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ŠAJĀ NUMURĀ

Tiks pasniegti Tukuma novada 
Domes apbalvojumi

18.novembrī Tukuma pilsētas Kultūras 
namā tiks pasniegti Tukuma novada Do-
mes apbalvojumi – “Tukuma novada Goda 
pilsonis” un “Tukuma novada Domes At-
zinības raksts”.

3.lpp

Karjeras nedēļā vairāk nekā 3000 
Tukuma, Engures, Jaunpils novada 

bērnu un jauniešu iepazīst ceļu 
uz nākotnes profesiju

 

No 9. līdz 19. oktobrim tika organizēti 
dažādi pasākumi, lai paplašinātu bērnu un 
skolēnu redzesloku par profesiju daudzvei-
dību un palīdzētu jauniešiem savas karje-
ras izvēlē.

6.lpp

Pieņemti ekspluatācijā pārbūvētie 
Melnezera un Putniņu ielu posmi

 

2017.gada13.oktobrī ir parakstīts akts par 
autoceļu Melnezera ielas un Putniņu ielas 
posma pieņemšanu ekspluatācijā.

10.lpp

arī Jaunās ielas skvērs. Šis būs ne vien Tu-
kuma, bet arī valsts mēroga pasākums, jo 
savu artavu pieminekļa izveidē devušas 
Latvijā nozīmīgas personas, iestādes un or-
ganizācijas.

Šogad ir uzsākta arī Džūkstes baznīcas 
atjaunošana, kas ir džūkstenieku sen lolots 
sapnis, un pastāv cerība, ka jau nākamā 
gada 18.novembrī tur varēs noturēt Latvijas 
simtgadei veltītu dievkalpojumu. Šīs un vēl 
citas paredzētās dāvanas Latvijai tiks īste-
notas līdz pat 2021.gadam. 

Šajā Latvijas simtgades priekšvakarā ai-
cinu visus novada iedzīvotājus būt kopā ar 
sev mīļiem cilvēkiem un rast svētku sajūtu, 
apmeklējot valsts svētku pasākumus gan 
Tukuma pilsētā, gan novada pagastos. 

Vēlu ikvienam no Jums stipru veselību, 
darba sparu, saticību ģimenēs un domāt 
labu, jo tikai ar gaišām domām, radošu un 
pilnvērtīgu darbu mēs spēsim vairot gan 
savu, gan valsts labklājību!

Lai skaisti un svinīgi svētki!

Ēriks Lukmans
Tukuma novada Domes priekšsēdētājs

Cienījamie Tukuma novada ļaudis!
Tukuma novada Domes vārdā no sirds 

sveicu jūs Latvijas Republikas proklamēša-
nas 99. gadadienā! 

Patlaban mēs esam vien neliela soļa at-
tālumā no vērienīgākā notikuma mūsdienu 
Latvijas vēsturē – Latvijas valsts simtgades. 
Jau pērn visā Latvijā tika aizsākta šo vēstu-
risko svētku atzīmēšana, paredzot dažādus 
pasākumus un aktivitātes piecu gadu garu-
mā, izceļot galvenos ar valsts veidošanos 
saistītos notikumus un personības. 

Arī Tukuma novadā šajā laika posmā 
paredzēts veikt daudz nozīmīgu darbu un 
organizēt dažādus pasākumus. Daļa no plā-
notā jau ir īstenota, piemēram, labiekārtota 
Zigfrīda Annas Meierovica piemiņas vieta 
Brizulē un “Putnu dārzs” Degoles pagastā, 
stādīti koki Tukuma novada parkos, orga-
nizēti koncerti dievnamos, Baltā galdauta 
svētki un citi pasākumi. Tomēr svarīgākās 
aktivitātes paredzēts īstenot nākamo gadu 
laikā.

Šobrīd aktīvi norit Z. A. Meierovica 
pieminekļa veidošana, lai jau pēc gada, 
2018.gada novembrī, mūsu skatam pavēr-
tos iespaidīgs, laikmetīgs un patriotisma 
noskaņām apveltīts monuments. Līdz ar 
pieminekļa izveidošanu tiks labiekārtots 
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“Tukuma novada uzņēmējs 2017” nomināciju saņēmēji

Paveiktais Tukuma novadā
Pārskata periodā turpinājās Tuku-

ma novada Domes deputātu iepazīšanās 
ar novada pašvaldības institūcijām, uz-
ņēmējdarbības vidi un infrastruktūru. 
Deputāti apmeklēja Sēmes un Zentenes 
pagastus un iepazinās ar telpu piedāvāju-
miem pašvaldības aģentūras “Tukuma no-
vada sociālā dienests” vajadzībām.

4. oktobrī Tukuma novada Domes va-
dība piedalījās Latvijas Pašvaldību savie-
nības Domes sēdē. Vienlaikus noritēja tik-
šanās ar Ministru prezidentu Māri Kučins-
ki, finanšu ministri Danu Reiznieci-Ozolu 
un izglītības un zinātnes ministru Kārli 
Šadurski. Tika apstiprināts vienošanās un 
domstarpību protokols 2018. gada budže-
ta projektam. Netika panākta vienošanās 
virknē ar izglītības jomu saistītos jautāju-
mos (internātskolu finansējums, pedagogu 
algas, izglītības iestāžu un klašu finansēša-
nas kritēriji).

5. oktobrī norisinājās Tukuma un 
Jaunpils novadu izglītības darbinieku 
svinīgais pasākums par godu profesio-
nālajiem svētkiem. Skolotājiem pasniegti 
Izglītības un zinātnes ministrijas un Tuku-
ma novada Izglītības pārvaldes Atzinības 
raksti.

13. oktobrī notika pirmā jaunā sa-
saukuma Rīgas plānošanas reģiona At-
tīstības padomes sēde. Apstiprināta jaunā 
vadība (Carnikavas novada priekšsēdētāja 
Daiga Jurēvica) un rīcības plāns turpmāka-
jiem gadiem.

16. oktobrī Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijā noritēja 
kārtējā darba grupas sanāksme par Tuku-
ma pašvaldības iniciatīvas iekļaušanu liku-
mā “Par zemes dzīlēm”. 

17. oktobrī Domes priekšsēdētājs un 
Izglītības pārvaldes vadītājs tikās ar Izglī-
tības un zinātnes ministrijas speciālistiem 
novada izglītības sfēras aktuālajos jautāju-
mos (speciālā izglītība, vispārējās izglītības 
iestāžu tīkls, pirmsskolas iestāžu pedagogu 
darba samaksas jautājumi u.c.).

20. oktobrī notika biznesa forums 
“Ceļā uz veiksmīgu uzņēmējdarbību” un 
novada uzņēmēju godināšanas pasākums 
“Tukuma novada uzņēmējs 2017”, kurā tika 
apbalvoti Tukuma novada uzņēmēji šādās 
nominācijās: “Slampes un Džūkstes pa-
gastu lepnums 2017” – SIA “Rotas”, “Sē-
mes un Zentenes pagastu lepnums 2017” 
– SIA “Ar B Agro”, “Tumes un Degoles 
pagastu lepnums 2017” – SIA “Polteh” un 
Penkevica zemnieku saimniecība “Saul-
grieži”, Raitis Penkevics, “Irlavas un Leste-
nes pagastu lepnums 2017” – SIA “Leste-
nes maiznīca”, “Pūres un Jaunsātu pagastu 
lepnums 2017” – AS “Virši-A” (degvielas 
uzpildes stacija “Pūre”), “Skaistuma vei-

cinātājs 2017” – “Dailas Rozes”, kolekciju 
dārza “Rozītes” saimnieki Daila un Bruno 
Trubiņi, un akmeņkaļa darbnīca “Kaltak-
mens”, Gatis Celitāns, “Atbalsts jaunie-
šiem 2017” – SIA “Dekšņi”, “Atbalsts spor-
tam 2017” – SIA “Telms”, “Gada uzdrīk-
stēšanās 2017” – Aina un Laimonis Lapiņi, 
“Gada izaugsme 2017” – SIA “Briežu dārzs 
Rudiņi”, “Jaunais uzņēmējs 2017” – And-
ris Mihaļskis, “Investīcija pilsētā 2017” 
– SIA “Lindström Prodem”, “Iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa dižmaksātājs 2017” 
– SIA “Skonto Plan LTD”, “Dižlauksaim-
nieks 2017” – SIA “Lestene”, “Dižuzņē-
mējs 2017” – AS “Tukuma piens”.

Noslēdzies konkurss uz SIA “Irlavas 
Sarkanā Krusta slimnīca” valdes locek-
ļa amatu. Konkursam bija pieteikušies 
10 pretendenti.

Nodoti ekspluatācijā trīs specifisko 
atbalsta mērķu (SAM) projekti (Melneze-
ra ielas 1. kārta, Vilkājas iela, Purva iela un 
Parādes iela).

Darba grupa turpina detalizēti izvēr-
tēt telpu trīs piedāvājumus pašvaldības 
aģentūrai ”Tukuma novada sociālais die-
nests”. Turpinās jauna risinājuma izpētes 
darbs par pašvaldībai piederošo telpu pie-
lāgošanu.

Par finanšu līdzekļiem. Pamatbud-
žets: ieņēmumu plāna izpilde – 74,61 %, 
IIN: plāns – 15,6 milj. EUR, izpilde – 
11,6 milj. EUR jeb 74,33 % (plāns 9 mēn. 
72 %), NĪN: plāns – 1,9 milj. EUR, izpil-
de – 1,7 milj. EUR jeb 89,81 %. Pamat-
budžeta izdevumu plāns (uz 30.09.2017.) 
– 38,8 milj. EUR, izdevumu plāna izpil-
de – 63,53 % – 26,7 milj. EUR. Speciālais 
budžets: plāns (ieņēmumi) 840 647 EUR 
jeb 82,10 % (690 168 EUR), izpilde (iz-

devumi) 582 149 EUR jeb 68,82 %. Zie-
dojumi: 2017. gada sākumā (atlikums) 
57 037 EUR, ieņēmumi 30 415 EUR, izde-
vumi 50 901 EUR, atlikums uz 30.09.2017. 
– 36 551 EUR. ES projekti: plāna kop-
summa 16,3 milj. EUR, plāns 2017. gadam 
5,6 milj. EUR, izpilde 1,9 milj. EUR. Saistī-
bas: kopējais kredītportfelis 36,8 milj. EUR, 
t.sk. galvojumi 5,9 milj. EUR (16,0 %), aiz-
ņēmumi 29,1 milj. EUR (79,1 %), PPP 1,8 
milj. EUR (4,9 %), 2017. gada maksājums 
2,4 milj. EUR, budžeta apgrūtinājums 
12,01 %.

Pūrē un Jaunsātos
Oktobrī pārvalde gatavoja 2018. gada 

budžetu, kas pirmo reizi Tukuma novada 
Domē jāaizstāv novembra sākumā. Darbi-
nieki apgūst jauno lietvedības programmu 
“Namejs city”. 

Jaunsātu bibliotēka gatavojās akreditā-
cijai.

Tiek risināts jautājums par vecā, funk-
cionējošā ūdenstorņa nogāšanu Pūres cie-
mata centrā. 

Pārvaldes vadītāja tikās ar Pūres pils 
pārvaldnieku, lai uzzinātu ēkas rekonstruk-
cijas gaitu, kā arī Tukuma novada Domē 
tikās ar Valsts vides dienesta pārstāvi Jāni 
Pētersonu un kopā ar Domes deputātiem 
risināja jautājumus par ūdenssaimniecību 
Abavnieku un Dzintara ciematos.

Pārvaldē notikusi ikgadējā pārbaude 
par valsts naudas izlietošanu autoceļu uz-
turēšanai.

Iestājoties saulainākam un sausākam 
laikam, tiek greiderēti pašvaldības ceļi un 
ielas, kā arī salabotas divas salūzušās caur-
tekas.

Aktīvi atsākts iekštelpu sports. Kultūras 
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darbinieki organizē dažādus pasākumus, kā 
arī piedalās sadraudzības pasākumos visā 
valstī.

Irlavā un Lestenē
Abos pagastos pašdarbības kolektīvi 

uzsākuši sezonu, kā arī pulcējušies kopīgā 
atpūtas pasākumā Lestenē.

Struktūrvienību vadītāji un pārvalde 
izstrādā 2018.gada budžeta plānu. Kopā ar 
Domes Attīstības nodaļu sagatavots Irlavas 
basketbola laukuma seguma atjaunošanas 
projekts iesniegšanai Lauku atbalsta die-
nestā (LAD).

Latvijas Valsts ceļu speciālists veica au-
ditu par pašvaldības ceļu fonda izlietojumu 
un ceļu apsaimniekošanu. Saņemts pozitīvs 
atzinums par ceļu uzturēšanu un finanšu 
izlietojumu.

LAD projekta ietvaros turpinās pagastu 
ceļu renovācijas darbi Irlavas un Lestenes 
pagastos. Uz pašvaldības ceļiem un iespē-
ju robežās uz citiem sliktākajiem ceļa pos-
miem abos pagastos tiek vesta grants.

Irlavas sporta namā notiek šaha un no-
vusa sacensības, kā arī Latvijas čempionāta 
spēles florbolā.

Norisinājās tikšanās ar Latvijas Valsts 
mežu pārstāvjiem, lai pārrunātu dabas ta-
kas “Viesatu upesloki” sakopšanu un tālāku 
sadarbību.

Notiek pieteikšanās darbam abu pagas-
tu konsultatīvajās padomēs, kā arī gatavo-
šanās valsts svētkiem.

Sēmē un Zentenē
Oktobris sagaidīts ar Pastariņa muzeja 

50.jubileju. 
Nodots ekspluatācijā jaunais autotrans-

porta stāvlaukums starp daudzdzīvokļu 
mājām Sēmes centrā. Būvdarbus kvalitatīvi 
un operatīvi veica SIA “Rotas”.

SIA “Strabag” uzsāka pašvaldības ceļu 

Kaive–Vilksalas, Vilksalas–Sildārziņi un 
Paegļi–Vilksalas rekonstrukciju, kuras 
mērķis saistīts ar lauksaimnieku atbalstu. 
Darbi tiek veikti ar Zemkopības ministri-
jas un Tukuma novada Domes finansiālu 
atbalstu. 

Pagasta ceļa Sēme–Ziediņi rekonstruk-
cija plānota nākamgad. SIA “Komunālser-
viss TILDe” iespēju robežās greiderē ru-
dens lietavās izmirkušos, bedrainos ceļus.

Šomēnes jubilejās sveikti pieci jubilāri. 
Kultūras jomā darbu uzsākuši amatiermāk-
slas pulciņi. 

Uzsākts plānot 2018.gada Rožu svētkus. 
Notiek 2018.gada budžeta gatavošana. Drī-
zumā darbu uzsāks pagastu jaunās konsul-
tatīvās padomes. 

Tumē un Degolē
Ar pārvaldes darbiniekiem pārrunāti 

vēl šogad veicamie darbi un intensīvi norit 
2018.gada budžeta plānošana. Pārvaldes 
darbinieki gatavojas pamatlīdzekļu un ma-
teriālo vērtību inventarizācijai.

Kopā ar pašvaldības aģentūras “Tu-
kuma novada sociālais dienests” vadību 
pārrunātas darba aktualitātes un lemts par 
2018. gada budžetu.

Oktobrī abos pagastos uzsākta apkures 
sezona. Degoles pagasta daudzdzīvokļu 
mājā „Svēteļi” pirmā stāva dzīvoklī bija plī-
susi siltumapgādes caurule, bojājums ne-
kavējoties tika novērsts, un siltuma padeve 
atjaunota.

Abos pagastos notiek aktīvs darbs ar 
komunālo maksājumu parādniekiem. Pēc 
sarunām ar parādniekiem tiek slēgtas vie-
nošanās par parādu atmaksu.

Oktobrī darbu atsākuši Tumes Kultūras 
nama amatiermākslas kolektīvi, aicina jau-
nus dalībniekus.

15.oktobrī Tumes Kultūras namā no-
risinājās Tumes pagasta 2017./2018. gada 

čempionāta 1. posma sacensības šautriņu 
mešanā. 

23.oktobrī notika Tumes vidusskolas 
padomes sēde.

Slampē un Džūkstē
Visi struktūrvienību vadītāji un pārval-

de izstrādā 2018.gada budžetu. 
Latvijas Valsts ceļu speciālists pārval-

dē veica auditu par pašvaldības ceļu fonda 
izlietojumu un ceļu apsaimniekošanu. Pār-
baudē pārkāpumi nav konstatēti, saņemts 
pozitīvs atzinums. 

Pārvaldes vadītāja piedalījās konferen-
cē “Ķemeru Nacionālajam parkam pirmie 
20”, kur tika prezentēts pārskats par parka 
vēsturi un nākotnes iecerēm. Daļa no abu 
pārvaldes pagastu teritorijas atrodas parka 
teritorijā, tāpēc sadarbība ir saistoša.

Notiek pieteikšanās darbam abu pagas-
tu konsultatīvajās padomēs.

Kultūras iestādēs sākusies aktīva rosī-
ba. Abos pagastos amatiermākslas kolektī-
vi uzsākuši jauno sezonu. Notikuši kopīgi 
sezonas atklāšanas pasākumi gan Slampē, 
gan Džūkstē. Kultūras darbinieki aktīvi or-
ganizē dažādus pasākumus, kā arī piedalās 
sadraudzības pasākumos.

Tukuma novada Domes Kultūras komi-
sijas sēdē tika atbalstīta brāļu Straubergu 
grāmatas par Džūksti atkārtota izdošana, 
un ir jāieplāno finansējums pašvaldības 
2018.gada budžetā.

Slampes un Džūkstes pagastos tiek 
veikti ceļu greiderēšanas darbi. Parkos un 
kapsētās tiek vāktas kritušās lapas. 

Džūkstes pagastā pie “Aptiekas mājas” 
norit teritorijas labiekārtošana. Kopienas 
centru Džūkstē plānots atklāt 9.novembrī.

Ir ielieti jaunās Džūkstes baznīcas pa-
mati un sākusies sienu būvniecība.

Tiks pasniegti Tukuma novada Domes apbalvojumi
Šā gada 18.novembra svinīgajā pasā-

kumā par godu Latvijas Republikas prok-
lamēšanas 99.gadadienai Tukuma pilsētas 
Kultūras namā tiks pasniegti Tukuma no-
vada Domes apbalvojumi – “Tukuma no-
vada Goda pilsonis” un “Tukuma novada 
Domes Atzinības raksts”.

Apbalvojums “Tukuma novada Goda 
pilsonis” ir augstākais Domes apbalvojums, 
kas tiek pasniegts ar mērķi iemūžināt per-
sonas vārdu Tukuma novada vēsturē.

Savukārt Atzinības raksts tiek pasniegts 
personām, kuras ieguldījušas nesavtīgu 
darbu novada labā un vairojušas novad-
nieku pašapziņu un lepnumu par Tukuma 
novada pagastiem un pilsētu, kā arī sekmē-
jušas novada popularizēšanu. 

Apbalvojums “Tukuma novada Goda 

pilsonis” tiks pasniegts:

Foto no Irlavas Sarkanā Krusta slimnī-
cas arhīva

Valentijai Emburei – par mūža ieguldī-

jumu, sirds degsmi un nesavtīgu darbu Ir-
lavas Sarkanā Krusta slimnīcas saglabāšanā 
un attīstīšanā.

Daktere V. Embure Irlavas Sarkanā 
Krusta slimnīcu vadīja gandrīz 40 gadus 
(no 1980.gada), panākot to, ka slimnīca 
joprojām darbojas, sniedz augsta līmeņa 
paliatīvo un sociālo aprūpi slimniekiem. 
Dakteri raksturo augsta profesionalitāte, 
atbildības sajūta un darba mīlestība. 2014.
gadā viņa par nesavtīgu darbu apbalvota ar 
Atzinības Krustu, tādējādi padarot zināmu 
Tukuma novada vārdu valsts mērogā. Arī 
šobrīd V. Embure turpina strādāt par ārsti 
Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcā, kaut vadī-
tājas darbu beidza 2017.gada rudenī.

Apbalvojumu “Tukuma novada Do-
mes Atzinības raksts” saņems:
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 Foto no Tukuma 2.vidusskolas arhīva
Armands Krievs – par ilggadēju darbu 

interešu izglītības pilnveidošanā un perso-
nisko ieguldījumu amatiermākslas jomā.

A. Krieva dzīve ir saistīta ar mūziku un 
pedagoga darbu. Kopš 1986.gada viņš strā-
dā Tukuma 2.vidusskolā, vadot skolas pū-
tēju orķestri un džeza ansambli. Bijusi pie-
redze kā pūtēju orķestra vadītājam dažādos 
kolektīvos gan kā komponistam, gan arī 
kā ilggadējam pūtēju orķestra “Tukums” 
dalībniekam. Viņš ir arī ilggadējs Tukuma 
pilsētas Kultūras nama lauku kapelas “Dan-
ču spēle” vadītājs. Attieksmē pret darbu 
A. Krievam raksturīga augsta pienākuma 
un atbildības sajūta. Interešu izglītības no-
darbības viņš organizē un vada radoši un 
interesanti, ar skolēniem veidojot sapratni 
un sadarbību veicinošas attiecības. A. Krie-
va vadītie kolektīvi regulāri piedalās dažā-
dos konkursos, skatēs un citos pasākumus, 
gūstot augstus sasniegumus. A. Krievs ir 
interesanta un daudzpusīga personība, 
pedagogu kolektīvā viņš allaž ir atsaucīgs, 
draudzīgs, izpalīdzīgs un tolerants. Viņa 
lielākā aizraušanās ir dažādu instrumentu 
spēle, piedalīšanās folkloras kopā un lauku 
kapelas vadīšana, kā arī līdzdarbošanās.

Foto no Tukuma Mūzikas skolas arhīva
Māris Rozenbergs – par lielu darba 

ieguldījumu pūtēju orķestru tradīciju kop-
šanā, saglabāšanā un tālākā attīstīšanā Tu-
kuma novadā.

M. Rozenbergs ir Tukuma Mūzikas 
skolas profesionālās ievirzes skolotājs. 
Pateicoties šī entuziasma pilnā pedagoga 
darbībai, Tukumā turpina muzicēt pū-
tēju orķestris un Tukuma Mūzikas skola 
sekmīgi īsteno profesionālās ievirzes iz-
glītības programmas pūšaminstrumen-
tu – trompetes, mežraga, trombona, ei-
fonija un tubas – spēle. Tukuma Mūzikas 
skolā par pedagogu M. Rozenbergs strādā 
kopš 1986.gada. Pedagoģisko darbu viņš 
veic ar lielu sirdsdegsmi un aizrautību. Kā 
galveno pūšaminstrumentu spēles apmā-
cībā viņš izvirza pareiza toņa veidošanu 
un instrumenta spēles kultūras attīstību. 
Savos audzēkņos M. Rozenbergs cenšas at-
tīstīt izpratni par muzicēšanu, atraisītu un 
skaistu instrumenta toņa veidošanu, parei-
zu elpas tehniku. Viņš ir ieinteresēts katra 
audzēkņa izaugsmē un katru mācību gadu 
sagatavo Tukuma Mūzikas skolas audzēk-
ņus nozīmīgiem novada vai valsts mēroga 
konkursiem. Turklāt vairāki viņa absolven-
ti arvien turpina mūzikas pedagoga gaitas. 
M. Rozenbergs vada Tukuma Mūzikas 
skolas pūtēju orķestri, kas regulāri piedalās 
Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svēt-
kos, Tukuma pilsētas svētkos, kā arī citos 
koncertos.

Foto no personīgā arhīva
Staņislavs Peipiņš – par ilggadēju, paš-

aizliedzīgu un aktīvu sabiedrisko darbību 
Tukuma novadā.

S. Peipiņš ir Tukuma Brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju biedrības pārstāvis, kurš ar 
apbrīnojamu uzņēmību, atbildības sajūtu, 
nezaudējot humora “piešprici” risina ak-
tuālus un pat nopietnus jautājumus. Viņš 
vienmēr nāk talkā, sniedzot savu padomu 
vai palīdzību ugunsdrošības jautājumu ri-
sināšanā ne tikai pašvaldības iestādēm, bet 
arī daudziem novada iedzīvotājiem. S. Pei-
piņš nekad nav atteicis vai izrādījis vienal-
dzīgu attieksmi, bet vienmēr ir atbalstījis 
un iedziļinājies problēmās, sniedzot labāko 
risinājumu. 

Foto no Tukuma novada Domes arhīva
Aldis Čākurs – par atbildīgu un pašaiz-

liedzīgu darbu sporta jomā un par vieglat-
lētikas popularizēšanu Tukuma novadā.

A. Čākurs ir vieglatlētikas treneris Tu-
kuma Sporta skolā un Tukuma vieglatlēti-
kas klubā. Tukuma Sporta skolā par treneri 
A. Čākurs strādā no 1984.gada 18.decem-
bra, bet Tukuma vieglatlētikas klubā kā 
treneris strādā no kluba dibināšanas dienas 
– 2000.gada 27.marta. 2015.gadā viņš saņē-
mis Eiropas Vieglatlētikas asociācijas atzi-
nību kā 2015.gada labākais treneris. A. Čā-
kurs savus darba pienākumus vienmēr pil-
da ar lielu atbildības sajūtu, nežēlojot savu 
brīvo laiku jauno vieglatlētu izaugsmē. Viņš 
aktīvi seko līdzi inovācijām sportā un ievieš 
tās treniņu procesā. A. Čākura audzēkņi ir 
vairākkārtēji Latvijas un Baltijas čempioni 
un arī šobrīd viņš turpina sagatavot jaunos 
vieglatlētus, kuri godam pārstāv Tukumu 
ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas robe-
žām.

Foto no personīgā arhīva
Antra Brauna – par personisku iegul-

dījumu un būtisku pienesumu pirmsskolas 
izglītības jomā Tukumā.

Līdz 1996.gadam A. Brauna strādājusi 
pašvaldības skolās un pirmsskolas izglītības 
iestādēs par mūzikas skolotāju. 1996.gada 
janvārī viņa atvēra privāto pirmsskolas 
vecuma bērnu apmācības grupu “Ķipars”, 
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savukārt 2002.gadā nodibināja SIA ““Bēr-
nu dārzs Ķipars” Pirmsskolas izglītības ies-
tāde “Tukuma alternatīvā pirmskola””, kas 
sniedz pirmsskolas izglītības pakalpojumus 
Tukuma novada iedzīvotājiem. A. Braunas 
vadītais bērnudārzs “Ķipars” šobrīd ir vie-
nīgā privātā pirmsskolas izglītības iestāde 
Tukuma novadā, kas nodrošina pilna laika 
pirmsskolas izglītības programmas īsteno-
šanu. Bērnudārzā izglītības procesā tiek 
pielietotas valdorfpedagoģijas metodes, 
tādējādi nodrošinot katram bērnam iespē-
jami labākas attīstības iespējas. Bērnudārzā 
pastāvīgi izglītojas 75–78 audzēkņi (tas ir 
maksimālais bērnu skaits). A. Brauna savu 
darbu veic radoši, apzinīgi, ar iniciatīvu 
un augstu atbildības sajūtu. Viņa ir peda-
gogs ar lielu darba pieredzi un zināšanām 
pirmsskolas izglītībā un bērnu psiholoģijā. 
A. Brauna par savu un bērnudārza “Ķipars” 
galveno darbības mērķi un misiju uzskata 
uz antropozofijas mācības pamatiem bal-
stītu katra bērna vispusēju un harmonisku 
attīstību. Viņas vadītā bērnudārza “Ķipars” 
darbība sniedz būtisku pienesumu Tukuma 
novadam, nodrošinot pirmsskolas vecu-
ma bērnus ar vietām pirmsskolas izglītības 

programmas apguvei.

Foto: Uģis Grantiņš
Vilnis Kozlovskis – par entuziasmu un 

aizrautību sportiska un veselīga dzīvesvei-
da veicināšanā Tukuma novadā.

V. Kozlovskis ir nopelniem bagāts Tu-
kuma bokseris, boksa tiesnesis un treneris, 
kurš vairāk nekā 40 gadus nostrādājis arī 
par Tukuma 2.vidusskolas sporta skolotāju. 
Divdesmit gadu vecumā viņš sāka strādāt 
Tukuma sporta komitejā “Vārpa” par spor-

ta audzinātāju, bet desmit gadus vēlāk viņš 
nonāca Tukuma 2.vidusskolā, kurā strādāja 
par sporta skolotāju līdz pat 2011.gadam, 
kad guva smagu muguras traumu. Pēc pār-
ciestās operācijas V. Kozlovskis atgriezās 
sporta dzīvē ar jaunu sparu, pievienojoties 
sporta klubam “Tukuma Brāļi” kā treneris. 
Viņš savā darba mūžā izskolojis vairākus 
cīņu sporta čempionus, kā arī daudziem 
simtiem skolēnu iemācījis mīlestību pret 
sportu un parādījis ceļu uz veselīgu dzīves-
veidu. Sportista karjerā trīs reizes triumfē-
jis Latvijas čempionātā boksā, taču pats uz-
skata, ka viņa lielākie sasniegumi sportā ir, 
strādājot kā trenerim, boksa tiesnesim un 
mentoram. Arī šobrīd viņu kā boksa tiesne-
si var redzēt tiesājam valsts vadošajos cīņu 
sporta pasākumos. V. Kozlovskis joprojām 
ir vienīgais no Tukuma nākušais starptau-
tiskās klases tiesnesis, kas tiesneša darbībā 
ir augstākā kvalifikācija. Viņš ir visā Latvi-
jā atzīts boksa vecmeistars/eksperts, kurš 
augstākās raudzes cīņu sporta pasākumos, 
ja pats netiesā, tiek aicināts kā īpašais viesis 
un pasniedz savā vārdā nosaukto balvu – 
speciāli no māla izgatavotu boksa cimdiņu.

Tukuma novadniekiem augstākie valsts apbalvojumi
Šā gada 18.novembrī Rīgas pilī notiks 

augstāko valsts apbalvojumu pasniegšanas 
ceremonija, kurā tiks sumināti arī Tukuma 
novadnieki par sevišķiem nopelniem Latvi-
jas valsts labā.

Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru saņems 
un par ordeņa kavalieri tiks iecelta ilggadē-
jā Tukuma Raiņa ģimnāzijas latviešu valo-
das un literatūras skolotāja Tija Skaidrīte 
Kalniņa.

Foto no Kalniņu ģimenes personīgā ar-
hīva

Tija Kalniņa šā gada oktobrī nosvinēja 
savu 93.dzimšanas dienu un 63.darba jubi-
leju skolotājas profesijā. Viņas mūžs ir ba-
gāts, radošu ideju piepildīts, un sirds vien-
mēr piederējusi skolai un savai ģimenei.

Tukuma Raiņa ģimnāzijā T. Kalniņa no-
strādājusi 32 raženus darba gadus no 1976.

gada (toreizējā Tukuma 1.J.Raiņa vidus-
skola) līdz 2008.gada decembrim. Apbrī-
nojami, ar kādu sirds mīlestību, degsmi un 
profesionalitāti viņa vadījusi gan pieaugušo 
auditoriju, izglītojot kursos rajona pedago-
gus, gan skolēnus mācību procesā! T. Kal-
niņa regulāri rīkojusi seminārus, kursus 
pedagogu tālākizglītībai un pašizglītībai. 
Savu pieredzi darbā ar valodas rotaļām viņa 
ir nodevusi latviešu valodas skolotājiem ra-
jonā un valstī, atbalstījusi jaunos skolotājus 
ar padomiem. Valodas rotaļas T. Kalniņa 
izmantojusi arī darbā ar slimiem bērniem 
Tukuma rajona slimnīcas bērnu nodaļā, 
kurā nostrādājusi 18 gadus. Konsultācijās 
un savā brīvajā laikā viņa gatavojusi skolē-
nus rajona un novada olimpiādēm, kurās 
vienmēr gūti nozīmīgi sasniegumi.

T. Kalniņas aktivitātes ir bijušas ļoti 
daudzpusīgas. Paralēli minētajiem darbiem 
viņa rīkojusi dažādus pasākumus skolā un 
ārpus tās, piemēram, Dzejas dienas, folklo-
ras pēcpusdienas, teātra izrāžu apmeklē-
jumus utt. Viņas sirdslieta bijusi arī skolas 
literārā žurnāla “Saules gadi” vadīšana. 

Kā kolēģe T. Kalniņa vienmēr biju-
si ļoti atsaucīga, izpalīdzīga un saprotoša 
gan profesionālajā, gan citā jomā. Skolotā-
ja joprojām iegriežas iemīļotajā skolā, kur 
viņa vienmēr ir mīļi gaidīta, un bauda atkal 
satikšanās prieku ar saviem bijušajiem un 
jaunajiem kolēģiem.

Informāciju sniedza: Tukuma Raiņa ģim-
nāzija, Kalniņu ģimene

Atzinības krusta III šķiru saņems un 
par ordeņa komandieriem tiks iecelti:

Lauksaimnieks, Tukuma novada De-
goles pagasta lauksaimniecības uzņēmuma 
SIA “Nītava” valdes priekšsēdētājs Edvards 
Beinarovičs.

E. Beinarovičs ir SIA “Nītava” valdes 
priekšsēdētājs no 1992.gada, taču kopumā 
zemkopības attīstībai Degoles un Tumes 
pagastu saimniecībās veltījis vairāk nekā 
40 darba gadus. Viņa vadībā ir modernizē-
ta lauksaimnieciskā ražošana SIA “Nītava”, 
kas ir viena no lielākajām darba devējām 
Degoles pagastā. 
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Karjeras nedēļā vairāk nekā 3000 Tukuma, 
Engures, Jaunpils novada bērnu un jauniešu 

iepazīst ceļu uz nākotnes profesiju

Ja vēlaties izdevumu “Tukuma Laiks” saņemt elektroniskā veidā, 
sūtiet e-pastu uz adresi anda.kubiliusa@tukums.lv

E. Beinarovičs ir prasīgs, taču iejūtīgs 
vadītājs, kurš pret darbiniekiem un apkār-
tējiem cilvēkiem vienmēr izturas ar saprat-
ni un gatavību sniegt palīdzīgu roku. Viņš 
allaž atbalsta dažādas sabiedriskās aktivitā-
tes Degoles pagastā.

Lauksaimnieks, Tukuma novada Leste-
nes pagasta lauksaimniecības uzņēmuma 
SIA “Lestene” valdes priekšsēdētājs Egīls 
Seņkāns.

E. Seņkāns ir viens no lielākajiem no-
vada lauksaimniekiem, kura vadībā uzņē-
mums SIA “Lestene” guvis atpazīstamību 
gan Latvijā, gan ārpus tās. Viņa uzņēmums 
vairāku gadu garumā ir piedalījies Latvi-
jas lauku konsultāciju un izglītības centra 
organizētā projektā, kurā “Fermu dienu” 
laikā demonstrēja, kā digitālās tehnolo-
ģijas pierāda sevi praksē un dod pozitīvu 
efektu saimniecības attīstībā. E. Seņkāna 
uzņēmums īsā laikā sasniedzis ievērojamu 
izslaukuma pieaugumu, labus atražošanas 
rādītājus, kā arī ļoti labus rādītājus attiecī-
bā uz servisa perioda samazināšanu. Viņa 
saimniecība ir priekšzīmīga arī vides sa-
koptības ziņā – tā ir vienmēr sakārtota un 
tīra. To novērtējuši arī ārzemju delegāciju 
dalībnieki, kuri bieži vien tiek vesti uz šo 
saimniecību kā labas prakses piemēru Tu-
kuma novadā. Ne velti šā gada uzņēmē-
ju pasākumā “Tukuma novada uzņēmējs 
2017” E. Seņkāna uzņēmums saņēma no-
mināciju “Dižlauksaimnieks 2017”.

E. Seņkāns ir ne vien veiksmīgs uzņē-
mējs, bet arī labs cilvēks un lielisks vadītājs. 
Viņš ir viens no novada lauksaimniekiem, 
kurš spējis nodrošināt visvairāk darba vie-
tu – 59. 

Ar prieku un lepnumu sveicam Tukuma 
novadniekus ar valsts apbalvojumu saņem-
šanu! 

No 9. līdz 19. oktobrim Karjeras ne-
dēļas pasākumos 3154 Tukuma, Engures 
un Jaunpils novadu bērni un jaunieši ie-
pazinās ar savu novadu darba tirgu un 
profesijām, piedalījās ekskursijās, kon-
kursos, tematiskajās nodarbībās un citās 
aktivitātēs. 

Kopumā Tukuma, Engures, Jaunpils 
novados šajā laikā notika daudz pasākumu 
gan skolās, gan ārpus tām, lai paplašinātu 
pirmsskolas vecuma bērnu un skolēnu re-
dzesloku par profesiju daudzveidību un lai 
palīdzētu jauniešiem savas karjeras izvēlē 
pirms tālākās izglītības uzsākšanas.

Šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, 4.–
12.klašu skolēnu iecienītākais pasākums 
bija neklātienes konkurss “Iepazīsti uzņē-
mumus!”, kurā piedalījās 819 jaunieši trīs 
dažādās klašu grupās, t.i. 4.–6.klašu grupā, 
7.–9.klašu grupā un 10.–12.klašu grupā.

Jautājumus konkursam sagatavoja Tu-
kuma, Engures un Jaunpils novadu uzņē-
mēji un darba devēji, bet konkursa tehnisko 
norisi nodrošināja Tukuma Multifunkcio-
nālā jauniešu iniciatīvu centra speciālisti.

Karjeras nedēļas ietvaros skolu peda-
gogi aicināja uz tikšanos skolēnu vecākus 
– dažādu profesiju pārstāvjus, iepazīstot 
viņu ikdienu un darba specifiku: policis-
tu, kuģa kapteini, mūzikas skolotāju, ceļu 
būvnieku, biškopi, kosmetologu, frizieri, 
pavāru, zivju apstrādātāju (individuālo uz-
ņēmēju), masu pasākumu režisoru, mež-
sargu, jogas treneri, aviācijas nozarē strā-
dājošos, bibliotekāru, tekstilmākslinieku, 
veterinārārstu pavāru, pasākumu vadītāju, 
izpilddirektoru, attīstības nodaļas vadītāju, 
bāriņtiesas darbinieku, kafejnīcas vadītāju, 
gidu, mediķi, vides pētnieku, alus darītāju, 
keramiķi, konditoru, bērnu dārza audzinā-
tāju, ugunsdzēsēju, zobu higiēnistu, skolas 
medmāsu, ainavu arhitektu, deju kolektīvu 

vadītāju, bokseri, mārketinga vadītāju, ope-
rācijas māsu, mūzikas pedagoģi, šuvēju un 
autoservisa profesiju pārstāvjus.

Zemgales vidusskolā paralēli Karjeras 
nedēļai notika projektu nedēļa “Lidoju-
mam labvēlīgs laiks”, kuras ietvaros noti-
ka dažādas radošās nodarbības par tēmu 
“Lidojums” un pamatskolas klašu skolēnu 
mācību ekskursija uz lidostu “Jūrmala”. 
Savukārt Jaunpils vidusskolā notika lekci-
ja –nodarbība 9.un12.klašu skolēniem par 
mērķu plānošanu un pasākums “Skolā iet 
man ļoti patīk!”. Tukuma 2.vidusskolas 1.c 
klases skolēni devās uz sporta klubu “Bal-
tais drakons” un iepazina sporta trenera 
profesiju un vienlaikus uzzināja par brīvā 
laika pavadīšanas iespējām, apmeklējot 
pašaizsardzības un karatē treniņus. Tumes 
vidusskolas 7.klases skolēni aptieku tīkla 
“Mana aptieka” Tukuma Centra aptiekas 
farmaceitu vadībā radīja “lūpu krēmu” ru-
dens sezonai.

Vidusskolēniem tika organizēts kon-
kurss “Mans interesantais CV”, kurā skolēni 
tika aicināti sagatavot savu CV  interesantā 
un radošā  veidā. Konkursa darbus vērtēja 
Tukuma uzņēmēju izveidota žūrija, nosa-
kot to, kāpēc potenciālais darba devējs būtu 
ieinteresēts uzaicināt šo pretendentu uz 
darba interviju.

Kā ikgadējs pasākums bija arī Profe-
siju diena, kurā 117 skolēni devās pie 773 
pirmsskolas vecuma bērniem un vadīja 
viņiem 48 nodarbības par profesijām. Pēc 
šī pasākuma gandarīti bija gan lielie, gan 
mazie.

Otro gadu vispārizglītojošo vidussko-
lu skolēniem izveidojusies laba sadarbība 
ar Tukuma internātpamatskolu, kur vadīt 
nodarbības par dažādām profesijām de-
vās Tukuma 2.vidusskolas skolēni, un ar 
Dzirciema internātpamatskolu, kurā izglī-
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Zemgales vidusskola ar plašu vērienu ir uzsākusi jauno mācību gadu
Mēs dzīvojam mainīgā sabiedrībā. Mūsdienīgam skolēnam 

ir jābūt elastīgam un vispusīgam. Lai skolēns prastu domāt, 
pieņemt lēmumu un rīkoties, ir jābūt izpratnei par to, kas no-
tiek apkārtējā pasaulē. Skolas uzdevums ir sniegt pēc iespējas 
plašāku skatījumu, tādējādi rosinot katra skolēna individuālo 
attīstību un izaugsmi. 

Šajā mācību gadā Zemgales vidusskolas skolēnu pulks salīdzi-
nājumā ar pagājušo ir kļuvis kuplāks. Kopā skolā šogad mācības 
uzsākuši 274 skolēni (no kuriem 1.–4.kl. posmā mācās 104 skolē-
ni, 5.–9.kl. posmā 116 un 10.–12.kl. posmā 54 skolēni). Skolā un 
Slampes Kultūras pilī ir plašs interešu izglītības pulciņu piedāvā-
jums, kopumā skolēni var apmeklēt 29 pulciņus. Šogad tika ak-
tualizēta vispārējās vidējās izglītības programma, skolēni, uzsākot 
mācības 10.klasē, var izvēlēties mācīties valsts aizsardzības mācību, 
kas savukārt, vidusskolu beidzot, sniedz priekšrocības veidot kar-
jeru Iekšlietu ministrijas sistēmā. 

Septembra sākumā Zemgales vidusskola ieguva Ekoskolas no-
saukumu. Līdz ar to aktīvi piedalāmies ar vides aizsardzību saistī-
tajās aktivitātēs. 12. oktobrī tūkstošiem skolu visā pasaulē piedalī-
jās Āra izglītības dienā. Arī Zemgales vidusskolas pedagogi un sko-
lēni izmantoja iespēju pavadīt dienu svaigā gaisā, radoši izmantot 
dabas resursus matemātikas un citu mācību priekšmetu apguvē un 
vienlaikus stiprināt saikni ar apkārtējo vidi.

5.klases skolēni ar skolotāju devās dabā meklēt leņķus, noteikt 
to veidus un, izmantojot mobilo aplikāciju “Protractor”, tos izmē-
rīt. 1.klase atrada un saskaitīja daudz ko interesantu blakus skolai. 
Matemātiku var apgūt arī, skaitot automašīnas, puķpodus un ve-
losipēdus. 19.oktobrī skolas komanda devās uz Mālpils “GLOBE” 
salidojumu, kurā skolēni pētīja, vadīja eksperimentu, eksperimen-
tēja paši, guva zināšanas un iedvesmu jaunu pētījumu veikšanai un 
dalībai “GLOBE” skolu plašajā tīklā. 

Jau otro gadu skola piedalās divos “Erasmus+” stratēģiskās 
partnerības projektos “Innovative Schools And Creative Approac-
hes (IS&CA)” un “Say.Write.Show – developing pupils’ and teac-
hers’ communication skills”. No 25. līdz 29. septembrim Zemgales 
vidusskolā projekta “Innovative Schools And Creative Approac-
hes (IS&CA)” ietvaros viesojās skolotāji un skolēni no Spānijas, 
Itālijas, Grieķijas, Francijas, Vācijas un Turcijas. Projekta mērķi 
ir veicināt radošu un inovatīvu pieeju mācību un audzināšanas 
darbā, pilnveidot angļu valodas skolotāju kompetenci, organizēt 

tojošās un dzīvei noderīgās nodarbībās un 
meistarklasēs iesaistījās Engures vidussko-
las skolēni.

Karjeras nedēļu aktivitātes noslēdzās ar 
atraktīvu, izzinošu un sportisku noslēguma 
pasākumu, kurš tika veidots kā orientēša-
nās spēle ar nosaukumu “Atver uzņēmuma 
durvis!”. Šajā dienā jauniešiem bija iespēja 
atvērt 36 uzņēmumu, iestāžu un organizā-
ciju durvis un iepazīt to darbības specifiku, 
noskaidrojot, kādu profesiju pārstāvji tur 
strādā. 

Pēc šiem izzinošajiem ceļojumiem visi 
Karjeras nedēļas nobeiguma pasākuma 98 
dalībnieki tika cienāti ar karstu tēju un gar-
du kliņģeri, kā arī visi varēja vērot “FizMix” 
eksperimentus, lai saprastu, kā darbojas fi-
zikas likumi ikdienā, un pasmietos par pār-
pratumiem, kas  rodas no to nezināšanas, 
un visbeidzot atzītu, ka fizika ir interesanta.

Šogad Tukuma, Engures, Jaunpils nova-

du Karjeras nedēļas pasākumos piedalījās 
visas 19 novadu skolas, visas 11 pirmssko-
las izglītības iestādes, kā arī iestādes, uzņē-
mumi, organizācijas un citi darba devēji, 
kuri piedāvāja ekskursijas un atvēra savas 
durvis skolēniem – potenciālajiem novada 
darba ņēmējiem un, iespējams, nākama-
jiem uzņēmējiem. Paldies SIA “Latvijas 
lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
Tukuma birojam, SIA “SB Vet serviss”, In-
gūnai Smildzerei, Tukuma novada pašval-
dības policijai, AS “Swedbank”, AS “Banka 
Citadele”, SIA Alante “Centra aptieka”, SIA 
“Rimi”, SIA “Snickers Production Latvia”, 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 
Tukuma KAC, Tukuma tūrisma un infor-
mācijas centram, Ceļu satiksmes drošības 
direkcijas Tukuma nodaļai, SIA “CSK Ste-
el”, SIA “Lindström Prodem”, SIA “Daiļrade 
koks”, SIA “Tukuma siltums”, SIA “Sakta”, 
Mākslas galerijai “Durvis”, SIA “Apgāds 

Zvaigzne ABC”, SIA “Novadu Ziņas”, “DNB 
Banka”, SIA “Dzinējs”, Valsts ugunsdzēsī-
bas un glābšanas dienestam, SIA “Dekšņi”, 
SIA “United oil”, Tukuma novada Domei, 
Tukuma bibliotēkai, “Hesburger Tukums”, 
Nodarbinātības valsts aģentūras Tukuma 
filiālei, Tukuma ledus hallei, SIA “Naoss” 
linu tērpu veikalam, SIA “Kvazi Pizza”, SIA 
“Kaucminde”, salonam “Sandra”, AS “Tuku-
ma piens”, IU konditoreja “Magonīte”. 

Karjeras nedēļu no 9. līdz 19. oktobrim 
rīkoja Tukuma novada Izglītības pārvalde 
un Tukuma Multifunkcionālais jaunatnes 
iniciatīvu centrs sadarbībā ar Tukuma, En-
gures un Jaunpils novadu izglītības iestā-
dēm.
Informāciju sagatavoja: Evita Korna-Opincāne 

Karjeras konsultante, 
Tukuma 2.vidusskolas direktora vietniece 

audzināšanas darbā
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Sēmes pagastā nodedzina dalīto atkritumu konteineru
2009. gadā, noslēdzoties projektam “At-

kritumu apsaimniekošanas sistēmas izvei-
de un ieviešana Piejūras reģionā”, Tukuma 
bijušā rajona teritorijā tika izveidoti 67 da-
līto atkritumu šķirošanas laukumi, bet 
Tukuma pilsētā 63 laukumi, kas paredzēti 
tikai šķiroto atkritumu novietošanai bez 
maksas; noteikts, ka dzeltenajos zvanveida 
konteineros drīkst ievietot PET pudeles, 
plastmasu, kartonu, papīru, bet zaļajos – 
stiklu. Kopumā “Piejūras” reģionā tika iz-
veidoti 366 dalīto atkritumu laukumi. Nu 
jau to skaits ir pieaudzis.

Diemžēl šo gadu laikā daudzviet lau-
kumi tikuši sapostīti un šķiroto atkritumu 
konteineri nodedzināti. Šāds gadījums pa-
visam nesen noticis arī Tukuma novada Sē-
mes pagastā, adresē “Katlumāja”. Lai izvai-
rītos no šādiem nepatīkamiem gadījumiem, 
lūdzam iedzīvotājus būt līdzatbildīgiem un 
censties novērst vandalismu, ziņojot sav-
laicīgi policijai. Tāpat aicinām iedzīvotājus 
būt saprātīgiem, rūpējoties par apkārtējo 
vidi un dabas resursu saglabāšanu.

2015. gadā noslēdzās projekta “Piejū-
ras reģiona atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmas attīstība” otrā kārta, kā rezultātā 
tika iegādāti arī jauni šķirošanas atkritumu 
konteineri, kas deva iespēju “Piejūras” re-
ģiona teritoriju papildināt ar jauniem kon-
teineriem, tāpat šobrīd tiek uzstādīti metāla 
konteineri par uzņēmuma līdzekļiem. Šo-
brīd, kad sakarā ar dabas resursu nodokļa 
paaugstināšanos paredzams arī atkritumu 
apsaimniekošanas maksas pieaugums, vēl 
jo vairāk ir jācenšas šķirot atkritumus, lai 
sadzīves atkritumu konteineri pildītos lē-
nāk.

SIA “AAS “Piejūra””

pieredzes apmaiņu praktisko prasmju mācīšanai, kā arī sekmēt 
toleranci un iecietību pret atšķirīgo. Projekta dalībvalstu skolotāji 
izstrādāja angļu valodas mācību materiālus un diskutēja par diskri-
minācijas problēmām katrā no dalībvalstīm. Tika uzsvērta izglīto-
šanas, izpratnes veicināšanas un informētības nepieciešamība, kas 
ir nozīmīgs solis pretim saskanīgai un iecietīgai sabiedrībai. Sko-
lēni piedalījās aktivitātēs mācību stundās, kā arī kopā veidoja da-
bas materiālu kolāžas, apgleznoja maisiņus un magnētus radošajās 
darbnīcās. Pēc darba skolā ciemiņi tika iepazīstināti ar Tukuma no-
vada skaistākajām vietām, Jūrmalu un Rīgu. Šī nedēļa kopā noteikti 
katram tās dalībniekam ir devusi jaunas un pozitīvas emocijas, lie-
liskus iespaidus un draugus no visas Eiropas. Savukārt novembra 
sākumā skolēni un pavadošie pedagogi dosies vizītēs uz Rumāniju 
un Grieķiju. 

Ar šo gadu skola iesaistās Eiropas projektā “Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta mērķis ir 
uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem. Projekta ietvaros 
skolēni dažādos pasākumos skolā un ārpus tās varēs iepazīt sevi un 
apzināt karjeras izvēles iespējas mūsdienu darba tirgū. Lai vairāk 
iepazītu aviācijas nozari, atsaucāmies uz lidostas “Jūrmala” piedā-
vājumu iesaistīties simulācijas projektā, skolā pirms rudens brīv-
dienām norisinājās projektu nedēļa ar nosaukumu “Lidojumam 
labvēlīgs laiks!”. Projektu nedēļas mērķis bija skolēniem sniegt 
plašāku redzējumu par aviācijas nozari un ne tikai… Nedēļas lai-
kā 1.–9.klašu skolēni piedalījās dažādās radošajās darbnīcās, kurās 
gatavoja lidmodeļus, pētīja interneta vietnes Flightradar24.com 
piedāvājumu, dziedāja dziesmas, iepazinās ar bagāžas noteiku-
miem un iespējām to ekonomiskāk sakārtot, interesējās par “Mazā 
prinča” autoru, lidotāju un rakstnieku Antuānu de Sent-Ekziperī, 
ieskatījās mazā prinča planētā un blakus planētās, fotografējās, 
izmantojot  “airBaltic” atribūtiku, piedalījās lomu spēlēs, sniedza 
pirmo palīdzību un gatavoja Zemgales vidusskolas pases, jo 20.ok-
tobrī 150 skolēni devās uz lidostu “Jūrmala”, lai palīdzētu realizēt 
pasažieru lidojuma simulāciju. Skolēni iejutās to pasažieru lomās, 

kuri gatavojas doties uz starptautisku galamērķi. Tika “izspēlētas” 
visas procedūras kā reālajā dzīvē, kad pasažieri atrodas starptautis-
kā lidostā. Dažiem tā bija pirmā pieredze lidostā, tāpēc svarīgi, lai 
šis notikums būtu pēc iespējas reālāks. Šī projekta ietvaros lidostas 
darbinieki – administrācijas darbinieki, vadītāji no virszemes ap-
kalpošanas dienesta, inženiertehniskā dienesta un drošības, glāb-
šanas, ugunsdzēsības dienesta prezentēja to, kādi ir viņu pienāku-
mi lidostā, lai padarītu to par drošu un draudzīgu vidi visiem mūsu 
pasažieriem. Tika organizēta bērnu tikšanās ar pilotu. Šīs sarunas 
deva bērniem lielāku izpratni par lidostu darbībām un sniedza ie-
drošinājumu tiem, kuri vēlas saistīt savu karjeru ar aviāciju. Lid-
ostas “Jūrmala” un Zemgales vidusskolas mērķis bija nodrošināt 
bērniem unikālu iespēju saprast, kā darbojas lidosta. Liels paldies 
jāsaka Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes vadītājai Dacei Po-
lei par sniegto atbalstu skolēnu pārvadāšanā. 

 Par godu Latvijas simtgades projektam skolēni izvirzīja 100 
labos darbus Latvijai. UNESCO nedēļas ietvaros ikviens intere-
sents bija aicināts piedalīties recepšu grāmatu izstādē. Saglabājot 
kultūras mantojumu no paaudzes paaudzē, vidusskolas audzēknis 
Rūdolfs Grasis savu zinātniski pētniecisko darbu izvēlējās rakstīt 
par maizi, par īstu rupjmaizi, kādu kādreiz cepa viņa vecvecāki. 
Īstu rupjmaizi cep no dabīgām izejvielām ar dabīgo ieraugu, bez 
papildu piedevām un konservantiem. Ar tēta un vectēva palīdzību 
uzbūvēja maizes krāsni, un eksperimenti varēja sākties. Recepte 
tika mantota no vecvecmammas. Lai par šo kultūras mantojumu 
uzzinātu skolēni, UNESCO nedēļā Rūdolfs prezentēja savu darbu  
mājturības un tehnoloģiju stundās. 

Trešajā dienā, 13.oktobrī, 1.klasē tika svinēta Putras diena. Bēr-
ni tika cienāti ar auzu pārslu putru un upeņu sīrupu. Sarunā tika 
pārrunāts, kādas vēl veselīgas tradicionālas putras var pagatavot 
no dažādiem graudu produktiem. Skolēni noskaidroja, kāpēc ēst 
putru ir veselīgi. Pavasarī gaidīsim, kad uzziedēs sākumskolēnu 
veidotā patriotiskā tulpju dobe.

Lai silts un gaišs svētku gaidīšanas laiks!
Liene Učelniece 

Zemgales vidusskolas direktore
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Projekts “Ēkas “Pūre 18” pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai”

Draudzīgais latviešu tilts Latvija–Īrija
Latvija apliek krāsainu seģeni, apauj 

kājas un dodas ceļā. Mātei Latvijai taču 
jāapciemo savi bērni, kuri nu mīt visās 
pasaules malās. Īrijā, Dublinā, latviešu ir 
sevišķi daudz, jo zeme un cilvēki ir vies-
mīlīgi un atvērti. 

Ar Tukuma novada Domes un Latviešu 
biedrības Īrijā (LBĪ) atbalstu esam uzaici-
nāti no šā gada 16. līdz 20. novembrim svi-
nēt Latvijas dzimšanas dienu Dublinā. Lat-
viju pārstāvēs biedrības “Dziesmu vācelīte” 
dziedātāji ar vokālo grupu “Varavīksne”, 
instrumentālais trio “Noskaņa” no Tukuma 
Mūzikas skolas, kā arī aktieris un dziesmi-
nieks Varis Vētra.

Atbildība ir liela, jo saņemts ielūgums 
ciemoties pie vēstnieka un piedalīties ar 
koncertiem dievkalpojumā un lielajā kon-
certā “City Hall”, kur piedalīsies arī Īrijas 
koris “elVē”, LBĪ bērnu studija “Mazais le-
tiņš”, deju kolektīvs “Dzirnaviņas” no Īrijas, 
LBĪ dziesmu ansamblis “Sauleszaķēns”.

   Mūsu pilsētu pārstāvēs grupa 21 cilvē-
ka sastāvā, dziedātāji, vadītāja un biedrības 

2017.gada oktobrī, līdz ar zobārst-
niecības kabineta darbības atsākšanu 
Pūres veselības centrā, noslēdzas Ei-
ropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) līdzfinansēta kop-
projekta “Ēkas “Pūre 18” pārbūve uzņē-
mējdarbības attīstībai” (Nr.16-08-AL14-
A019.2101-000003) ieviešana.

Veselības centra un bibliotēkas jaunās 
telpas ēkā “Pūre 18” svinīgi tika atklātas 
2017.gada 10.februārī. Veselības centrā jau 
darbojās Baibas Neibergas ģimenes ārsta 
prakse un “Mana aptieka”, un pēc neliela 
pārtraukuma ar 2017.gada 16.oktobri dar-
bu jaunizveidotajā kabinetā ir uzsākusi arī 
SIA “K.Zariņas zobārstniecība” zobārste 
Kristīne Zariņa. 

No 2011.gada līdz kabineta pilnīgai pa-
beigšanai Kristīne Zariņa pacientus pieņē-
ma Pūres bērnudārza ēkas 2.stāvā (Zeme-
ņu ielā). Kristīne savas darbības attīstības 
rezultātā plāno izveidot vēl vienu jaunu 
darba vietu. Kā jaunai speciālistei viņai ir 
mērķis nodrošināt uzņēmuma atpazīstamī-
bu ne tikai apkārtējos pagastos, bet arī ap-
kārtējos novados, sniedzot kvalitatīvus un 
modernus zobārstniecības pakalpojumus. 
SIA “K.Zariņas zobārstniecība” ir reģis-
trēta ārstniecības iestāžu reģistrā ar kodu 
9002-00086. Bērni līdz 18 gadu vecumam 
tiek pieņemti bez maksas. Pie ēkas ir pie-
ejams plašs stāvlaukums un nodrošinātas 
vides pieejamības prasības. Laipni gaidīts 
ikviens!

Projekts par zobārstniecības kabineta 

atbalsta personāls.
Mūs laipni sagaidīs Inguna Grietiņa-

Dārzniece un Inga Zvirgzdiņa, ar kuru bija 
tas gods tikties Tukuma pilsētas svētkos un 
pārrunāt klātienē brauciena norisi, tāpat 

iekārtošanu tika iesniegts 
2016.gada 2.jūnijā vietējā 
rīcības grupā – biedrībā 
“Kandavas Partnerība” Ei-
ropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) 
atklāta projektu iesniegu-
mu konkursa Latvijas Lau-
ku attīstības programmas 
2014.–2020.gadam apakš-
pasākuma 19.2. “Darbības 
īstenošana saskaņā ar sa-
biedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” ak-
tivitātes 19.2.1. “Vietējās 
ekonomikas stiprināšanas 
iniciatīvas” sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības 
stratēģijas 1.rīcībā “Atbalsts uzņēmējdar-
bības (izņemot tūrisma jomu) uzsākšanai 
un attīstībai”. Kopprojekta dalībnieki ir Tu-
kuma novada pašvaldība un uzņēmējs SIA 
“K.Zariņas zobārstniecība” (iepriekš SIA 
“Dr.K.Janemanes zobārstniecība”). Projekts 
paredzēja nodrošināt veselības aprūpes pa-
kalpojumu pieejamību un kvalitatīvu darba 
apstākļu radīšanu. Projekta īstenošanas ter-
miņš 06.07.2016.–30.10.2017.

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai līdzfinansējumu projektam 

mūs gaidīs daudzas citas latviešu ģimenes 
un latviešu skoliņas “Sauleszaķēns” bērni 
un skolotāji.

Anita Geidāne
Vokālās grupas “Varavīksne” vadītāja

“Ēkas “Pūre 18” pārbūve uzņēmējdarbības 
attīstībai” tika ierīkots zobārstniecības ka-
binets (būvdarbus veica SIA “Delpro”), kas 
aprīkots arī ar jaunu stomatoloģisko iekār-
tu jeb zobārsta krēslu “S200 Continental” 
(piegādātājs SIA “Aiko Med”). Projekta at-
tiecināmās izmaksas ir 40 477,97 EUR, t.sk. 
piešķirtais ELFLA līdzfinansējums – 80% 
jeb 32 382,38 EUR.

 Dace Zvagule
Tukuma novada Domes projektu vadītāja

Kristīne Zariņa
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PROJEKTI

Projekts “SPAcE – rīcības un atbalsta politika aktīvas vides veidošanā”

Pieņemti ekspluatācijā pārbūvētie Melnezera un Putniņu ielu posmi

Tukuma novada pašvaldība jau trešo 
gadu aktīvi piedalās starptautiskā sadar-
bības projektā “SPAcE – rīcības un at-
balsta politika aktīvas vides veidošanā”. 
Projekts noslēgsies šī gada decembrī, bet 
pēdējā darba grupas tikšanās notiek tie-
ši Tukumā. 11.oktobrī Tukumā ieradās 
visi viesi no pārējām dalībvalstīm – trīs 
no Lielbritānijas, divi ciemiņi no Rumā-
nijas, Spānijas, Grieķijas un Somijas, pa 
vienam no Itālijas un Šveices. 

Pēdējā tikšanās reizē projekta dalībnie-
ku uzdevums bija pastāstīt par to, kā veicas 
ar aktivitāšu plānu ieviešanu, ko ir izdevies 
paveikt jau šogad, kas vēl plānots līdz gada 
beigām un nākamajos gados. 

Tukums prezentēja šogad veiktās dau-
dzās aktivitātes – Sporta un Veselības die-
nu, Olimpisko dienu, deputātu velobrau-
cienu, skolēnu iesaistīšanu peldētapmācībā, 
veselīga uztura nometnes u.c. Nākamajā 
gadā papildus jau šīm aktivitātēm pie āra 
trenažieriem tiek plānots uzstādīt stendus 
ar informāciju, kā pareizi tos izmantot, tā-

2017.gada13.oktobrī ir parakstīts akts 
par autoceļu Melnezera ielas (posmā no 
krustojuma ar Meža ielu līdz krustoju-
mam ar Putniņu ielu) un Putniņu ielas 
posma pieņemšanu ekspluatācijā. 

Līdz ar to ir pabeigta galvenā ielas būv-
niecības darbība Eiropas Savienības Reģio-
nālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta-
jā projektā “Degradētās teritorijas sakārto-
šana zonā Melnezera iela–Laustiķis”.

Līgums par būvdarbu veikšanu 2016.
gada 18.jūlijā tika noslēgts ar SIA “Strabag”, 

pat tiek plānota skolēnu iesaistīšana velo-
celiņu un gājēju celiņu shēmu un dizaina 
veidošanā, kā arī citas aktivitātes. 

Šis aktivitāšu plāns tiks izmantots turp-
mākā pilsētvides plānošanā un sasaistē ar 

projektēšanu un autoruzraudzību veica 
apakšuzņēmējs SIA “ACB Projekts”. Būvuz-
raudzību nodrošināja SIA “Jurēvičs un 
partneri”. Publiskai lietošanai paredzētajām 
ielām veikta pilna segas konstrukcijas, lie-
tus ūdens kanalizācijas, ielas apgaismojuma 
izbūve un sakaru kabeļu kanalizācijas pār-
būve, izbūvēts jauns ūdensvads, sadzīves 
kanalizācija un siltumtrase. 

Projekts “Degradētās teritorijas sakār-
tošana zonā Melnezera iela–Laustiķis” īste-
nots ierobežotas projektu iesniegumu atla-

izstrādātajiem plānošanas dokumentiem.
Dace Liepiņa-Zusāne

Tukuma novada Domes
Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja 

ses konkursa ietvaros, saskaņā ar Ministru 
kabineta 2015.gada 10.novembra noteiku-
miem Nr.645 “Darbības programmas “Iz-
augsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā 
atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, 
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši 
pašvaldību integrētajām attīstības prog-
rammām” īstenošanas noteikumi”. Vieno-
šanās Nr.5.6.2.0/16/I/005 par ERAF projek-
ta “Degradētās teritorijas sakārtošana zonā 
Melnezera iela–Laustiķis” īstenošanu ar 
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika 

Darba grupa tikšanās reizē Tukumā

Melnezera iela un Putniņu iela
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Projekts “Irlavas sporta nama infrastruktūras uzlabošanas pasākumi”

Projekts “Telpu trenažieru iegāde Sēmes pagastam”

Tukuma novada Dome 2017.gada 
16.februārī saņēma Lauku atbalsta die-
nesta lēmumu par projekta “Irlavas 
sporta nama infrastruktūras uzlabo-
šanas pasākumi”” (Nr. 16-08-AL14-
A019.2203-000004) iesnieguma apstipri-
nāšanu.

Projekta mērķis ir uzlabot Irlavas spor-
ta nama infrastruktūru, kas sekmētu fizisko 
un veselību veicinošo aktivitāšu attīstību, 
kā arī popularizētu veselīgu dzīvesveidu 
pagasta iedzīvotāju vidū. 

Irlavas sporta nams, kas uzbūvēts 2008.
gadā, ir Tukuma novada pašvaldības īpa-
šums. Zāle ikdienā tiek izmantota Irlavas 
vidusskolas sporta nodarbībām, šeit no-
tiek sporta pulciņu nodarbības un tiek 
organizētas sporta klubu sacensības. Pro-
jekta ietvaros sporta zālei tika nomainīts 
apgaismojums. Esošo gaismekļu vietā tika 
uzstādīti LED gaismekļi, kā rezultātā zāle ir 
vienlaidus apgaismota un tās kvalitāte ir at-
bilstoša starptautisko sacensību rīkošanai. 

Kopējās izmaksas ir 14950,59 EUR, no 
kurām Lauku atbalsts dienesta finansējums 
– 13455,53 EUR.

Aiga Priede 
Tukuma novada Domes

Attīstības nodaļas projektu vadītāja

Tukuma novada Dome 2017.gada 
20.jūlijā saņēma Lauku atbalsta die-
nesta lēmumu par projekta “Telpu tre-
nažieru iegāde Sēmes pagastam” (Nr. 
17-08-AL14-A019.2203-000002) iesnie-
guma apstiprināšanu.

Projekta mērķis ir nodrošināt Sēmes 
pagasta infrastruktūru, kas sekmēs fizisko 
un veselību veicinošo aktivitāšu attīstību 
un veselīga dzīvesveida popularizēšanu pa-
gasta iedzīvotāju vidū.

Sēmes kopienas centrs “Mūsmājas”, kas 
atrodas Ezera ielā, 1 ir pagasta iedzīvotāju 
iecienīta pulcēšanās vieta. Kopš 2014.gada, 
kad kopienas centrs uzsāka savu darbību, 
šeit ik dienu kopā sanāk dažādu vecumu 
iedzīvotāji, lai radoši pavadītu brīvo laiku. 
Šajā ēkā jau vairāk nekā 10 gadus darbojas 
arī Jauniešu centrs “Paradīze” un sieviešu 
klubs “Kaprīze”. 2016.gadā vienā no kopie-

Attēls: Irlavas sporta nama zāle ar jaunajiem LED gaismekļiem 

Trenažieri Sēmes kopienas centra fizioterapijas kabinetā

parakstīta 2017.gada 1.jūnijā.
Projekta mērķis ir teritorijas revitalizā-

cija zonā Melnezera iela–Laustiķis Tukumā, 
reģenerējot degradētu teritoriju un sakār-
tojot publiski pieejamu ielu infrastruktūru 
uzņēmējdarbības attīstībai, nodrošinot vi-
dei draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu 
teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu 
radīšanu. Projekta darbības tika vērstas uz 

uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamo, 
bet tajā pašā laikā degradēto teritoriju at-
jaunošanu, kurā, attīstot ceļu satiksmei 
paredzēto infrastruktūru, iespējama jaunu 
uzņēmumu izvietošana vai esošo paplaši-
nāšana, un kā nozīmīgākais labuma guvējs 
un rezultatīvo rādītāju (jaunu darba vietu 
radīšana, degradētās teritorijas atjaunoša-
na, investīcijas) sasniedzējs šajā atjaunotajā 

teritorijā ir SIA “Lindström Prodem”, kura 
2016.gadā jaunuzcelto rūpnīcu Melnezera 
ielā 3 oficiāli atklāja šā gada 16.februārī.

Kopējās projekta izmaksas ir 609 813,30 
EUR, tai skaitā ERAF līdzfinansējums ir 
362 701,66 EUR un valsts budžeta dotācija 
– 16 001,54 EUR.

Dace Zvagule
Tukuma novada Domes projektu vadītāja

nas centra telpām tika ierī-
kots fizioterapijas kabinets, 
tādējādi paplašinot sabied-
risko aktivitāšu klāstu Sē-
mes pagasta iedzīvotājiem. 

Projekta ietvaros fizio-
terapijas kabinets tika aprī-
kots ar 4 trenažieriem – 2 
velotrenažieriem, 1 eliptis-
ko trenažieri un 1 elektro-
nisko skrejceliņu. Uzstādītie 
trenažieri veicina elpošanas 
sistēmas un plaušu kapa-
citātes attīstību, stiprina 



Tukuma Laiks12. Novembris, 2017   Nr. 10 (152)

www.tukums.lv

PROJEKTI
turpinājums no 11.lpp.

kardiovaskulārās sistēmas, paaugstina fi-
zisko izturību, kā arī uzlabo vielmaiņu un 
palīdz atbrīvoties no liekā svara. Trenažie-
ri ir piemēroti gan pusaudžiem un gados 
jauniem cilvēkiem, gan senioriem. Šiem 
trenažieriem piemīt zema trieciena treniņu 

priekšrocības, trenējot gan ķermeņa augš-
daļu, gan apakšdaļu, kas varētu šķist īpaši 
pievilcīgi vecākai paaudzei, jo saudzē no-
vecojošas locītavas. Par pašvaldības finanšu 
līdzekļiem iegādāti 4 paklājiņi. 

Trenažieri ir ērti lietojami, un kopienas 
centra darba laikā tie bez maksas ir pieeja-

mi ikvienam interesentam. 
Kopējās izmaksas ir 5731,00 EUR, no 

kurām Lauku atbalsts dienesta finansējums 
– 3939,35 EUR.

Aiga Priede
Tukuma novada Domes Attīstības nodaļas 

projektu vadītāja.

Tiks īstenots sadarbības projekts “Mājražotāju un amatnieku potenciāla 
attīstība un tūrisma piedāvājuma “Ražots Kurzemē” izveide”

Tumes pagastā ir pārbūvēti divi pašvaldības autoceļa posmi

 “Partnerība laukiem un jūrai” sadar-
bībā ar “Kandavas partnerību” un vēl čet-
rām vietējās rīcības grupām no Kurzemes 
īstenos starpteritoriālās sadarbības pro-
jektu, kurš 100% apmērā tiks finansēts no 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai 19.3. pasākuma “Starpteritoriā-
lā un starpvalstu sadarbība”.

Projekta mērķis ir veicināt mājražotāju 
un amatnieku produktu attīstību un no-
ietu, izveidojot un popularizējot tūrisma 

maršrutu “Ražots Kurzemē”, kas apvieno 
mājražotāju un amatnieku piedāvājumu, 
stiprinot mājražotāju un amatnieku piede-
rību Kurzemei un veidojot kopīgu vizuālo 
identitāti.

Projektā plānotas šādas aktivitātes:
1. Apmācības amatniekiem un mājražo-

tājiem 7 tēmās;
2. 6 pieredzes apmaiņas braucieni;
3. Tūrisma maršruta “Ražots Kurzemē” 

izveide un ceļveža izgatavošana (8000 eks.);
4. Noorganizēta ceļošanas akcija “Ra-

žots Kurzemē” ar akcijas avīzi 5000 eks. un 

iepazīšanās tūri žurnālistiem;
5. Noorganizēts pasākums “Kurzemes 

diena” Kuldīgā;
6. Iegādāts tirdzniecības vietu aprīko-

jums (tirdzniecības teltis, plaukti un galdi), 
kas tiks nodots izmantošanai mājražotā-
jiem un amatniekiem;

Projekta kopējās izmaksas ir 100 000 
EUR, aktivitātes tiks īstenotas līdz 
31.12.2019.

Ilze Turka 
BDR “Partnerība laukiem un jūrai” 

administratīvā vadītāja 

Rotkaļi–Vecmokas ceļu posms Krūmiņi–Atpūtas pretputekļu segums
2017. gada 3. no-

vembrī ekspluatāci-
jā nodoti pašvaldī-
bas autoceļa posmi 

Tumes pagastā. Pārbūvēts autoceļa posms Krūmiņi–Atpūtas no 
0,00 km līdz 0,996 km, Rotkaļi– Vecmokas no 0,00 km līdz 3,05 
km. 

Projekta ietvaros pārbūvēja izvēlētos pašvaldības autoceļa pos-
mus, nodrošinot nepieciešamo autoceļa nestspēju, pastiprinot tā 
segu ar jaunu grants šķembu maisījuma seguma kārtu, sakārtojot 
ūdens atvadīšanas sistēmu (jaunu caurteku, grāvju izbūve). Tumes 
pagasta autoceļa Rotkaļi–Vecmokas vairākos posmos un Krūmi-
ņi–Atpūtas vienā posmā tika veikta virsmas apstrāde ar bitumena 
emulsijas maisījumu, izveidojot pretputekļu klājumu. Rezultātā 
tika samazināts putekļu daudzums. Ceļu Rotkaļi–Vecmokas, Krū-
miņi–Atpūtas posmā tika izbūvēts asfaltbetona seguma posms, lai 
pieslēgtos pie valsts autoceļa. Neattiecināmās izmaksas par asfalt-
betona segumu segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Projekta rezultātā ir pārbūvēti pašvaldības autoceļu posmi ar 

grants segumu, uzlabota ceļu kvalitāte, tādējādi veicinot apdzīvo-
tības saglabāšanu un uzņēmējdarbības attīstību Tukuma novadā.

Pārbūves darbi ir veikti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstības pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” projekta “Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma 
novada Tumes un Degoles pagastā” Nr. 17-08-A00702-000032 
ietvaros. Darbus veica SIA “Strabag”, būvuzraugs bija SIA “Būves 
birojs”, autoruzraugs – “Osaühing Reaalprojekt” (pārstāv SIA “Lat-
vijasmernieks.lv”).

Tumes pagasta autoceļi tika pārbūvēti par kopējo summu 
225 752,02 EUR (tai skaitā vispārējās izmaksas: būvprojekta iz-
strāde, autoruzraudzība, būvuzraudzība), attiecināmās izmaksas – 
219 151,18 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 197 236,06 EUR 
un pašvaldības finansējums ir 21 915,12 EUR. Neattiecināmās iz-
maksas ir 6 600,84 EUR, kas tika segtas no pašvaldības budžeta.

2018.gadā plānots pārbūvēt Degoles pagastā pašvaldības auto-
ceļa posmu Spirgus– Praviņu ceļš no 0,00 km līdz 3,12 km.

Dace Keirāne Tukuma novada Domes projektu vadītāja
Tālr.: 63107282, dace.keirane@tukums.lv

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Pašvaldības autoceļš Beitiņi–Liepsalas Pūres pagastā ir pabeigts

Tilts pār Pūres upi 

Beitiņi-Liepsalas ceļa posms ar pretputekļa segumu un Beitiņi-Liepsalas ceļa posms

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

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, kura ietvaros 2017. gada 3.novem-
brī ekspluatācijā nodots pašvaldības auto-
ceļa posms Beitiņi–Liepsalas no 0,00 km 
līdz 1,8 km, Pūres pagastā. 

Pašvaldības autoceļa posmā Beitiņi–
Liepsalas ir nodrošināta autoceļa nestspēja, 
pastiprināta tā sega ar jaunu grants šķem-
bu maisījuma seguma kārtu un sakārtota 
ūdens atvadīšanas sistēma (jaunu caurteku, 
grāvju izbūve). Ceļa posmā ir veikta virsmas 

apstrāde ar bitumena emulsijas maisījumu, 
izveidojot pretputekļu klājumu, kā rezultā-
tā tika samazināts putekļu daudzums attie-
cīgajā ceļa posmā gar mājām. Šajā posmā ir 
tilts pār Pūres upi, kuru atjaunoja. 

Projekta rezultātā ir pārbūvēts pašvaldī-
bas autoceļa posms ar grants segumu, t.sk. 
tilts pār Pūres upi, uzlabota ceļu kvalitāte, 
tādējādi veicinot apdzīvotības saglabāšanu 
un uzņēmējdarbības attīstību Tukuma no-
vadā.

Pašvaldības autoceļa Beitiņi–Liepsa-
las posma, t.sk. tilta pārbūves izmaksas ir 
221 273,10 EUR (tostarp vispārējās izmak-
sas: būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, 
būvuzraudzība, tilta ekspertīze), attiecinā-

mās izmaksas ir 216 962,01 EUR, no kurām 
ELFLA finansējums ir 195265,81 EUR un 
pašvaldības finansējums – 21 696,20 EUR. 
Neattiecināmās izmaksas ir 4 311,09 EUR, 
kas tika segtas no pašvaldības budžeta.

Šobrīd darbi notiek pašvaldības autoce-
ļa posmā Apšukrogs–Strēļi no 0,00 km līdz 
2,7 km Pūres pagastā, un novembra sāku-
mā uzsākti darbi Jaunsātu pagasta autoceļa 
posmā Šūļas–Bērznieki–Bajāri ceļš no 0,00 
km līdz 4,4 km. Būvdarbus veic SIA “Stra-
bag”. Būvuzraugs ir SIA “Būves birojs”, un 
autoruzraugs – SIA “ACB Projekts”.

Dace Keirāne
Tukuma novada Domes projektu vadītāja 

Tālr.: 63107282
dace.keirane@tukums.lv

Pateicība
Gribam izteikt sirsnīgu pateicību Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei un Tukuma novada pašvaldībai par pūlēm un neatlaidību, 

lai atrastu līdzekļus un atrisinātu ceļa izbūvi mūsu apdzīvotā vietā. Liels paldies, ka esam glābti no tiem nenormālajiem putekļiem, ko 
gadu desmitiem radīja transports, kas kursē gar mūsu mājām, un lielie uzņēmēji ar savu smago tehniku. 

Pūres pagasta māju – “Beitiņu”, “Zemdegu”, “Liepiņu”, “Šarlotu”, “Kalnēju” – iedzīvotāji
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Nodibinājums “CEMEX Iespēju fonds” izsludina atklāto projektu 
pieteikumu konkursu Talsu un Tukuma novados

Nodibinājums “CEMEX Iespēju fonds” 
izsludina atklāto projektu pieteikumu kon-
kursu Talsu un Tukuma novados. 

Konkursa mērķis: 1.sasaucas ar Latvi-
jas valsts simtgades svinību virsmērķi un 
uzdevumiem (www.lv100.lv), stiprina Lat-
vijas valstiskumu, aktualizē valsts vēstures 
notikumus, godina tautu un tās kultūru, 
dabas bagātības un veicina līdzatbildību 
par valsts nākotni; 2.dažādo, uzlabo, sekmē 
un attīsta Talsu un Tukuma novadu iedzī-
votāju dzīves kvalitāti un vidi. 

Konkursa prioritātes: 
1)aktivitātes, kas stiprina Latvijas sa-

biedrības valstsgribu, piederības sajūtu un 
mīlestību pret savu zemi, veicinot pašor-
ganizējošus procesus un sadarbību, piemē-
ram: 

- stiprina valstiskuma apziņu, aktualizē 
Latvijas valstiskuma vēsturi, godinot valsts 
dibinātājus un pieminot notikumus, kas ie-
tekmējuši Latvijas valsts izveidi, lai tādējādi 
nostiprinātu izpratni par Latvijas valstis-
kumu kā likumsakarīgu ilgstošas attīstības 
rezultātu; 

- cildina Latvijas dabas skaistumu, kul-
tūras daudzveidību un latviešu valodu; 

- modina sabiedrībā atbildības ētiku, at-
bildības uzņemšanos par sevi, savu ģimeni, 
kopienu un valsti; 

2)droša un veselīga dzīves vide (t.sk. 
preventīvie pasākumi un izglītošanas akti-
vitātes); 

3)vides sakopšanas, aizsardzības un sa-

glabāšanas aktivitātes (t.sk. preventīvie pa-
sākumi un izglītošanas aktivitātes); 

4)izglītības iespēju un sabiedrisko akti-
vitāšu veicināšana Talsu vai Tukuma nova-
da iedzīvotājiem kultūras, sporta un sociālo 
jautājumu jomās. 

Projektu pieteikumu var iesniegt: 
- biedrības, nodibinājumi, reliģiskas or-

ganizācijas; 
- novada pašvaldības iestādes, kas ap-

stiprinātas pašvaldības nolikumā. 
Konkursa kopējais finansējums ir 4500 

EUR. Maksimālā piešķiramā summa vie-
nam projektam ir 800 EUR, savukārt mini-
mālā summa nav noteikta. 

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 
2017.gada 24.novembrim. Ar konkursa 
nolikumu un vērtēšanas kritērijiem var ie-
pazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.
tukums.lv.

Parakstīts vēl viens līgums par ūdenssaimniecības attīstības 
II kārtas realizāciju

SIA “Tukuma ūdens” valdes loceklis Ainārs Feldmanis (no labās), parakstot līgumu ar 
SIA “Amatnieks” valdes priekšsēdētāju Janeku Žizņevski

Kā jau iepriekš ziņots, SIA “Tukuma 
ūdens” 2017.gada jūnijā izsludināja divus 
iepirkumus kanalizācijas tīklu izbūvei un 
veica cenu aptauju būvuzraudzības pakal-
pojumu nodrošināšanai projekta “Ūdens-
saimniecības pakalpojumu attīstība Tuku-
mā, II kārta” realizācijai. 

Iepirkuma “Jaunu kanalizācijas tīklu iz-
būves un pārbūves darbi Tukumā”, Id. Nr. 
TU 2017/3 KF realizācijai par uzvarētāju ar 
viszemāko cenu tika atzīts pretendenta SIA 
“Amatnieks” piedāvājums. SIA “Amatnieks” 
(Reģ.Nr.49203000191, Adrese: Brīvības 
laukums 10, Tukums, Tukuma novads, LV-
3101) tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesī-
bas par būvdarbu kopējo cenu (bez PVN) 
–475 203,03 EUR.

Līguma svinīga parakstīšana notika 
2017.gada 4.oktobrī SIA “Tukuma ūdens” 
apspriežu telpā. 

Šobrīd SIA “Tukuma ūdens” projekta 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Tukumā, II kārta” realizācijai ir noslēgusi 3 
līgumus:

1. Id.Nr.2017/2 KF – būvuzraudzības 
pakalpojumu nodrošināšanai projekta rea-
lizācijai par uzvarētāju ar viszemāko cenu 
tika atzīts pretendenta SIA “Lakalme” pie-
dāvājums – līguma summa (bez PVN) 
–18 500,00 EUR. Līguma termiņš ir 18 mē-
neši;

2. Id. Nr. TU 2017/1 KF – iepirkuma 
“Kanalizācijas tīklu izbūve dzīvojamām 

mājām “Pīlādži”, “Ciedras”, “Sniedzes”, 
“Magones”, “Stūrīši” un “Mediņi” Tumes 
pagastā, Raiņa ielas posmā no Tidaholmas 
ielas un dzīvojamām mājām Pļavas ielā, 
Tukumā” realizācijai par uzvarētāju ar vis-
zemāko cenu tika atzīts pretendenta SIA 
“Amatnieks” piedāvājums – līguma summa 
(bez PVN) – 77 725,95 EUR. Līguma ter-
miņš ir 4 mēneši;

3. Id. Nr. TU 2017/3 KF – iepirkuma 
“Jaunu kanalizācijas tīklu izbūves un pār-
būves darbi Tukumā” realizācijai par uzva-
rētāju ar viszemāko cenu tika atzīts preten-
denta SIA “Amatnieks” piedāvājums – līgu-
ma summa (bez PVN) –475 203,03 EUR. 
Līguma termiņš ir 16 mēneši.

Ka jau iepriekš ziņots, SIA “Tukuma 
ūdens” sagatavoja un iesniedza projekta 

pieteikumu projekta “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Tukumā, II kārta” 
realizācijai, lai piesaistītu līdzfinansējumu 
no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 
2014.–2020.gada plānošanas periodā. Tā 
mērķis ir attīstīt un uzlabot kanalizācijas 
sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodro-
šināt pieslēgšanās iespējas. 

Projektā plānota jaunu kanalizācijas 
tīklu izbūve un esošo tīklu pārbūve. Tīklu 
izbūve paredzēta Tukuma pilsētas teritori-
jās, kur līdz šim centralizēti kanalizācijas 
pakalpojumi nav bijuši pieejami. Būvdarbi 
paredzēti Rīgas ielā (posmā no Durbes ielas 
līdz Tilta ielai), Tilta ielā, Raudas ielā (pos-
mā no Lauku ielas līdz Pasta ielai, posmā 
no Kurzemes ielas līdz Raudas ielai 31a), 
Grants ielā, Raiņa ielā, Pļavas ielā. Tuku-
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Par komunālo pakalpojumu tarifu izmaiņām Pūrē un Jaunsātos

Nekustamā īpašuma nomas tiesību izsole

Par patvēruma meklētāju jautājumu Latvijā un Tukumā

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas 
plānojuma grozījumiem Sēmes pagastā, Tukuma novadā

Pašvaldība nodrošina bērniem un jauniešiem iespēju skatīties teātri

ma pilsētai pieguļošajā Tumes pagasta te-
ritorijā – pieslēgumi pie Jumpravas ielas. 
Paredzēta arī pieslēgumu izbūve pie veca-
jiem kanalizācijas tīkliem privātmājām līdz 
īpašuma robežai, pašvaldības mājām – līdz 
ēkas pamatiem. 

Projekta ietvaros plānots izbūvēt 2,72 
kilometrus jaunu kanalizācijas tīklu, kā arī 

pārbūvēt 0,123 kilometrus esošo kanalizā-
cijas tīklu. 

Plānots, ka pēc projekta realizācijas 
99,5% Tukuma pilsētas aglomerācijā dzīvo-
jošajiem iedzīvotājiem būs iespēja pieslēg-
ties centralizētās kanalizācijas sistēmai.

Projekts veidots kā turpinājums jau rea-
lizētajam projektam – “Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Tukumā, 1.kārta”. 
Projekta realizācija plānota laika perio-

dā no 03.04.2017. līdz 02.04.2022. par ko-
pējām izmaksām 1 229 114 EUR, ieskaitot 
PVN. Projekta izmaksas plānots finansēt 
no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, 
Tukuma novada Domes un SIA “Tukuma 
ūdens” līdzekļiem.

Ņemot vērā, ka ir palielinājušies izde-
vumi – minimālā darba alga, elektroener-
ģijas tarifs, degviela, malkas cena, kā arī ir 
samazinājies patērētā ūdens un novadītais 
kanalizācijas daudzums par 30% –, 26.ok-
tobra Tukuma novada Domes sēdē tika 
apstiprināti jauni siltumenerģijas, ūdens 

Tukuma novada Dome 2017.gada 
6.decembrī plkst.15.00 Tukuma novada 
pašvaldības Sēžu zālē Talsu ielā 4, Tukumā, 
rīko neapbūvētas zemes vienības Purva 
ielā 6, Tukumā, Tukuma novadā (kadastra 
Nr.90010050211) – 1,1537 ha – nomas tie-
sību mutisku izsoli. Nomas maksas sākum-

 Tukuma novada Dome regulāri seko 
līdzi aktualitātēm par patvēruma meklētāju 
jautājumu Latvijā. 

Uz šo brīdi Tukuma novada Domei nav 
informācijas par to, ka Tukuma novadā 
dzīvotu vai strādātu personas, kuras iegu-

2017. gada 26.oktobrī Tukuma novada 
Domē pieņemts lēmums Nr.17,21.§ “Par 
lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu terito-
rijas plānojuma grozījumiem Sēmes pagas-
tā, Tukuma novadā”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir 
mainīt plānoto atļauto izmantošanu vienā 
Sēmes pagasta daļā, ciema pierobežā, lai 
būtu iespējams tur izveidot savrupmāju 

Jau vairākus gadus oktobrī ar Tukuma 
novada Domes finansiālu atbalstu prog-
rammas “Atbalsta programma Tukuma 
novada ģimenēm ar bērniem” ietvaros 
Tukuma pilsētas Kultūras namā tiek orga-
nizētas teātra izrādes bērniem. Arī šogad 
tika piedāvātas trīs izrādes atbilstoši bērnu 
vecumiem: pirmsskolas izglītības iestādēm 
(PII) un skolu 1.–3.klasēm tika piedāvāta 
izrāde “Tiks un Taks”, 4.–7.klašu skolēniem 
– “Dvīņu spēles”, 8.–12.klasēm – “Aprīļa 
joks”. 

Izrādi “Tiks un Taks” noskatījās 1128 

un kanalizācijas tarifi Pūres un Jaunsātu 
pagastos.

Ar 2018.gada 1.janvāri juridiskām per-
sonām un ar 2018.gada 1.februāri fiziskām 
personām Pūrē un Jaunsātos būs spēkā šādi 
tarifi:

- par ūdensapgādi 0,77 EUR/m³ (bez 

cena – 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības 
(bez PVN) gadā.

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

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Tukuma novada pašvaldības tīmekļa viet-
nē. Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma no-

vušas bēgļa vai alternatīvo statusu. Jebkurā 
gadījumā pašvaldības prioritāte ir Tukuma 
novada iedzīvotāji un rūpes par viņu lab-
klājību.

Vairāk par patvēruma meklētāju, bēg-
ļu un personu, kam piešķirts alternatīvais 

dzīvojamās apbūves teritoriju un piesaistīt 
Tukuma novadam jaunus iedzīvotājus. Šī 
iecere paplašināt ciema teritoriju un pa-
lielināt apbūves teritorijas atbilst Tukuma 
novada ilgtspējīgajai stratēģijai līdz 2033.
gadam, kurā teikts: “Viena no novada attīs-
tības prioritātēm ir mājokļu piedāvājuma 
paplašināšana. Tāpēc atbalstāma ir jauna 
dzīvojamā apbūve, apdzīvojuma sistēmā 

bērni (PII “Ķipars”, PII “Karlsons”, PII 
“Pepija”, PII “Cīrulītis”, PII “Pienenīte”, PII 
“Lotte”, PII “Pasaciņa”, Pūres pamatskola, 
Tukuma 2.pamatskola, Sēmes sākumsko-
la, Zemgales vidusskola, Džūkstes pamat-
skola), izrādi “Dvīņu spēles” – 794 skolēni 
(Pūres pamatskola, Džūkstes pamatskola, 
Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola, 
Tukuma 3.pamatskola, Zemgales vidussko-
la, Tukuma 2.vidusskola, Tukuma internāt-
pamatskola), izrādi “Aprīļa joks” – 470 sko-
lēni (Pūres pamatskola, Džūkstes pamat-
skola, Tukuma 2.vidusskola, Tukuma Raiņa 

PVN); 
- par kanalizāciju – 0,84 EUR/m³ (bez 

PVN);
- par siltumenerģiju Pūres pagasta te-

ritorijā pēc skaitītāja rādījuma 50,92 EUR/
MWh + PVN, bet bez skaitītāja 0,79 EUR/
m² + PVN.

vada Domes 315.kabinetā darba laikā līdz 
2017.gada 6.decembra plkst.12.00.

Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam 
Tukuma novada Domes kontā jāiemak-
sā nodrošinājums 500,00 EUR un dalības 
maksa 100,00 EUR.

statuss integrāciju Latvijā var uzzināt Pilso-
nības un migrācijas lietu pārvaldes tīmekļa 
vietnē www.pmlp.gov.lv, biedrības “Patvē-
rums “Drošā māja”” tīmekļa vietnē www.
patverums-dm.lv. 

saglabājot līdzsvaru starp teritorijā izvieto-
to mājokļu, darba vietu un pieejamo pakal-
pojumu daudzumu un daudzveidību.”

Lokālplānojuma ierosinātājs – Ivars 
Liepiņš

Ar Tukuma novada Domes lēmumu var 
iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.
tukums.lv. 

ģimnāzija, Tukuma 3.pamatskola, Tukuma 
internātpamatskola, Tukuma E.Birznieka-
Upīša 1.pamatskola). Kopumā šo iespēju 
izmantoja 2392 audzēkņi. 

Paldies skolu vadības komandām un 
visiem skolotājiem, kuri nodrošināja, lai 
bērni varētu baudīt teātra izrādi tepat Tu-
kumā. Īpašs paldies Tukuma pilsētas Kultū-
ras nama kolektīvam par izrāžu organizē-
šanu un atbalstu izglītības iestādēm teātra 
apmeklējumam!
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INFORMĀCIJA

Par nomas objekta atlases rezultātiem
Tiesības noslēgt telpu nomas līgumu Dzimtsarakstu nodaļas funkciju nodrošināšanai 

Brīvības laukumā 10, Tukumā, Tukuma novadā, ieguva SIA “Amatnieks”.

Iespēja bez maksas veikt HIV eksprestestus 
un saņemt speciālista konsultācijas

Atgādinājums par izmaiņām nekustamā 
īpašuma nodokļa aprēķināšanā 2018.gadā

Tukuma novada pašvaldības aģentūra 
“Tukuma novada sociālais dienests” sadar-
bībā ar Slimību profilakses un kontroles 
centru informē, ka šogad Latvijā laika pos-
mā no oktobra līdz decembra vidum otro 
reizi norisinās kampaņa “HIV nešķiro – tas 
attiecas arī uz Tevi!”. Tāpat šogad plānots 
aktīvi iesaistīties “Eiropas HIV testēšanās 
nedēļas” aktivitātēs. Tādēļ arī šogad Tuku-
ma novadā novembris un decembris ir HIV 
profilakses mēneši, kuru laikā iedzīvotā-
jiem būs iespēja bez maksas veikt ekspres-
testus uz HIV (veiks mediķis) un saņemt 
Tukuma novada sociālā dienesta atkarības 
speciālista Anastasijas Hjuņinenas konsul-
tācijas. Pakalpojumi ir anonīmi.

Tukuma pilsētā testēšana un konsultā-
cijas tiks sniegtas katru pirmdienu no 15.00 
līdz 18.00 Tukumā, Dārza ielā 11/13, HIV 
profilakses kabinetā (Tukuma patversmes 
telpās).

2017. gada 16. novembrī no 14.00 līdz 
16.00 testēšanu ir iespējams veikt aprūpes 
istabā Tukumā, Aviācijas ielā 3.

Atgādinām, ka 2016. gada 22. decembrī 
veikti grozījumi Tukuma novada domes 
2014. gada 23. oktobra saistošajos notei-
kumos Nr. 20 “Par nekustamā īpašuma 
nodokli Tukuma novadā”. Tie nosaka, ka 
nekustamā īpašuma objektiem, kas pare-
dzēti dzīvošanai (dzīvojamās ēkas, dzīvok-
ļi), kuros nav deklarēta neviena persona, 
no 2018. gada 1. janvāra tiek noteikta pa-
augstināta nekustamā īpašuma nodokļa 
likme 1,5% no kadastrālās vērtības. 

 Līdzšinējā nekustamā īpašuma nodok-
ļa likme – no 0,2% līdz 0,6% no kadastrālās 
vērtības – saglabāsies, ja 2018. gada 1. jan-
vārī attiecīgajā nekustamā īpašuma objektā 

Novembrī notiek arī izbraukuma kon-
sultēšana un testēšana:

21. novembrī no 14.00 līdz 16.00 Kopie-
nas centra “Mūsmājas” telpās Sēmes pagas-
tā;

23. novembrī no 14.30 līdz 16.30 Kopie-
nas centrā “Dzintariņi” Irlavas pagastā.

Savukārt Slampes pagastā šo pakalpoju-
mu bija iespējams saņemt 9. novembrī.

Tukuma novada sociālais dienests vēlas 
atgādināt, ka Tukumā darbojās HIV profi-
lakses punkts (Tukuma patversmes telpās 
Dārza ielā 11/13, Tukumā), kurā ir iespē-
jams apmainīt šļirces un adatas, saņemt 
konsultācijas par atkarībām, infekcijas sli-
mībām un informāciju par ārstēšanos un 
rehabilitāciju no psihoaktīvām vielām at-
karīgiem cilvēkiem. Šeit iespējams saņemt 
informatīvos materiālus, kā arī piedalīties 
organizētajās atbalsta grupās no psihoaktī-
vām vielām atkarīgiem cilvēkiem. Tālrunis 
informācijai: 22036464.

Jeļena Hodakovska-Migunova
 Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja

būs deklarēta vismaz viena persona.
Vēl var paspēt līdz šā gada beigām īpa-

šumā deklarēt reāli dzīvojošās personas, lai 
izvairītos no paaugstinātās nodokļa likmes! 

Informāciju par savā īpašumā deklarē-
tām personām var iegūt portāla www.lat-
vija.lv e-pakalpojumā “Manā īpašumā dek-
larētās personas” vai vēršoties Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldē.

Tukuma novada Domes 2014.gada 
23.oktobra saistošie noteikumi Nr. 20 “Par 
nekustamā īpašuma nodokli Tukuma no-
vadā” pieejami pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.tukums.lv sadaļā “Pašvaldība”, “Nor-
matīvie akti”, “Saistošie noteikumi”.

“Katrīnas 
Kauss 2017”

Azarts, enerģija un vēlme sasniegt jau-
nas virsotnes ir kopsaucējs aktīva dzīvesvei-
da piekritējiem un darbīgiem uzņēmējiem.

Tukuma dāmu basketbola komanda 
pēc kaimiņu valstu uzaicinājuma jau vai-
rākus gadus dodas uz basketola turnīriem 
Lietuvā un Igaunijā, kā arī piedalās turnī-
ros, kas norit Eiropā.

Šo gadu sportiskā pieredze un pozitīvās 
emocijas iedrošināja mums likt pamatus 
brīnišķīgam uzdevumam – sportiski ak-
tīva dzīvesveida popularizēšanai Tukuma 
novadā –, un 2014. gada 29. novembrī tika 
dots starts Starptautiskajam Basketbola 
turnīram “Katrīnas Kauss 2014”, kurā savas 
prasmes rādīja sieviešu un vīriešu koman-
du pārstāvji.

Pēc pirmajām sportiskajām aktivitā-
tēm saņēmām ļoti daudz laba vēlējumu, 
augsti vērtējamas atsauksmes par turnīra 
kvalitatīvo norisi un atzinīgus vārdus un 
pateicības par atbalstītāju balvu fondiem, 
kā arī mudinājumus turpināt iesākto. Mūs 
atpazīst Latvijā un gaida kā dalībniekus arī 
ārpus Latvijas.

Šā gada 25. novembrī notiks jau 
4. Starptautiskais Basketbola turnīrs. Arī 
šogad mēs gaidām sportistus no Lietuvas 
un Igaunijas. Vēlmi piedalīties mūsu turnī-
rā ir izteikuši aktīvie basketbola seniori no 
Polijas un Ukrainas.

Pateicoties Tukuma novada Domes, 
Basketbola kluba “Tukums” atbalstam, kā 
arī labvēļu atsaucībai un ieguldījumiem, 
turnīra organizatorēm ir iespēja pilnvei-
dot sadarbību un popularizēt mūsu valsts 
uzņēmējus – lepoties ar viņu sniegtajiem 
pakalpojumiem un piedāvāto produkciju.

25. novembrī gaidīsim visus interesen-
tus un sporta līdzjutējus uz Starptautisko 
Basketbola turnīru “Katrīnas kauss 2017”, 
kurā startēs vīru un dāmu basketbola ko-
mandas. Sacensības norisināsies Tukuma 
Raiņa ģimnāzijas un Tukuma Sporta skolas 
zālēs no plkst. 10.00.

Uz tikšanos!
Tukuma dāmu basketbola komanda
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turpinājums 18.lpp.

Kultūras un izklaides 
pasākumi Tukuma 

novadā

1.–18.novembrī
Tukuma 
pilsētas 
vēstures 
muzejā 
“Pils 
tornis”

Patriotiskā nedēļa
Aicinām muzejā salocīt savu 
sarkanbaltsarkano lentīti. 
Dāvana svētkos muzeja 
apmeklētājiem – 18. no-
vembrī bezmaksas ieeja Pils 
tornī. Plašāka informācija: 
25622131, 63124348, pilstor-
nis@tukumamuzejs.lv

15.novembrī
11.00
Tukuma 
pilsētas 
Kultūras 
namā

Deju studija “Demo” pie-
dāvā izrādi “Visu vai neko”
Izrāde Tukuma novada 
skolām
Biļetes cena 2,00 EUR

16.novembrī
18.00
Lestenes 
Tautas 
namā

Latvijas Republikas prok-
lamēšanas dienai veltīts 
koncerts

17.novembrī
17.00; 
22.00
Jaunsātu 
Tautas 
namā

Latvijas Republikas prok-
lamēšanas dienai veltīts 
pasākums
17.00 Svētku koncerts
22.00 Balle kopā ar grupu 
“Stendes muzikanti”

18.00; 
22.00
Pūres 
Kultūras 
namā

Svētku koncerts “Rudzu ru-
gāju klajumos – Latvija būs”
22.00 Svētku balle
Spēlē grupa “Tālbraucēji”. Ie-
ejas maksa 8,00 EUR, galdiņi 
jārezervē iepriekš Kultūras 
namā

18.00
Zentenes 
Kultūras 
namā

Valsts svētku svinīgais pasā-
kums
Labo darbu darītāju godinā-
šana, koncerts un balle

18.00; 
21.00
Džūkstes 
Kultūras 
namā

Latvijas Republikas prok-
lamēšanas 99.gadadienas 
svinības Džūkstes pagastā
Svinīgajā daļā – Kultūras 
nama amatiermākslas ko-
lektīvu koncerts, 2017.gada 
nomināciju pasniegšana
21.00 svētku balle
Ieeja bez maksas

19.30; 
21.00
Irlavas 
Kultūras 
namā

Valsts svētkiem veltīts 
koncerts. Piedalās Viktors 
Zemgals
Ieeja bez maksas
21.00 Atpūtas vakars, muzicē 
grupa “Vēja Runa”
Pieteikšanās līdz 15. novem-
brim, vietu skaits ierobežots!

20.00
Lestenes 
Tautas 
namā

Valsts svētku balle
Spēlē grupa “Jūrkant”

20.00
Slampes 
Kultūras 
pilī

Latvijas Republikas 99.gada-
dienas sarīkojums “Tik un 
tā…”
Amatiermākslas kolektīvu 
koncerts, pēc koncerta balle 
(groziņu vakars). Spēlēs 
grupa “Klaidoņi”
Ieeja bez maksas

19.00; 
21.00
Tumes 
Kultūras 
namā

Valsts svētku koncerts “Mīļa 
mana Tēvuzeme”
21.00 Balle kopā ar grupu 
“Tandēms trijatā”

18.novembrī
18.00
Brīvības 
laukumā, 
Tukumā

Latvijas Republikas prok-
lamēšanas diena “Ieejam 
Latvijas 100-gadē”
Svecīšu iedegšana

19.00
Tukuma 
pilsētas 
Kultūras 
namā

Tukuma novada Domes 
apbalvojumu pasniegšana un 
koklētāju ansambļa “Austri-
ņa” koncerts 
Ieeja bez maksas. Lūgums 
nekavēt sākumu!

21.00
Katrīnas 
laukumā, 
Tukumā

Latvijas valsts himna un 
svētku salūts 
“Ugunspuķes Latvijai”

19.novembrī
14.00
Džūkstes 
Kultūras 
namā

Mūžības svētdiena (svecīšu 
vakars)
Dievkalpojums, laikmetīgā 
jauktā ansambļa koncerts

15.00
Tukuma 
pilsētas 
Kultūras 
nama 
maza-
jā zālē 
“Azote”

Tukuma Jaunatnes teātra 
izrāde “Negaidījām” pēc 
Nikolaja Gogoļa lugas “Revi-
dents” motīviem
Režisors I.Škāns. Biļetes 
cena 3,00 EUR

24.novembrī
19.00
Tukuma 
pilsētas 
Kultūras 
namā

Mūziķu apvienība “Vintā-
ža” jaunajā koncertprog-
rammā “Smaidiet un labi 
būs!”
Biļešu cenas: 8,00; 10,00; 
12,00 EUR

25.novembrī
12.00
Tukuma 
Audēju 
darbnīcā

Nodarbība “Puzuru izga-
tavošana”, vadīs Ausma 
Spalviņa 
Līdzi jāņem: smilgas, 
labība, niedres ar visiem 
pušķiem, dažādu putnu 
spalvas. 
Dalība: pieaugušajiem 1,50 
EUR, pensionāriem un 
invalīdiem 1,00 EUR (Tu-
kuma novada invalīdiem 
bez maksas). Iepriekšēja 
pieteikšanās obligāta līdz 
17. novembrim pa tālr. 
63125539, 25622267 vai 
e-pastā audejudarbnica@
tukumamuzejs.lv

18.00
Slampes 
Kultūras 
pilī

Stand-up komēdija “Mačo”
Vīrišķības tests 2 daļās. 
Lomās: Ivars Kļavinskis vai 
Ainārs Ančevskis. Režisors 
Juris Rijnieks
Biļešu cenas 8,00; 10,00; 
12,00 EUR
Biļetes var iegādāties “Bi-
ļešu Paradīzē” un Slampes 
Kultūras pils kasē

25.–26.novembrī
No 11.00
Viesu 
namā “Ru-
žciems”

Māksliniece Laila Kelle 
“Adventi gaidot” aicina uz 
mākslas plenēru 
Aicināti arī iesācēji, kuri 
nekad nav turējuši rokā 
pindzeli! Dalības maksa 45 
EUR. Informācija un pie-
teikšanās pa tālr. 26353032

26.novembrī
Laiks tiks 
precizēts
Tumes 
Kultūras 
namā

Adventes koncerts
Piedalās amatiermākslas 
kolektīvi

Sēmes un 
Zentenes 
pagastu 
kapsētas

Mūžības svētdiena – miru-
šo piemiņas diena
Svecīšu iedegšana Sēmes 
un Zentenes pagastu kap-
sētās
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Pūres 
pagasta 
kapsētās

Mirušo piemiņas diena

Lestenes 
pagasta 
kapsētās

Svecīšu vakars Lestenes 
pagasta kapsētās

1.decembrī
Laiks 
tiks 
preci-
zēts
Tukuma 
pilsētas 
Kul-
tūras 
namā

Tukuma NVO “Godināšanas 
ceremonija”
Organizē novada Nevalstisko 
organizāciju apvienība

19.00
Slampes 
Kultū-
ras pilī

Slampes un Džūkstes pagastu 
uzņēmēju un zemnieku balle
Balli spēlēs “Stabu ielas muzi-
kanti”. Dalību ar maksu 10,00 
EUR no personas apstiprināt 
līdz 22.novembrim Slampes 
pagasta pārvaldē pie Laimas 
Hrečaņikas tālr.63198465 un 
Džūkstē pie Ineses Jākob-
sones mob.tālr.26398464. 
Informācija pie Ivonnas mob.
tālr.28340610 vai pie Madaras 
mob.tālr.28779585

2.decembrī
13.00
Sēmes 
Tautas 
namā

Senioru godināšanas pasā-
kums. Pieteikšanās uz pasā-
kumu līdz 20.novembrim pie 
koordinatorēm: Smuidras, 
Guntas vai Līvijas

16.00
Lestenes 
Tautas 
namā

Slampes amatierteātris 
“Spārni” ar izrādi M.Zīle 
“Sunītis un viņa kauliņš”

3.decembrī
Laiks tiks 
precizēts
Tumes 
Kultūras 
namā

Adventes koncerts
Uzstājas amatiermākslas 
kolektīvi

12.00
Tukuma 
pilsētas 
Kultūras 
namā

Grupas “Raxtu Raxti” 
koncertprogramma ”Kaķīša 
dzirnavas”. Biļetes cena ie-
priekšpārdošanā 6,00 EUR, 
pasākuma dienā 8,00 EUR. 
Vietu skaits ierobežots!

15.30
Brīvības 
laukumā, 
Tukumā

Liepājas ceļojošā leļļu teātra 
“Maska” izrāde

16.00
Brīvības 
laukumā, 
Tukumā

Eglītes iedegšana kopā ar 
Ziemassvētku vecīti

16.00
Pie Sēmes 
pakal-
pojumu 
centra

Egles iedegšana

7.decembrī
16.00
Pagal-
mā pie 
Irlavas un 
Lestenes 
pagastu 
pārvaldes

Svētku egles iedegšana

8.decembrī
11.00
Pie 
Slampes 
Kultūras 
pils

Ziemassvētku eglītes 
iedegšana
Piedalīsies Slampes bērnu-
dārzs “Pienenīte”

9.decembrī
Laiks tiks 
precizēts
Tukuma 
pilsētas 
Kultūras 
namā

Tukuma Mūzikas skolas 90 
gadu jubilejas pasākums

16.00
Lestenes 
Tautas 
namā

Trio “Mediante” adventes 
koncerts “Ziemas ceļa 
idille”

10.decembrī
Laiks tiks 
precizēts
Tumes 
Kultūras 
namā

Adventes koncerts
Uzstājas amatiermākslas 
kolektīvi

15.decembrī
10.00
Džūkstes 
Kultūras 
namā

Pagasta svētku egles ie-
degšana kopā ar Džūkstes 
pamatskolas audzēkņiem
Teātra izrāde “Baltais lācis” 
– cienāšanās ar kārumiem
Aicināti visi pirmsskolas 
vecuma bērni kopā ar pie-
augušajiem

16.decembrī
Laiks tiks 
precizēts
Pūres 
Kultūras 
namā

Bērnu amatiermākslas 
kolektīvu Ziemassvētku 
koncerts–eglīte

12.00
Mākslas 
galerijā 
“Durvis”

Māras Alksnes zīda un rotu 
izstādes atklāšana
Ieeja bez maksas

17.00
Tukuma 
pilsētas 
Kultūras 
namā

Tukuma pilsētas Kultūras 
nama kolektīvu koncerts 
“Zem laimes pakava”
Ieeja bez maksas

Sporta pasākumi

18.novembrī
14.00
Irlavas 
sporta 
namā

Florbols – Latvijas čempio-
nāts sievietēm 1 līga 
Irlava/Tukums : LIEPU

18.00
Irlavas 
sporta 
namā

Florbols – Latvijas čempio-
nāts vīriešiem 1 līga 
Irlava/Avant : Lekrings 

23.novembrī
10.00
Irlavas 
sporta 
namā

Florbols – Latvijas speciālā 
olimpiāde

25.novembrī
10.00–
19.30
Irlavas 
sporta 
namā

Florbols – Latvijas čempio-
nāts veterāniem/ sabrau-
kums 45+

26.novembrī
10.00
Irlavas 
sporta 
namā

Galda teniss – Irlavas pa-
gasta atklātais čempionāts/ 
1.kārta

Iespējamas izmaiņas. 
Sekojiet līdzi informācijai 
www.tukums.lv, www.tukumamuzejs.lv un 
www.tpkn.lv, www.novadukauss.lv, 
www.coksilva.lv.
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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.

Izstādes
No 4.decembra līdz 2018.gada 25.janvārim Slam-

pes Kultūras pils Tradīciju zālē Andra Vētras foto iz-
stāde “Rudens atspulgi”.

Decembrī Sēmes pakalpojumu centrā Zaigas Rei-
manes gleznu izstāde un Zentenes Kultūras namā 
Genādija Gorohova darbu izstāde.

Visu decembri Tukuma pilsētas Kultūras nama 
jaunās daļas foajē Tukuma tēlotājmākslas studijas 
Sņežanas Tišleres grupas darbu izstāde.

Līdz 21. decembrim Pastariņa muzejā gleznošanas 
studijas “Lapmežciems” izstāde „Par un ap Pasta-
riņa muzeju”. Grupas pieteikt iepriekš: 28651091, 
pastarinamuzejs@tukumamuzejs.lv. 

Līdz 2018. gada 10. janvārim Tukuma Mākslas 
muzejā karikatūru darbu izstāde “Ar vieglāku skatu 
uz dzīvi”. Izstāde veltīta karikatūrista Gunāra Bērzi-
ņa 90. jubilejai. Grupas pieteikt iepriekš: 27843190, 
makslasmuzejs@tukumamuzejs.lv.

No 4. novembra līdz 2018. gada 6. janvārim Tu-
kuma Audēju darbnīcā ilggadējās TLMS “Durbe” 
dalībnieces Ingrīdas Ķimenes izstāde “Mans dvēse-
les pieskāriens”. Grupas pieteikt iepriekš: 63125539, 
25622267, audejudarbnica@tukumamuzejs.lv.

No 4. novembra līdz 14. decembrim Mākslas gale-
rijā “Durvis” izstāde “Stāsts par Tukumnieka māju”. 
Izstāde par ēku Brīvības laukumā 21 un tās iemītnie-
kiem. Grupas pieteikt iepriekš:  631 24312, 28391437, 
galerijadurvis@tukumamuzejs.lv.

No 16. decembra līdz 2018. gada 25. janvārim 
Mākslas galerijā “Durvis” Māras Alksnes zīda un 
rotu izstāde. 

Līdz 2018. gada 22. jūnijam Tukuma pilsētas vēs-
tures muzejā “Pils tornis” “Nākamā pietura – Tu-
kums”. Izstāde par dzelzceļa līniju “Rīga–Tukums” 
140 gadu laikā un tās ietekmi Tukuma pilsēta attīstībā. 
Plašāka informācija un grupu pieteikšana: 63124348, 
25622131, pilstornis@tukumamuzejs.lv.

Līdz 2018. gada 2. decembrim Durbes pilī izstāde 
“Gaišais ceļš”. Izstāde veltīta Reformācijas kustības 
500. gadadienai. Tas ir stāsts par Tukuma pils komturu 
un Šlokenbekas īpašnieku Dītrihu Butlaru, viņa laika-
biedriem un Reformācijas laika notikumiem. Grupas 
pieteikt iepriekš: 63122633, 26305946, durbespils@
tukumamuzejs.lv. 

Līdz 2019. gada 20. augustam Džūkstes Pasaku 
muzejā izstāde “No Lūkošanās līdz Mārtošanai”, 
kas veltīta vieniem no svarīgākajiem 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 zināmu priekšstatu par dzīvesvei-
du, tradīcijām un valodas īpatnībām. Grupas pieteikt 
iepriekš: 26513314, pasakumuzejs@tukumamuzejs.lv.

Laipni aicināti piedalīties
Tukuma Raiņa ģimnāzijas laika kapsulas,

kas iemūrēta skolas ēkas sienā 1967.gadā, atvēršanas pasākumā
2017.gada 17.novembrī plkst.12.00 skolas pagalmā.

Plkst.12.30 – koncerts “Es mīlu Latviju savu!”, veltīts valsts svētkiem, 
ģimnāzijas aktu zālē.

Plkst.14.00 – atmiņu kamola ritināšana 
par laika kapsulas iemūrēšanu 1967.gadā.

 

Lūdzam atsaukties aculieciniekus, kuri 1967.gadā kā Tukuma 3. J.Raiņa 
vidusskolas skolēni, skolotāji, Tukuma pilsētas iedzīvotāji, vadības pārstāvji 

u.c. piedalījās laika kapsulas iemūrēšanas pasākumā un kuri var vēstīt par šo 
notikumu caur savas atmiņas pavedieniem, fotogrāfiju stāstiem!

Saziņas iespējas: direktore S.Kūla – tālrunis 22037541, 
e-pasts: s.kula@tukumagimn.lv.


