ka uz taksācijas 
gada 1.janvāri ir saglabāta pamatdarbība, ieņēmumi no lauksaimnieciskās 
ražošanas pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem ir ne mazāk par 100,00 
euro uz katru lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru un kopējie 
ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas iepriekšējā gadā nepārsniedz 
30 000,00 euro, nodokļa summa šim īpašumam samazināma par 25%;”,

4. izteikt noteikumu 11.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.7. nodokļu maksātājiem, kuri veic sabiedriskos pasažieru pārva-

dājumus, ar noteikumu, ka uz taksācijas gada 1.janvāri ir saglabāta pa-
matdarbība un darba vietas ne mazāk kā 95% attiecībā pret iepriekšējo 
taksācijas gadu, nodokļa summa ar pasažieru pārvadāšanu tieši saistītam 
īpašumam samazināma par 25 %;”.

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums.

Precizēta saistošo noteikumu 
redakcija.

2. Īss projekta satura izklāsts. Precizēta saistošo noteikumu 
redakcija.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu.

Projekts būtiski neietekmēs 
pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā.

Projekts uzņēmējdarbības vidi 
neietekmē.

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām.

Nav izmaiņas.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām.

Nav veiktas.

Apstiprināti
ar Tukuma novada Domes 26.10.2017. lēmumu (prot. Nr.17, 6.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.16
Par grozījumiem Tukuma novada Domes 

2012.gada 23.augusta saistošajos noteikumos
 Nr.20 “Par Tukuma novada pašvaldības 

noteikto kustamo un nekustamo īpašumu, 
kas netiek ņemts vērā, atzīstot ģimeni (personu) 

par trūcīgu vai maznodrošinātu”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
33.panta otro daļu.

Izdarīt Tukuma novada Domes 2012.gada 23.augusta saistošajos notei-
kumos Nr.20 “Par Tukuma novada pašvaldības noteikto kustamo un ne-
kustamo īpašumu, kas netiek ņemts vērā, atzīstot ģimeni (personu) par 
trūcīgu vai maznodrošinātu” (turpmāk –noteikumi) šādus grozījumus:

1. noteikumu tiesisko pamatojumu izteikt šādā redakcijā “Izdoti saskaņā 
ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu”,

2. svītrot noteikumu 1.1.2. un 1.2.2.apakšpunktu.

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepie-
ciešamības pama-
tojums.

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai Tukuma 
novada Domes 2012.gada 23.augusta saistošie 
noteikumi Nr.20 “Par Tukuma novada pašval-
dības noteikto kustamo un nekustamo īpašumu, 
kas netiek ņemts vērā, atzīstot ģimeni (personu) 
par trūcīgu vai maznodrošinātu” (turpmāk – 
saistošie noteikumi Nr.20) nedublētu un neie-
robežotu Ministru Kabineta 2010.gada 30.marta 
noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trū-
cīgu” grozījumos, kuri stāsies spēkā 2018.gada 
1.janvārī, noteikto kustamo un nekustamo īpa-
šumu, kurš netiek ņemts vērā izvērtējot ģimenes 
(personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (perso-
nas) statusam.

2. Īss projekta satu-
ra izklāsts.

Saistošie noteikumi paredz svītrot no saistoša-
jiem noteikumiem Nr.20 Ministra Kabineta no-
teikumu Nr.299 grozījumos ietverto kustamo un 
nekustamo īpašumu.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašval-
dības budžetu.

Sociālā palīdzība plānota saskaņā ar Tukuma 
novada Domes saistošajiem noteikumiem par 
Tukuma novada pašvaldības pamatbudžetu un 
speciālo budžetu attiecīgajā gadā. 

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi 
pašvaldības teri-
torijā.

Projekts šo jomu neskar.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām.

Administratīvajām procedūrām tiek pakļauta lē-
muma pieņemšana, izpildes administrēšana un 
pārsūdzība.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām.

Nav organizētas.
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 SAISTOŠIE NOTEIKUMI
turpinājums no 13.lpp. Apstiprināti

ar Tukuma novada Domes 26.10.2017.lēmumu (prot Nr.17, 5.§.)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.15

Par grozījumiem Tukuma novada Domes 
2015.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.9 

“Par sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā” 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro, 

trešo daļu, 35.pantu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.pan-
ta pirmo daļu, Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr.550 “Kārtība, kādā 

aprēķināms, piešķirams un izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13., 15.punktu un 

likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
Izdarīt Tukuma novada Domes 2015.gada 26.marta saistošajos notei-

kumos Nr.9 “Par sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā” (turpmāk 
–noteikumi) šādus grozījumus:

1. noteikumos lietotā termina “Apgādnieks” skaidrojumu izteikt šādā 
redakcijā: 

“Apgādnieks – persona, kurai saskaņā ar likumu vai tiesas nolēmumu ir 
pienākums rūpēties par savu laulāto, bērniem vai vecākiem.”

2. noteikumos lietotā termina “Krīzes situācija” skaidrojumu izteikt 
šādā redakcijā: 

“Krīzes situācija – situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu 
no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem 
nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihoso-
ciāla vai materiāla palīdzība.”

3. Noteikumu 2.punktā svītrot vārdu salikumu “reģistrējušas vai”.
4. Noteikumu 3.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“3.3. vienreizējs pabalsts krīzes situācijā;”
5. Svītrot noteikumu 3.4.apakšpunktu;
6. izteikt noteikumu IV nodaļu šādā redakcijā:
“IV. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
19. Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā piešķir ģimenei (personai), kura 

katastrofas, stihiskas nelaimes vai citu no ģimenes (personas) gribas neat-
karīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatva-
jadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

20. Lai saņemtu vienreizēju pabalstu krīzes situācijā, personai vai tās 
likumiskajam pārstāvim viena mēneša laikā pēc krīzes situācijas rašanās 
ir jāiesniedz Tukuma novada sociālajā dienestā iesniegums par vienreizēja 
pabalsta krīzes situācijā pieprasīšanu un dokumenta kopiju (uzrādot ori-
ģinālu), kas apliecina krīzes situācijas faktu.

21. Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā piešķir Tukuma novada sociālā 
dienesta direktors vai direktora vietnieks, pamatojoties uz sociālā darbi-
nieka sniegto atzinumu par ģimenes (personas) sociālo situāciju, pieeja-
majiem resursiem, spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ņemot vērā 
krīzes situācijas izraisītās sekas.

22. Vienreizēja pabalsta krīzes situācijā apmērs ir 130,00 euro uz vienu 
personu un 100,00 euro uz katru nākamo ģimenes locekli.

22.1 Krīzes situācijā nonākusi ģimene (persona) ir tiesīga saņemt arī 
noteikumu 32. punktā noteikto pabalstu.

23. Ievērojot racionālu naudas līdzekļu izmantošanu, noteikumu 22. 
punktā noteikto vienreizējo pabalstu krīzes situācijā var palielināt, ja per-
sona ir objektīvi pamatojusi iemeslus par nepieciešamību pēc lielāka vien-
reizējā pabalsta krīzes situācijā sakarā ar pamatvajadzību (ēdiena, apģērba, 
mājokļa, veselības aprūpes, obligātās izglītības) nodrošināšanu.

24. Vienreizējo pabalstu krīzes situācijā pēc sociālā darbinieka ieteiku-
ma var aizstāt ar pabalstu natūrā, kas nozīmē, ka Tukuma novada sociālais 
dienests pamatvajadzību nodrošināšanai personai sedz uztura, sniegtos 
sociālos un veselības aprūpes pakalpojumu izdevumus, kā arī citus ar pa-
matvajadzību nodrošināšanu saistītus izdevumus.

24.1 Psihosociālo atbalstu krīzes situācijā sniedz pamatojoties uz sociālā 
darbinieka sniegto izvērtējumu par personas psihoemocionālo stāvokli un 
nepieciešamību pēc psihosociālā atbalsta.”

7. svītrot noteikumu V. nodaļu; 
8. izteikt noteikumu 31.punktu šādā redakcijā: 
“31. Pabalsts ģimenēm ar bērniem tiek piešķirts ģimenei (personai), 

kura normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu vai maznodro-
šinātu ģimeni (personu).”

9. svītrot no noteikumu 32.1. un 32.2. apakšpunktiem vārdu un skaitļu 

salikumus “līdz 20 gadu vecumam” un “vai vidusskolas izglītības”.
10. svītrot no noteikumu 33.punkta tekstu:
“Ja pabalsta pieprasītājs normatīvo aktu noteiktajā kārtībā nav atzīts par 

trūcīgu vai maznodrošinātu ģimeni (personu), tā iesniedz vienā mājsaim-
niecībā esošo pilngadīgo ģimenes locekļu iztikas līdzekļu deklarāciju par 
trijiem pēdējiem mēnešiem, nepieciešamības gadījumā iesniedz izziņas un 
sniedz ziņas par ģimenes (personas) ienākumiem, ja nepieciešamā infor-
mācija nav pašvaldības un valsts datu reģistros.”

11. svītrot noteikumu tiesiskajā pamatojumā tekstu “likuma “Par paš-
valdībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, 14.panta otro daļu”.

Paskaidrojuma raksts
Paskaidro-
juma raksta 

sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta ne-
pieciešamības 
pamatojums.

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai Tukuma novada 
Domes 2015.gada 26.marta saistošie noteikumi Nr.9 “Par 
sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā” (Turpmāk 
– saistošie noteikumi Nr.9)  būtu atbilstoši Labklājības 
ministrijas izstrādātajiem sociālās palīdzības sistēmas 
veidošanas pamatprincipiem un 2017.gada 12.janvāra 
grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likumā, kuri stāsies spēkā 2018.gada 1.janvārī.

2. Īss projekta 
satura iz-
klāsts.

Saistošie noteikumi precizē saistošajos noteikumos Nr.9 
ietverto terminu “Apgādnieks” un “Krīzes situācija” 
skaidrojumu atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā ietvertajam minēto terminu skaidroju-
mam, jo minētie termini saistošo noteikumu Nr.9 izprat-
nē tiek lietoti sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu 
sniegšanas kontekstā. Saskaņā ar Labklājības ministrijas 
izstrādātajiem sociālās palīdzības sistēmas veidošanas 
pamatprincipiem un 2017.gada 12.janvāra grozījumiem 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā viens 
no sociālās palīdzības veidiem ir palīdzība krīzes situāci-
jā, jo tā iekļauj sociālās palīdzības mērķi – personu pa-
matvajadzību apmierināšana, savukārt ārkārtas situācija 
ir definēta kā daudz plašāks un globālāks jēdziens, līdz 
ar to termins “ārkārtas situācija” ir aizstājams ar terminu 
“krīzes situācija”. Sociālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības likumā ietvertais termina “krīzes situācija” skaid-
rojums norāda, ka krīzes situācijā nonākušajai personai 
ir sniedzams ne tikai materiālais, bet arī psihosociālais 
atbalsts, līdz ar to noteikumi nosaka psihosociālā atbalsta 
saņemšanas kārtību. Labklājības ministrijas izstrādātajos 
sociālās palīdzības sistēmas veidošanas pamatprincipos 
norādīts, ka pašvaldības pabalsti var tikt uzskatīti par 
sociāliem pabalstiem, ja tiek ievērots šāds nosacījums: 
“materiālās situācijas izvērtēšanas un atbilstības noteik-
šanas trūcīgā vai maznodrošinātā statusam”, saistošajos 
noteikumos Nr.9 ietvertie veselības pabalsta piešķiršanas 
kritēriji neatbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem, līdz 
ar to šis pabalsts ir uzskatāms par pašvaldības pabalstu, 
nevis sociālo pabalstu un ir svītrojams no šiem notei-
kumiem. Šāds pats pamatprincips ir attiecināms arī uz 
pabalstu ģimenēm ar bērniem, līdz ar to pašā pabalsta 
definīcijā ietvertais personu loks – “ģimenes, kuras no-
nākušas krīzes situācijā”, neatbilst minētajiem nosacīju-
miem, un pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai mā-
cību iestādēs un tā saņemšanas kārtība šai mērķgrupai 
nosakāma sadaļā – pabalsts krīzes situācijā. Vienlaicīgi 
Labklājības ministrija izstrādātajos sociālās palīdzības 
sistēmas veidošanas pamatprincipos norāda vēl vienu 
sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincipu – pamat-
vajadzību (ēdiens, apģērbs, veselības aprūpe, obligātā iz-
glītība) apmierināšana, norādot, ka pamatvajadzību de-
finīcijā ietvertais termins “obligātā izglītība” ir interpre-
tējams Izglītības likuma 4.panta kontekstā, proti, bērnu 
sagatavošana pamatizglītības ieguvei no 5 gadu vecuma 
un pamatizglītības iegūšana vai iegūšanas turpināšana 
līdz 18 gadu vecumam. Līdz ar to par sociālo palīdzību ir 
uzskatāms atbalsts tikai šai mērķgrupai, no saistošajiem 
noteikumiem Nr.9 ir svītrojama mērķgrupa pēc 18 gadu 
vecuma sasniegšanas un vidusskolas izglītības iegūšanas.
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3. Informācija 
par plānoto 
projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības 
budžetu.

Sociālā palīdzība plānota saskaņā ar Tukuma novada 
Domes saistošajiem noteikumiem par Tukuma novada 
pašvaldības pamatbudžetu un speciālo budžetu attiecī-
gajā gadā.

4. Informācija 
par plānoto 
projekta ietek-
mi uz uzņē-
mējdarbības 
vidi pašvaldī-
bas teritorijā.

Projekts šo jomu neskar.

5. Informācija 
par adminis-
tratīvajām 
procedūrām.

Administratīvajām procedūrām tiek pakļauta lēmuma 
pieņemšana, izpildes administrēšana un pārsūdzība.

6. Informācija 
par konsultā-
cijām ar pri-
vātpersonām.

Nav organizētas.

Apstiprināti
ar Tukuma novada Domes 26.10.2017. lēmumu (prot. Nr.17, 7.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.17
Par grozījumiem Tukuma novada Domes 

2013.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 
“Par Tukuma novada pašvaldības finansiālo atbalstu 
audžuģimenēm un sociālajām garantijām bāreņiem

un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem”

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr.857 “Noteikumi par 
sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš 
ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 22.punktu, 

Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” 
43.punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 252.pantu, liku-

ma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

Izdarīt Tukuma novada Domes 2013.gada 25.aprīļa saistošajos noteiku-
mos Nr.10 “Par Tukuma novada pašvaldības finansiālo atbalstu audžuģi-
menēm un sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības paliku-
šajiem bērniem” (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:

1. izteikt noteikumu 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.1. pabalsts viena bērna uzturam – 280,00 euro mēnesī;”
2. svītrot noteikumu 2.1.1apakšpunktu.
3. izteikt noteikumu 2.4., 2.5. un 2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.4. vienreizēju pabalstu pilngadību sasniegušam bārenim un bez ve-

cāku gādības palikušajam bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai izmaksā 
10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma par vienreizēja pabalsta piln-
gadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam 
patstāvīgas dzīves uzsākšanai pieņemšanas. Pabalsta apmērs:

2.4.1. 130,00 euro;
2.4.2. ar I grupas invaliditāti, ja noteikta invaliditāte no bērnības, 280,00 

euro;
2.4.3. ar II grupas invaliditāti, ja noteikta invaliditāte no bērnības, 

260,00 euro;
2.4.4. ar III grupas invaliditāti, ja noteikta invaliditāte no bērnības, 

215,00 euro.
2.5. pabalstu ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bārenim 

un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš turpina mācības vai stu-
dijas, izmaksā līdz katra mēneša piecpadsmitajam datumam. Pirmreizēji 
pabalstu izmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma par ikmēneša 
izdevumiem pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības pa-
likušajam bērnam pieņemšanas. Pabalsta apmērs:

2.5.1. 100,00 euro mēnesī;
2.5.2. ar I grupas invaliditāti, ja noteikta invaliditāte no bērnības, 140,00 

euro mēnesī;
2.5.3. ar II grupas invaliditāti, ja noteikta invaliditāte no bērnības, 

130,00 euro mēnesī;
2.5.4. ar III grupas invaliditāti, ja noteikta invaliditāte no bērnības, 

110,00 euro mēnesī.
2.6. dzīvokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam (no 18 

līdz 24 gadu vecumam). Dzīvokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam 
bērnam pašvaldība maksā, pamatojoties uz bērna iesniegumu. Dzīvokļa 
pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam piešķir no mēneša, kurā 
iesniegts iesniegums, pabalsta apmēra aprēķinā izmantojot šādus norma-
tīvus:

2.6.1. izdevumi par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepiecie-
šamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām) īres lī-
gumā noteiktā maksa, bet ne vairāk kā 1,50 euro par 1 m2, maksimāli ap-
rēķinā pieļaujamā platība 18 m2 kopējās mājokļa platības vienai personai 
un 12 m2 kopējās mājokļa platības katrai nākamajai personai, izņemot ja 
ģimene (persona) dzīvo atsevišķā vienistabas dzīvoklī, tad normatīvs par 
dzīvojamo telpu īri un apkuri netiek piemērots;

2.6.2. par gāzi – 1 m3 mēnesī vienai personai;
2.6.3. par elektroenerģiju – 50 kWh mēnesī personai;
2.6.4. par apkuri, aprēķinam tiek ņemtas attiecīgās ēkas siltumapgādes 

sezonas 1 m2 izmaksas siltumapgādes mēnesī;
2.6.5. par auksto ūdeni un kanalizāciju, un karsto ūdeni – atbilstoši 

ūdens skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk par 2 m3 vienai personai mē-
nesī, no kuriem ne vairāk kā par 1 m3 karstā ūdens uzsildīšanai;

2.6.6. siltumenerģijas resursu iegāde – sešus mēnešus gadā par katru 
mēnesi 1,00 euro par vienu m2 no mājokļa platības;

2.6.7. par sadzīves atkritumu izvešanu ne vairāk kā vienu reizi mēne-
sī (0,24 m3) dzīvojamās mājās vai faktisko maksu, kas norādīta rēķinā 
daudzdzīvokļu mājai.”

4. papildināt noteikumus ar 2.8.1apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.8. 1 pabalsts par audžuģimenes pienākumu pildīšanu 25,00 euro mē-

nesī par katru Tukuma novada pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarē-
jušas audžuģimenes aprūpē nodotu bērnu.”

5. papildināt noteikumu 3.punktu, aiz skaitļiem un pieturzīmēm “2.2.” 
liekot skaitļus un pieturzīmes “2.8.1”.

Apstiprināti
ar Tukuma novada Domes 26.10.2017. lēmumu (prot. Nr.17, 8.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.18
Par grozījumiem Tukuma novada Domes

2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 
“Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta 
trešo daļu 

Izdarīt Tukuma novada Domes 2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 
“Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem” (turpmāk – noteikumi) šādus gro-

zījumus:

1. papildināt noteikumus ar 2.12.punktu šādā redakcijā: 
“2.12. pabalsts veselības aprūpei.” 
2. noteikumu 3.punktu izteikt šādā redakcijā:
“3. Pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei 225,00 euro (turpmāk šajā no-

daļā – pabalsts) izmaksā par katru Tukuma novadā pirmreizēji dzīvesvietā 
deklarētu jaundzimušu bērnu.”

3. noteikumu 9., 10., 11.punktu izteikt šādā redakcijā:
“9. Pabalstu Zelta kāzu jubilāriem 100,00 euro un Dimanta kāzu jubi-

lāriem 150,00 euro (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) piešķir laulātajiem 
pāriem, ja abi laulātie savu dzīvesvietu deklarējuši Tukuma pašvaldības 
administratīvajā teritorijā un ir laulībā 50 gadus (Zelta kāzas) vai 60 gadus 
(Dimanta kāzas).

10. Lai saņemtu pabalstu, viens no laulātajiem iesniedz iesniegumu Tu-
kuma novada pašvaldības aģentūrā “Tukuma novada sociālais dienests” 
vai Tukuma novada pašvaldības noteiktajā kārtībā vienu mēnesi pirms 
Zelta vai Dimanta kāzu ceremonijas, piesaka ceremoniju Tukuma nova-
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da Dzimtsarakstu nodaļā. Pabalstu pasniedz laulātajam pārim Zelta vai 
Dimanta kāzu ceremonijas laikā, vai, ja ceremoniju nevēlas, pabalstu pār-
skaita uz tā laulātā norādīto norēķina kontu, kurš ir iesniedzis iesniegumu.

11. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Tukuma novada sociālais 
dienests viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, bet ne vē-
lāk kā līdz Zelta vai Dimanta kāzu ceremonijas norises dienai. Pieņemto 
lēmumu var apstrīdēt lēmumā norādītajā kārtībā. 

4. noteikumu 25.punktu izteikt šādā redakcijā:
“25. Pabalstu aizgādnim 55,00 euro apmērā piešķir par katru aizgādnībā 

esošu personu un izmaksā vienu reizi kalendārajā gadā.”
5. papildināt noteikumus ar 29.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
“29.8. ģimenes plānošanas pasākumiem līdz 100,00 euro gadā.”
6. svītrot noteikumu 33.2.apakšpunktu.
7. papildināt noteikumu 33.3.apakšpunktu ar tekstu šādā redakcijā:
“...Šajā gadījumā tiek segta starpība starp citu saņemto apbedīšanas pa-

balstu un šajos noteikumos noteikto apbedīšanas pabalstu.”
8. papildināt noteikumus ar jaunu XII1. un XII2.nodaļu šādā redakcijā, 

attiecīgi mainot Noslēguma jautājuma numerāciju:
“XII1. Pabalsts veselības aprūpei
55. Pabalstu veselības aprūpei piešķir ģimenei (personai), kura veselības 

stāvokļa dēļ ir nonākusi krīzes situācijā. Pabalstu veselības aprūpei piešķir 
šādu izdevumu segšanai:

55.1. medikamentiem;
55.2. ārstnieciskajām manipulācijām, nepieciešamajām operācijām, sta-

cionāram, ārstnieciskajām rehabilitācijām;
55.3. ārstēšanai no alkohola, narkotisko vielu vai azartspēļu atkarības;
55.4. zobārstniecības pakalpojumiem, ja tas saistīts ar neatliekamām 

medicīniskām indikācijām;
55.5. redzes korekcijas līdzekļiem.
56. Lai saņemtu pabalstu veselības aprūpei, persona vai tās likumiskais 

pārstāvis iesniedz Tukuma novada sociālajā dienestā iesniegumu, kurā no-
rāda veselības problēmas un to risināšanai nepieciešamo palīdzības veidu, 
pamatojot materiālo līdzekļu trūkumu. Papildus tam ir jāiesniedz iztikas 
līdzekļu deklarācija par pēdējiem trīs mēnešiem no iesniegumu iesnieg-
šanas dienas par vienā mājsaimniecībā esošajiem pilngadīgajiem ģimenes 
locekļiem. Ja pašvaldības un valsts datu reģistros nav reģistrēta informā-
cija par ģimenes (personas) ienākumiem, tad ir jāiesniedz attiecīga izziņa, 
kurā ir norādīta nepieciešamā informācija par ģimenes (personas) ienāku-
miem. Iesniegumam jāpievieno:

56.1. ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izraksts no medicīnas kartes par 
personas saņemtajām medicīniskajām vai neatliekamajām indikācijām, 
terapiju, zobārstniecības pakalpojumiem;

56.2. finanšu dokumentu (čeki, kvītis, rēķini) kopijas par pēdējiem trīs 
mēnešiem, kas pierāda personas izdevumus par saņemto medicīnisko ap-
rūpi, iegādātajiem medikamentiem, veiktajām operācijām, ārstnieciska-
jām manipulācijām u.c. ar veselības aprūpi saistītajiem izdevumiem;

56.3. recepšu kopijas vai līgums, kas apliecina nepieciešamos izdevumus 
par medicīnisko aprūpi, medikamentiem, operācijām, ārstnieciskajām 
manipulācijām u.c. ar veselības aprūpi saistītajiem izdevumiem.

57. Pabalsta veselības aprūpei apmērs var būt vienāds ar noteikumu 55. 
punktā noteikto pabalstu. Tukuma novada sociālais dienests veselības ap-
rūpes izdevumus var segt daļēji. Pabalsta veselības aprūpei apmēru nosa-
ka, izmantojot šādu formulu:

PVA=MIL+IVA-I, kur
PVA – pabalsts veselības aprūpei apmērs mēnesī;
MIL – šajos noteikumos noteiktais ienākumu līmenis ģimenei (perso-

nai) krīzes situācijā;
IVA – izdevumi veselības aprūpei (saistošo noteikumu 55.punkts) mē-

nesī;
I – ģimenes (personas) kopējais ienākuma līmenis mēnesī.
Ja pēc minētā aprēķina pabalsts veselības aprūpei ir lielāks par saistošo 

noteikumu 55.punktā paredzētajiem veselības aprūpes izdevumiem mē-
nesī, to samazina līdz veselības aprūpes izdevuma apmēram vienā mēnesī.

58. Pabalstu veselības aprūpei ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai 
var piešķirt līdz trīs mēnešiem.

59. Pabalstu veselības aprūpei piešķir, izvērtējot ģimenes un tā sastāvā 

esošo personu kopējos izdevumus par uzturu, kuri mitinās vienā mājoklī, 
vai personas, kuras dzīvo atsevišķi, to ienākumus, materiālo stāvokli un 
pieejamos resursus (t.sk. apgādnieka sniegto palīdzību).

60. Tukuma novada sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta ve-
selības aprūpei piešķiršanu vai tā atteikumu.

XII2. Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai
61. Pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai piešķir Tukuma novada paš-

valdībā dzīvesvietu deklarētam bērnam, kurš apgūst vidusskolas izglītības 
programmu līdz 20 gadu vecumam, ja tam piešķirts trūcīgas vai mazno-
drošinātas ģimenes (personas) statuss.

62. Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai sedz pusdienu faktiskās iz-
maksas mācību iestādē, saskaņā ar noslēgto līgumu ar ēdināšanas pakal-
pojuma sniedzēju.

63. Pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai piešķir uz pirmo mācību 
pusgadu vai otro mācību pusgadu.

64. Lai saņemtu pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai, persona vai tās 
likumiskais pārstāvis iesniedz sociālajā dienestā iesniegumu, kurā norāda 
nepieciešamo palīdzības veidu. 

65. Lēmumu par pabalsta ēdināšanas izdevumu segšanai piešķiršanu vai 
atteikumu piešķirt pabalstu ģimenei ar bērniem pieņem Tukuma novada 
sociālais dienests.”

9. svītrot noteikumu tiesiskajā pamatojumā tekstu “12.pantu, 21.panta 
pirmās daļas 16.punktu un”.

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta ne-
pieciešamības 
pamatojums.

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai Tukuma no-
vada Domes 2014.gada 30.janvāra saistošajos notei-
kumos Nr.3 “Par Tukuma novada pašvaldības pa-
balstiem” ietvertu no Tukuma novada Domes 2015.
gada 26.marta saistošajiem noteikumiem Nr.9 “Par 
sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā” svīt-
roto pabalstu – pabalsts veselības aprūpei, kurš pēc 
savas būtības ir pašvaldības brīvā iniciatīva, nevis 
sociālais pabalsts. Tas pats attiecas uz pabalstu ēdi-
nāšanas izdevumu segšanai, jo kā pamatvajadzība ir 
obligātā izglītība, kas ir pirmsskolas un pamatskolas 
izglītība, nevis vidusskolas izglītība. Līdz ar to bēr-
niem, kuri apgūst vidusskolas izglītības programmu, 
nav iespējams segt ēdināšanas izdevumus sociālā 
pabalsta ietvaros. Vienlaikus saistošie noteikumi pa-
lielina pabalstu jaundzimušā aprūpei par 25,00 euro, 
mainīta pabalsta Zelta kāzu jubilejā un Dimantu 
kāzu jubilejā piešķiršanas kārtība, nosakot, ka pabal-
stu ir tiesīgi saņemt arī tie laulātie, kuri nevēlas kāzu 
ceremoniju, bet tomēr ir laulībā nodzīvojuši 50/60 
gadus un ir ne mazāk pelnījuši šo pašvaldības atbal-
stu. Ir aktuāla problēma nodrošināt aizgādni per-
sonai, kura atrodas Valsts sociālās aprūpes iestādē, 
līdz ar to ir nepieciešams vairāk motivēt aizgādņus, 
sniegt tiem lielāku atbalstu. Saistošie noteikumi pa-
redz pabalstu aizgādnim izmaksāt par katru aizgā-
dībā esošu personu, nevis vienu pabalstu, nevērtējot 
aizgādnībā esošo personu skaitu. Tikpat aktuāls jau-
tājums ir ģimenes plānošanas pasākumu īstenošana, 
līdz ar to noteikumos ietvertais pabalsts rehabilitā-
cijas plāna sasniegšanai tiek papildināts ar vēl vienu 
mērķi – ģimenes plānošanas pasākumi.

2. Īss projekta 
satura izklāsts.

Saistošie noteikumi tiek papildināti ar diviem pabal-
stu veidiem – pabalsts veselības aprūpei un pabalsts 
ēdināšanas izdevumu segšanai. Vienlaikus tiek pa-
augstināts pabalsts jaundzimušā bērna aprūpei no 
200,00 euro uz 225,00 euro. Arī pabalsta aizgādnim 
saņemšanas nosacījumi tiek mainīti, nosakot, ka 
pabalsts tiek izmaksāts par katru aizgādībā esošu 
personu. Savukārt pabalsts rehabilitācijas mērķu sa-
sniegšanai tiek papildināts ar vēl vienu tā saņemša-
nas mērķi – ģimenes plānošanas pasākumi.
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3. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu.

Pašvaldības palīdzība plānota, attiecīgi palielinot 
Tukuma novada Domes saistošajos noteikumos 
par Tukuma novada pašvaldības pamatbudžetu 
un speciālo budžetu attiecīgajā gadā noteikto fi-
nansējumu Tukuma novada pašvaldības pabalsta 
izmaksai.

4. Informācija 
par plānoto pro-
jekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbī-
bas vidi pašval-
dības teritorijā.

Projekts šo jomu neskar

5. Informācija 
par administra-
tīvajām proce-
dūrām.

Administratīvajām procedūrām tiek pakļauta 
lēmuma pieņemšana, izpildes administrēšana un 
pārsūdzība.

6. Informācija 
par konsultāci-
jām ar privāt-
personām.

Nav organizētas.

CIENĪJAMIE SAKŅU DĀRZU 
LIETOTĀJI!

Aicinām sakņu dārzu nomniekus, kuriem ir beidzies no-
mas līgums, ierasties Tukuma novada Domē Klientu apkalpo-
šanas centrā 1.stāvā, lai pārslēgtu sakņu dārza nomas līgumu. 

Ja līdz 31.01.2018. līgums netiks atjaunots, dārzs tiks pie-
šķirts citai personai rindas kārtībā.

Tukuma novada Domes Klientu apkalpošanas centra 
Darba laiks: 
pirmdienās no 8.00 līdz 18.00
otrdienās  no 8.00 līdz 17.00 
trešdienās  no 8.00 līdz 17.00
ceturtdienās  no 8.00 līdz 17.00
piektdienās  no 8.00 līdz 16.00

Ļena Jēkabsone
Tukuma novada Domes Īpašumu nodaļas
Zemes lietu speciāliste  mob.tālr.22009228

Adventes un Ziemassvētku laika dievkalpojumi un 
koncerti Tukuma novadā

Tukuma evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā:
17. decembrī 11.00 Trešās Adventes 

dievkalpojums. Piedalās Tukuma Mūzikas 
skolas audzēkņi un pedagogi, kā arī Tuku-
ma pilsētas Kultūras nama senioru koris 
“Skandīne”.

22. decembrī 11.00 
Snieg klusā nakts un iespēj visu vienot, 

šo sirds mieru – par dāvanu ņem to. /L. Brī-
daka/

Svētbrīdis un Ziemassvētku koncerts 
Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolēniem, vecā-
kiem un pedagogiem.

24. decembrī 11.00 Ceturtās Adventes 
dievkalpojums. Piedalās Tukuma pilsētas 
Kultūras nama jauktais koris “Gavile”.

24. decembrī 18.00 dievkalpojums Zie-
massvētku vakarā. Piedalīsies Tukuma Rai-
ņa ģimnāzijas koris “Savējie”.

25. decembrī 11.00 dievkalpojums 
Kristus piedzimšanas svētkos.

25. decembrī 14.00 Tukuma 2. pamat-
skolas zēnu kora koncerts “Ir spožums kāds 
tuvāks”.

26. decembrī 16.00 Bērnu uzvedums 
“Dāvana visvājākajam”.

31. decembrī 11.00 Vecgada dievkalpo-
jums. Piedalās Tukuma pilsētas Kultūras 
nama sieviešu koris “Noktirne”.

Džūkstes draudzes kapelā:
25. decembrī 12.00 Ziemassvētku 

dievkalpojums.

Dzirciema evaņģēliski luteriskajā baz-
nīcā:

24. decembrī 15.00 Ziemassvētku diev-
kalpojums.

Sēmes evaņģēliski luteriskajā baznīcā:
24. decembrī 18.00 Ziemassvētku diev-

kalpojums.

Sātu evaņģēliski luteriskajā baznīcā:
17. decembrī 12.00 Ziemassvētku ie-

skaņas koncerts. Piedalās Irlavas Kultūras 
nama vokālie ansambļi “Mazulīši”, “Irlav-
nieki”, “Silava” un sieviešu koris “Irlava”.

24. decembrī 17.00 Ziemassvētku diev-
kalpojums. Piedalās muzikālā apvienība 
“Ziemassvētku priekam”.

25. decembrī 11.00 Pirmo Ziemassvēt-
ku dievkalpojums. Piedalās Tumes jauktais 
koris.

Lestenes evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā:
16. decembrī 14.00 Koru koncerts. 

Programmā: Kamila Sensānsa “Ziemas-
svētku oratorija” (Camille Saint-Saëns 
“Oratorio de Noêl”). Piedalās Tukuma Kul-
tūras nama jauktais koris “Gavile”, Kanda-
vas jauktais koris “Kandava” un Jelgavas 
vīru koris “Ozols”.

17. decembrī 12.00 Trešās Adventes 
svētku dievkalpojums un koncerts.

23. decembrī 14.00 Ziemassvētku kau-
ju atceres dievkalpojums.

24. decembrī 16.00 Ziemassvētku diev-
kalpojums.

Tukuma Svētā Stefana Romas 
katoļu draudzē:
24. decembrī 11.00 Ceturtās Adventes 

dievkalpojums.
24. decembrī 18.00 Ganiņu Svētā Mise.
25. decembrī 11.00 Ziemassvētku diev-

kalpojums.
26. decembrī 11.00 Draudzes svētki. 

Ziemassvētku dievkalpojums un koncerts.
31. decembrī 11.00 dievkalpojums.

Lamiņu Romas katoļu draudzē:
24. decembrī 14.00 Ziemassvētku diev-

kalpojums.

Sv.Nikolaja Tukuma pareizticīgo 
baznīcā:
6.janvārī 18.00 svētku dievkalpojums.
7.janvārī 9.00 svētku dievkalpojums.

Pilnīgākai informācijai lūdzam sekot lī-
dzi www.tukums.lv.

Tukuma novada Domes deputāts Agris Zvaigzneskalns uzklausīs iedzīvotājus 21.decembrī 
no plkst. 12.00 līdz plkst.14.00 Tukuma novada Domē, Talsu ielā 4.
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Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauta viena no 
vecākajām ēkām Tukumā

2017. gada 2. novembrī ēka “Vecā aptie-
ka”, kas atrodas Tukumā, Brīvības laukumā 
21, ir iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes vēs-
turiska notikuma vieta, piešķirot tai 9920. 
kārtas numuru. Kopš 1997. gada ēkā atro-
das viena no Tukuma muzeja struktūrvie-
nībām – Mākslas galerija “Durvis”. 

Ēka Brīvības laukumā 21 jeb tā dēvētā 
Vecā aptieka jeb Tukumnieka māja ir ar-
hitektoniski un pilsētbūvnieciski nozīmīgs 
kultūrvēsturisks objekts, kas pilnībā sagla-
bājis sākotnējo būvapjomu. Ēka ir īpaši no-
zīmīga kompleksā ar gruntsgabala apbūvi 
un pagalma bruģējumu, kas tipoloģiski at-
spoguļo Tukuma pilsētai raksturīgo dažā-
du saimniecības ēku virknējumu rindās gar 
gruntsgabalu robežām.

Ielas namu, kurā atradusies pirmā Tu-
kuma aptieka un laboratorija, 1758. gadā 
būvējis hercoga ķirurgs un aptiekārs Jo-
hans Gotlobs Groške (1714–1777). Ēkā 
līdz mūsdienām saglabājušās atsevišķu 
būvgaldniecības izstrādājumu detaļas un 
vērtīga informācija par sava laika būvniecī-
bas tradīcijām un arī laika gaitā notikušām 
pārmaiņām, tostarp pirms 1830. gada izbū-
vēto mezonīnu. 

Ēkā joprojām atrodas rokoko stila iekš-
durvis. Identificēti vairāki citi būvgald-
niecības izstrādājumi, tostarp loga aploda 
austrumu gala fasādē. Ēkas mākslinieciski 
arhitektoniskās izpētes laikā, ko veica arhi-
tekte Kristīne Veinberga un Juris Zviedrāns, 
zem apšuvuma tika atrasta kādreizējās 
aptiekas stacionāro plauktu vieta un 19. 
gadsimta 60. gadu līdz 20.gadsimta vidus 
tapešu paliekas. Uz iekšdurvju aplodas bija 
saglabājušies arī senāku tapešu fragmenti, 
kas pēc mākslas zinātnieces Lauras Lūses 
atzinuma, visticamāk, darinātas Anglijā 18. 
gadsimta pēdējā trešdaļā un, visticamāk, 

attiecas uz periodu, kad ēku pārbūvēja 
“Academia Petrina” profesors J.G. Groške 
(aptiekāra J.G. Groškes dēls). Identificēta-
jos tapešu fragmentos redzamas kādas uz 
papīra gleznotas ainavas pēdas, vairāku cil-
vēku, ziedu vītņu un lapu kontūras. 

Tukumnieka māja ir ēka ar nozīmīgu 
kultūrvēsturisku vērtību, tāpēc pēc Tuku-
ma muzeja ierosinājuma Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcija to vir-
zījusi iekļaušanai valsts nozīmes kultūras 
pieminekļu sarakstā kā vēsturiska notiku-
ma vietu. Ēka saistīta ne tikai ar Tukuma 
pilsētas, bet arī Kurzemes un visas Latvijas 
mēroga 18.–19. gadsimta medicīnas, zināt-
nes, saimniecības un kultūras norisēm. 

Mājvieta pie senā tirgus laukuma tika 
apdzīvota jau Livonijas ordeņa laikā un 16. 
gadsimtā šis īpašums piederēja Šlokenbekas 
muižai, ko pārvaldīja Tukuma pils komturs 
Dītrihs Butlars (?–1537), kas ļoti aktīvi ie-
saistījās reformācijas kustībā un savas dar-
bības dēļ gāja bojā. Ēka Brīvības laukumā 

21 ir saistīta arī ar Kandavas pilskungu Oto 
Bartoldu fon Šenkingu (miris ap 1677) un 
viņa pēcnācējiem, kā arī ar tādām 18.–19. 
gadsimtā nozīmīgām dzimtām kā Groš-
kēm, Eksēm, Adolfi, kas bija aptiekāri, un 
tirgotājiem Kupferiem, Bringeriem, Vein-
bergiem. 

Atzīmējot galerijas iekļaušanu valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, 
tapusi izstāde par Mākslas galerijas “Dur-
vis” ēku un tās iedzīvotājiem “Stāsts par Tu-
kumnieka māju”, kas apskatāma līdz 2017. 
gada 14. decembrim. 

Par valsts nozīmes vēsturisku vietu 
2016. gadā tika atzīta vēl viena Tukuma 
muzeja struktūrvienība – Džūkstes Pasaku 
muzeja ēka; savulaik tā bija Džūkstes–Lan-
cenieku skola un A. Lerha-Puškaiša dzīves 
vieta.

Kristīne Ozola
Tukuma muzeja Komunikāciju

 nodaļas vadītāja
Tālr.: (+371) 20 24 70 01

E-pasts: pr@tukumamuzejs.lv

Kristīnes Ozolas foto no Mākslas galerijas “Durvis” izstādes “Stāsts par Tukumnieka māju”

Izstādes
Līdz 22.decembrim Sēmes pakalpoju-

mu centrā Zaigas Reimanes gleznu izstā-
de.

Visu decembri Zentenes Kultūras namā 
Tukuma tēlotājmākslas studijas Sņežanas 
Tišleres vadītās grupas darbu izstāde un 
Genādija Gorohova darbu izstāde. 

Decembrī Tukuma pilsētas Kultūras 
nama jaunās daļas foajē izstāde “Starp-
toņi” – Tukuma tēlotājmākslas studijas 
Sņežanas Tišleres grupas darbu izstāde. 
Par nokļūšanu izstādē interesēties pie Kul-
tūras nama dežuranta. Pusdienu pārtrau-
kums no 12.00 līdz 13.00.

No 2018.gada 5.janvāra Slampes Kultū-

ras pilī Nadeždas Izeņovas gleznu izstāde.
No 2018.gada 8.janvāra Zentenes Kul-

tūras namā fotogrāfiju izstāde – pārskats 
par kultūras un sporta dzīves aktivitātēm 
2017.gadā.

Līdz 21. decembrim Pastariņa muzejā 
gleznošanas studijas “Lapmežciems” izstā-
de “Par un ap Pastariņa muzeju”. Grupas 
pieteikt iepriekš: 28651091, pastarinamu-
zejs@tukumamuzejs.lv. 

Līdz 2018. gada 6. janvārim Tukuma 
Audēju darbnīcā ilggadējās TLMS “Dur-
be” dalībnieces Ingrīdas Ķimenes izstāde 
“Mans dvēseles pieskāriens”. Grupas pie-
teikt iepriekš: 63125539, 25622267, audeju-
darbnica@tukumamuzejs.lv.

Līdz 2018. gada 10. janvārim Tukuma 

Mākslas muzejā karikatūru darbu izstāde 
“Ar vieglāku skatu uz dzīvi”. Izstāde vel-
tīta karikatūrista Gunāra Bērziņa 90. jubi-
lejai. Grupas pieteikt iepriekš: 27843190, 
makslasmuzejs@tukumamuzejs.lv.

Līdz 2018. gada 25. janvārim Mākslas 
galerijā “Durvis” Māras Alksnes zīda un 
rotu izstāde. 

No 2018. gada 13. janvāra līdz 2. mar-
tam Tukuma Audēju darbnīcā izstāde 
“Zīmju spēks”. Izstādē par tēmu “Latviešu 
spēka zīmes” eksponēti saldenieku Melitas 
Mednes un Egila Medņa darināti cimdi, 
audumi, apģērbs, keramika, stikls. Plašāka 
informācija: 63125539, 25622267, audeju-
darbnica@tukumamuzejs.lv. 

No 2018. gada 27. janvāra līdz 18. feb-
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turpinājums 20.lpp.

Kultūras un izklaides 
pasākumi Tukuma 

novadā
18.decembrī
11.00
Slampes Kul-
tūras pilī

Izrāde bērniem “Baltā 
Lāča Ziemassvētki”. 
”Teātris un es”Ieeja bez 
maksas

18.00
Tukuma Mū-
zikas skolā

Vokālo ansambļu “Krik-
sis”, “Kreksis” un draugu 
koncerts
Ieeja bez maksas

19.decembrī
18.00
Tukuma Mū-
zikas skolā

Akordeona spēles au-
dzēkņu koncerts
Ieeja bez maksas

20.decembrī
10.00
Tukuma pil-
sētas Kultūras 
namā

Tukuma internātpamat-
skolas Ziemassvētku 
koncerts vecākiem

21.decembrī
11.00
Zentenes 
Kultūras 
namā

Svētku eglīte Sēmes un Zen-
tenes pagastu bērniem

13.00
Pastariņa 
muzejā

Ziemas saulgriežu atzīmēša-
na latviskās tradīcijās
Dalība pasākumā: skolē-
niem, studentiem, pensionā-
riem, invalīdiem 1,00 EUR 
(Tukuma novada invalīdiem 
– bez maksas), pieauguša-
jiem 1,50 EUR, ģimenes 
biļete 3,00 EUR. Informācija 
un obligāta pieteikšanās pa 
tālr. 63154518, 28651091, 
pastarinamuzejs@tukuma-
muzejs.lv

19.00
Slampes 
Kultūras 
pilī

Koncertprogramma ”Tev 
tuvumā”
Dzied grupa “Putnu balle”, 
Aija Andrejeva, Artūrs 
Skrastiņš, Marts Kristiāns 
Kalniņš. Biļešu cenas 12,00; 
14,00 EUR. Biļetes var iegā-
dāties “Biļešu Paradīzē” un 
Slampes Kultūras pils kasē 
(mob.tālr.20005704)

22.decembrī
11.00
Sv. Trīs-
vienības 
Tukuma 
luterāņu 
baznīcā

Snieg klusā nakts un iespēj 
visu vienot, Šo sirds mie-
ru – par dāvanu ņem to /L. 
Brīdaka/.                 Svētbrīdis 
un Ziemassvētku koncerts 
Tukuma Raiņa ģimnāzijas 
skolēniem, vecākiem un 
pedagogiem

19.30
Tumes 
Kultūras 
namā

Ziemassvētku koncerts ar 
amatiermākslas kolektīvu 
piedalīšanos

21.00
Tumes 
Kultūras 
namā

Ziemassvētku balle, spēlē 
grupa “Galaktika”. Ieejas 
biļetes: iepriekšpārdošanā 
7,00 EUR, pasākuma dienā 
10,00 EUR

23.decembrī
14.00
Tukuma 
pilsētas 
Kultūras 
namā

Ziemassvētku izrāde pilsētas 
bērniem “Ziemassvētku 
vecīša cimdiņš”
Piedalās Samanta Tīna, Jānis 
Skanis, Roberto Meloni. 
Nika Matvejeva mūzika. Uz 
izrādi ierasties laikā!

18.00
Irlavas 
Kultūras 
namā

Muzikāla izrāde “Sniega 
karaliene”
Piedalās Irlavas Kultūras 
nama pašdarbnieki

25.decembrī
14.00
Tukuma evaņģē-
liski luteriskajā 
baznīcā

Tukuma 2.pamat-
skolas zēnu kora 
koncerts “Ir spo-
žums kāds tuvāks”

26.decembrī
Laiks tiks preci-
zēts
Tukuma pilsētas 
Kultūras namā

Tukuma pensionāru 
biedrības rīkotais 
Ziemassvētku pasā-
kums

28.decembrī
14.00
Lestenes Tau-
tas namā

Balts gaišums mirdz 
no svecītēm – eglīte 
senioriem

29.decembrī
Laiks tiks pre-
cizēts
Pūres Kultū-
ras namā

Vecgada koncerts 
“Rakstu rakstus izraks-
tīju...”

11.00
Lestenes Tau-
tas namā

Eglīte pirmsskolas vecu-
ma bērniem

14.00
Irlavas Kultū-
ras namā

Vecgada jampadracis 
Irlavas pagasta pirms-
skolas vecuma bērniem
Aicinām vecākus 
pieteikt bērnus līdz 
20.decembrim pa 
tālr.26176893 (Antra)

18.00
Durbes pilī

Kamermūzikas koncerts 
“Kameransamblis.lv 
brīvdienās”
Uzstāsies jaunie un 
talantīgie mūziķi – flau-
tiste Rūta Īzāka-Mača, 
pianiste Ilze Kundziņa, 
čellists Mārcis Kuplais

ruārim Mākslas galerijā “Durvis” Pluņģes 
muzeja mākslas izstāde “Latvijas draugi 
un kaimiņi”, kur eksponēti Lietuvas māks-
linieku darbi. 

Līdz 2018. gada 22. jūnijam Tukuma 
pilsētas vēstures muzejā “Pils tornis” izstā-
de “Nākamā pietura – Tukums”. Izstāde 
par dzelzceļa līniju “Rīga–Tukums” 140 
gadu laikā un tās ietekmi Tukuma pilsētas 
attīstībā. Plašāka informācija un grupu pie-
teikšana: 63124348, 25622131, pilstornis@
tukumamuzejs.lv.

Līdz 2018. gada 2. decembrim Durbes 

pilī izstāde “Gaišais ceļš”. Izstāde veltī-
ta Reformācijas kustības 500. gadadienai. 
Tas ir stāsts par Tukuma pils komturu un 
Šlokenbekas īpašnieku Dītrihu Butlaru, 
viņa laikabiedriem un reformācijas lai-
ka notikumiem. Grupas pieteikt iepriekš: 
63122633, 26305946, durbespils@tukuma-
muzejs.lv. 

Līdz 2019. gada 20. augustam Džūkstes 
Pasaku muzejā izstāde “No Lūkošanās līdz 
Mārtošanai”, kas veltīta vieniem no svarī-
gākajiem godiem cilvēka dzīvē – kāzām jeb 
vedībām, ko pierakstījis folklorists Anss 

Lerhis-Puškaitis. Džūkstes izloksnē tapušās 
kāzu dziesmas atspoguļo vedību norisi 19. 
gadsimta pēdējā ceturksnī un sniedz zinā-
mu priekšstatu par dzīvesveidu, tradīcijām 
un valodas īpatnībām. Grupas pieteikt ie-
priekš: 26513314, pasakumuzejs@tukuma-
muzejs.lv.

No 4. līdz 18. decembrim Tukuma mu-
zeja ceļojošā izstāde “Ak, svētā Lestene!” 
apskatāma Tukuma 2. pamatskolā. 

No 2. līdz 31. janvārim Tukuma muzeja 
ceļojošā izstāde “Ak, svētā Lestene!” ap-
skatāma Irlavas pagasta 1. bibliotēkā. 
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22.00
Pūres Kultū-
ras namā

Vecgada balle kopā ar 
grupu “Jūrkant”
Ieejas maksa 8,00 
EUR, galdiņi jārezervē 
iepriekš, informācija pa 
tālr.29100681

30.decembrī
11.00
Tumes Kul-
tūras namā

Tumes pagasta pirmssko-
las vecuma bērnu Jaunga-
da eglītes pasākums

19.00
Sēmes Tau-
tas namā

Vecgada izskaņas pasā-
kums-koncerts
Piedalās jauktais vokālais 
ansamblis “Domino”

20.00
Sēmes Tau-
tas namā

Vecgada izskaņas balle
Spēlē Jānis Kalniņš

31.decembrī
23.30
Brīvības 
laukumā, 
Tukumā

Jaungada sagaidīšana, 
konkursa “Skaistākais Zie-
massvētku noformējums” 
uzvarētāju apbalvošana

1.janvārī
00.00
Katrīnas 
laukumā, 
Tukumā

Svētku uguņošana

00.30
Tukuma 
pilsētas 
Kultūras 
namā

Lielā Jaungada balle kopā 
ar grupu “ROJA”
Biļetes cenas: iepriekšpār-
došanā 8,00 EUR, pasā-
kuma naktī 15,00 EUR. 
Rezervētās biļetes jāizpērk 
līdz 22.decembrim. Vietu 
skaits ierobežots!

00.30
Pagal-
mā pie 
Irlavas un 
Lestenes 
pagastu 
pārvaldes

Jaunā gada sagaidīšana

00.30
Slampes 
Kultūras 
pilī

Jaungada balle
Spēlēs grupa “Zvaigžņu 
lietus”. Balle pie galdiņiem 
ar groziņiem. Biļešu cenas: 
līdz 22.12.2017. – 7,00 
EUR, balles laikā – 10,00 
EUR. Pieteikties un biļetes 
iegādāties pie Madaras 
(mob.tālr.28779585)

6.janvārī
Laiks tiks 
precizēts
Tumes Kultū-
ras namā

Pensionāru Jaungada 
pasākums

17.00
Slampes Kul-
tūras pilī

Deju koncerts “Ziemeļ-
vējā”
Piedalās “Diždancis”, 
”Kalve” u.c.

10.janvārī
10.00–13.00
Tukuma 
Mākslas 
muzejā

Tukuma, Engures un 
Jaunpils skolu karika-
tūru konkursa noslēgu-
ma pasākums Gunāra 
Bērziņa izstādes “Ar 
vieglāku skatu uz dzīvi” 
ietvaros
Ieeja bez maksas. 
Plašāka informācija: 
27843190, makslasmu-
zejs@tukumamuzejs.lv

13.janvārī
12.00
Tukuma Au-
dēju darbnīcā

Izstādes “Zīmju spēks” 
atklāšana
Plašāka informācija: 
63125539, 25622267, 
audejudarbnica@tuku-
mamuzejs.lv

17.00
Slampes Kul-
tūras pilī

Dramaturgu teātra iz-
rāde –Hermanis Paukšs 
“Vai mana cūka pie 
jums nav bijusi?” Par 
biļešu iegādāšanos in-
formācija tiks precizēta

Sporta pasākumi
16.decembrī
10.00
Irlavas 
sporta 
namā

Telpu futbols – Tukuma 
novada čempionāts

17.decembrī
10.00
Irlavas 
sporta 
namā

Novuss/ dubultspēles/ – 
Irlavas pagasta atklātais 
čempionāts/2.kārta

22.decembrī
19.30
Irlavas 
sporta 
namā

Volejbols – Engures nova-
da atklātais čempionāts
Irlava : Lauciene

23.decembrī
10.00
Irlavas spor-
ta namā

Galda teniss – Irlavas 
pagasta atklātais čempio-
nāts/ 2.kārta

14.00
Irlavas spor-
ta namā

Telpu futbols – Latvijas 
čempionāts 1.līga

18.00
Irlavas spor-
ta namā

Florbols – Latvijas čem-
pionāts vīriešiem 1. līga 
Irlava/Avant : Kuldīga 
BJSS

26.decembrī
10.00
Irlavas spor-
ta namā

Volejbols – Ziemassvētku 
kauss

10.00
Irlavas spor-
ta namā

Novuss – Starpnovadu 
sacensības

30.decembrī
10.00
Irlavas spor-
ta namā

Novuss – Lutera kauss

14.janvārī
10.00
Tumes Kul-
tūras namā

Zolītes turnīra 5. posms

Iespējamas izmaiņas. Sekojiet līdzi informā-
cijai www.tukums.lv, www.tukumamuzejs.
lv un www.tpkn.lv, www.novadukauss.lv, 
www.coksilva.lv, www.skirlava.lv.
Tukuma novada pašvaldības rīkotie pasā-
kumi var tikt dokumentēti un iegūtie foto 
un video materiāli izmantoti pašvaldības 
publicitātes vajadzībām.

TUKUMA NOVADA DOMES 
INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

“TUKUMA LAIKS”
Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža: 13 285. 
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 
Kubiliusa, tālr. 63132774, 
e-pasts:anda.kubiliusa@tukums.lv. Informējam, 
ka Tukuma novada Domes organizētie pasākumi 
tiek fotografēti un filmēti un iegūtie materiāli var 
tikt izvietoti pašvaldības mājas lapā, informatīvajā 
izdevumā “Tukuma Laiks” un pašvaldības sociālo 
tīklu vietnēs. 
Maketēts un iespiests: 
SIA Tipogrāfija “Universums A”. 
Izplatītājs: Latvijas Pasts. 
Par faktu, personu un informācijas precizitāti 
atbild publikācijas autors.
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Ja vēlaties izdevumu “Tukuma Laiks” saņemt elektroniskā veidā, sūtiet e-pastu uz adresi 
anda.andzane@tukums.lv

No 1. janvāra izmaiņas autobusu kustības sarakstos
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