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2. lpp

Apstiprināts Tukuma novada 
pašvaldības 2018. gada budžets

ŠAJĀ NUMURĀ

Tiks mainīti “Komunālserviss TILDe” 
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Jaunie tarifi stāsies spēkā 
2018.gada 1.martā.

6.lpp

Tukuma novada iedzīvotājiem ir 
pieejami nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumi
Kārtību, kādā Tukuma novada iedzīvotāji 
var saņemt NĪN atvieglojumus, nosaka 
Tukuma novada Domes 23.10.2014. sais-
tošie noteikumi Nr. 20 “Par nekustamā 
īpašuma nodokli Tukuma novadā”.

6.lpp

Par Irlavas vidusskolas reorganizāciju
Ar 2018. gada 31. augustu Irlavas vidus-

skola tiks reorganizēta par Irlavas pamat-
skolu.

7.lpp

Pūres un Jaunsātu pagastu Ziņas
Turpmāk atsevišķos izdevuma “Tukuma 
Laiks” numuros kā pielikumu lasiet Tuku-
ma novada pagastu ziņas, šoreiz – Pūres 
un Jaunsātu ziņas.

9.lpp

Sākusies sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas līgumu pārslēgšana

Nekustamo īpašumu īpašnieki un namu 
apsaimniekotāji aicināti pārslēgt līgumus 
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
ar AAS “Piejūra”.

22.lpp

Tukuma novada Dome 25.janvārī 
pieņēma lēmumu (prot.Nr.1, 5.§.) par 
Tukuma novada teritorijas plānojuma 
2011.–2023.gadam grozījumu izstrādes 
uzsākšanu. 

Tukuma novada teritorijas plānojums ir 
ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas 
dokuments, kurā noteiktas prasības terito-
rijas izmantošanai un apbūvei. Pašvaldība 
aicina visus interesentus, kurus neapmie-
rina esošās prasības apbūvei un teritorijas 
izmantošanai viņam piederošajā zemes 
vienībā un novadā kopumā, iesniegt savus 
priekšlikumus un komentārus.

Esošais plānojums un apbūves noteiku-
mi ir pieejami tīmekļa vietnē https://geo-
latvija.lv/geo/tapis3#document_4432

Rakstiskus priekšlikumus aicinām ie-
sniegt līdz 2018.gada 16.martam:

• tīmekļa vietnē geolatvija.lv;
• sūtot pa pastu Tukuma novada Do-

mei, Talsu ielā 4, Tukumā, LV-3101 (pasta 
zīmogs 16.03.2018.);

• klātienē Tukuma novada Domes 
klientu apkalpošanas centrā un visos nova-
da pagastu pakalpojumu centros.

25. janvārī Tukuma novada Domes sēdē 
tika apstiprināts 2018. gada budžets.

Saskaņā ar budžetu pašvaldības 2018. 
gada ieņēmumi ir plānoti 37 821 681 
EUR, kas ir par 17,06% vairāk nekā ie-
priekšējā gadā. Pašvaldības pamatbudžeta 
galvenie ieņēmumi ir nodokļu maksāju-
mi. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 16 
657 430 EUR (44%), salīdzinājumā ar 2017. 
gadu pieaugums ir 6,48 % (1 014 018 EUR). 
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 
tiek prognozēti 1 916 042 EUR (5%), kas ir 
par 2,8% vairāk nekā pērn. Azartspēļu no-
doklis tiek plānots iepriekšējā gada apmērā 
– 110 000 EUR. 

2018. gada pamatbudžeta kopējie izde-
vumi ir plānoti 40 105 993 EUR. Salīdzi-
nājumā ar 2017. gadu pieaugums ir 4 342 
162 EUR. Pašvaldības resursi prioritāri 
tiks ieguldīti izglītībā, uzņēmējdarbības 
attīstībā, mājokļu piedāvājuma palielinā-
šanā un nozīmīgos investīciju projektos 
pilsētā un pagastos. 

Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu 
daļa ir sabalansēta un vērsta uz attīstību, 
pašvaldības plānotie izdevumi pēc savas 
ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funk-
cionālajās kategorijās atbilstīgi izvirzītajām 
prioritātēm novadā.
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Lielākais izdevumu īpatsvars budžetā 
ir paredzēts izglītības funkcijas nodroši-
nāšanai, un tie ir 20 841 134 EUR jeb 52% 
no kopējiem pašvaldības izdevumiem. Fi-
nansējuma pieaugums 2018. gadā ir saistīts 
ar minimālās darba algas pieaugumu no 
370,00 EUR uz 430,00 EUR, ar papildu vie-
nas stundas apmaksu pirmsskolas izglītības 
iestāžu pedagogiem uz vienu pirmsskolas 
grupu, kā arī ar pirmsskolas izglītības ies-
tādes “Taurenītis” uzturēšanas izdevumu 
segšanu 100% apmērā. 

Lai uzlabotu un veidotu mūsdienām 
atbilstošu izglītības iestāžu infrastruktūru, 
ar aizņēmuma un valsts budžeta dotāciju 
piesaisti tiks uzsākta Tukuma pirmsskolas 
izglītības iestādes “Pasaciņa” renovācija un 
Tukuma 2. vidusskolas rekonstrukcija. Tiks 
pabeigts darbs un ekspluatācijā nodots sta-
dions un sporta zāle pie Tukuma 3.pamat-
skolas. 

Rūpējoties par ģimenēm ar bērniem, 
paredzēts pašvaldības līdzfinansējums sko-
lēnu ēdināšanai skolās – 0,61 EUR dienā 
vienam izglītojamajam un pirmsskolas iz-
glītības iestādēs – 0,97 EUR dienā vienam 
audzēknim, savukārt daudzbērnu ģime-
nēm, ar celiakiju slimojošajiem un bērniem 
invalīdiem ir 79,5% atlaide ēdināšanai. Bu-
džetā iestrādāts arī līdzfinansējums skolēnu 
ceļa izdevumu segšanai līdz mācību iestā-
dei, mācību materiālu iegādei un transpor-
ta pakalpojumiem mācību procesa nodro-
šināšanai. 

Šī gada budžetā ir saglabāts balvu fonds 
izglītojamajiem un viņu pedagogiem par 
augstiem sasniegumiem olimpiādēs, kon-
kursos un skatēs, stipendijas sekmīgāka-
jiem novada augstskolu 1. kursu studen-
tiem, kā arī finansējums novadu labāko 
pedagogu apbalvošanai profesijas svētkos 
– Skolotāju dienā. Saglabāts atbalsts privā-
tajai pirmsskolas izglītības iestādei “Ķipars” 
un uzturēšanas izdevumiem biedrībai “Tu-
kuma Tautskola” 

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumiem plānots tērēt 
5 208 643 EUR jeb 13% no kopējiem iz-
devumiem. Šajā pozīcijā 4 676 013 EUR ir 
atvēlēti pašvaldības ceļu, ielu infrastruktū-
ras sakārtošanai, kas ir par 3 794 221 EUR 
vairāk nekā iepriekšējā gadā. Piesaistot 
ES fondu finansējumu, lielākie darbi Tu-
kuma pilsētā būs Stacijas un Slocenes ielu 
rekonstrukcija. 2018. gadā ar pašvaldības 
līdzfinansējumu 500 000 EUR aizņēmu-

mam ieplānota Kurzemes ielas rekonstruk-
cijas 1.kārta un ar budžeta līdzfinansējumu 
100 000 EUR pilsētas grantēto ielu sakārto-
šanas 1.kārta pilsētas mikrorajonos. Ar ES 
projektu finansējumu 1 119 117 EUR un 
100 000 EUR no budžeta līdzekļiem tur-
pināsies grantēto ceļu sakārtošana pagastu 
teritorijās.

Viena no pašvaldības prioritātēm ir 
uzņēmējdarbības attīstības veicināšana, 
šiem pasākumiem kopsummā paredzēti 
29 200 EUR. Ņemot vērā uzņēmēju lielo 
interesi un izcilos rādītājus projektu kon-
kursā “Radi Tukumā”, šogad grantu kon-
kursam ieplānoti 20 000 EUR, kas ir par 
11 000 EUR vairāk nekā pērn. 

Pašvaldību teritoriju un mājokļu ap-
saimniekošanai budžetā ieplānoti 2 753 644 
EUR. 

Šajā kategorijā ir palielināts līdzfinan-
sējums iedzīvotājiem vēsturiskā dzīvoja-
mā fonda fasāžu sakārtošanai 60 000 EUR 
apmērā. 100 000 EUR apmērā ir plānots 
līdzfinansējums iedzīvotājiem energoefek-
tivitātes pasākumu veikšanai – daudzdzī-
vokļu māju fasādēm tiks atvēlēti 50 000 
EUR un tikpat naudas līdzekļu atvēlēts 
pagalmu sakārtošanai. Domājot par ģime-
nēm ar bērniem, Tukuma pilsētas Ozoliņu 
mikrorajonā plānots iekārtot bērnu rotaļu 
laukumu. Turpināsies darbs, lai sakārtotu 
un izbūvētu ielu apgaismojumu gan pilsētā, 
gan pagastu teritorijā.

Šī gada novembrī noslēgsies Tukuma 
novada programmas “Tukuma novads ceļā 
uz Latvijas valsts simtgadi” Valsts nozīmes 
projekts – dāvana Latvijai un tās iedzīvotā-
jiem Latvijas simtgadē – “Z. A. Meierovica 
piemineklis Tukumā” ar kopējo finansēju-
mu 217 860 EUR. Projekta rezultātā tiks sa-
kārtots skvērs Tukuma vecpilsētā un radīta 
paliekoša vērtība nākotnei – mākslinieciski 
augstvērtīgs Z.A. Meierovica piemineklis.

Sporta, kultūras un sabiedrības līdzda-
lības atbalstam pašvaldība kopumā plāno 
tērēt 3 803 356 EUR. Latvijas simtgades pa-
sākumiem – 59 770 EUR, atbalsts novada 
kolektīvu dalībai Latvijas Dziesmu un Deju 
svētkos tiek plānots 151 475 EUR apmērā, 
savukārt novada biedrību un nodibināju-
mu darbības nodrošināšanai un projektu 
līdzfinansēšanai tiek plānoti 115 231 EUR. 

Krāšņākajam un iedzīvotāju gaidītā-
kajam pasākumam – Rožu svētkiem – šo-
gad plānots atbalsts 110 458 EUR apmērā. 
Sporta pasākumu, sporta klubu atbalstam 

un sporta iestāžu uzturēšanai, kā arī skolē-
nu slidot prasmes apmācībai plānots tērēt 
502 214 EUR. 

Sociālās nodrošināšanas funkcijas veik-
šanai pašvaldība paredzējusi finansējumu 
3 191 257 EUR. Izdevumi plānoti saskaņā 
ar Tukuma novada sociālā dienesta 2018. 
gada darbības plānā iekļautajiem sociāla-
jiem pakalpojumiem un sociālās palīdzī-
bas pasākumiem. Lai pakalpojums tiktu 
nodrošināts augstā kvalitātē, arī šajā gadā 
sociālā darba ietvaros turpināsies grupu 
darbi, radošās darbnīcas, nometnes, integ-
rācijas pasākumi un dažādu pasākumu ap-
meklējumi. Plānots ieviest atbalsta sistēmu 
jaunajām ģimenēm ar maziem bērniem. 
Tāpat kā iepriekš tiks nodrošināta pašval-
dības izstrādātā “Atbalsta programma Tu-
kuma novada ģimenēm ar bērniem”.

Veselības aprūpes atbalstam budžetā 
ieplānoti 221 188 EUR, tajā skaitā pagastu 
feldšerpunktu uzturēšanai 33 444 EUR, ve-
selības veicināšanas pasākumiem pašvaldī-
bā ar ES projekta līdzfinansējumu 187 744 
EUR.  Sabiedriskās kārtības un drošības 
nodrošināšanai šī gada budžetā paredzēts 
par 2% lielāks finansējums nekā iepriekšējā 
gadā. 

Tukuma novada pašvaldības speciālo 
budžetu veido dabas resursu nodoklis un 
autoceļa fonda ieņēmumi. Speciālais bu-
džets tiek plānots centralizēti, un tā kopējie 
ieņēmumi paredzēti 862 150 EUR, izdevu-
mi 938 006 EUR (atlikums uz 01.01.2018. 
– 75 856 EUR). Dabas resursa nodokļa 
ieņēmumi tiek novirzīti lietus ūdeņu sa-
vākšanai, attīrīšanai, strūklaku apkalpoša-
nai, atkritumu savākšanai, ūdens paraugu 
analīžu veikšanai, latvāņu pļaušanai un ci-
tiem darbiem vides aizsardzības jomā no-
vadā. Plānotie autoceļa fonda ieņēmumi ir 
762 150 EUR.

Budžets ir pašvaldības finansiālās dar-
bības pamatdokuments un finanšu instru-
ments, ar kuru tā nodrošina savu autono-
mo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko 
un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar paš-
valdības finansiālajām iespējām.

Tukuma novada pašvaldības 2018. gada 
budžets izstrādāts, ievērojot likumā “Par 
pašvaldību budžetiem”, likumā “Par pašval-
dībām”, likumā “Par budžetu un finanšu va-
dību”, likumā “Par valsts budžetu 2018. ga-
dam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru 
kabineta noteikumos un citos normatīvajos 
aktos paredzētās prasības.

SKATIES DOMES SĒDES TIEŠRAIDĒ 
www.tukums.lv sadaļā “Video”!
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Paveiktais Tukuma novadā

Pārskata periodā svarīgākie notikumi 
sabiedriski politiskajā jomā:

5.janvārī darba vizītē Tukuma novadā 
ieradās ārlietu ministrs Edgars Rinkē-
vičs. Vizītes laikā sniegta informācija par 
Zigfrīda Annas Meierovica pieminekļa un 
tā paredzētās vietas labiekārtošanas projek-
ta progresu. Tikšanās laikā pārrunāti pro-
jekta finansēšanas jautājumi, sadarbība citu 
kopēju pasākumu realizācijā un ziedojumu 
pieņemšanas nosacījumu pilnveidošanā.

5.janvārī tika sveikta Tukuma novada 
cienījamā iedzīvotāja Jūlija Zemļicka 106 
gadu jubilejā.

12.janvārī norisinājās ikgadējais paš-
valdības Pateicības dienas pasākums. Pa-
teicoties par sadarbību 2017.gadā, Domes 
priekšsēdētāja Pateicības raksts pasniegts 
dažādu jomu profesionāļiem, kas veicinā-
juši novada izaugsmi un attīstību.

16.janvārī nosvinēti Spāru svētki jau-
najai sporta hallei pie Tukuma 3.pamat-
skolas. Ievērojot būvniecības laikā konsta-
tēto objektīvo situāciju (vietas ģeoloģiju, 
grunts struktūru, laika apstākļus u.c.), būv-
darbu pabeigšanas termiņš ir pagarināts 
līdz 2018.gada vasarai.

17.janvārī Pūres pagastā noritēja 
tikšanās ar LR satiksmes ministru Uldi 
Auguli un uzņēmējiem. Tikšanās laikā 
aktualizēti jautājumi par ielu un ceļu in-
frastruktūras attīstību un finansējumu. Uz 
vietas apskatīti lauku ceļu atjaunošanas 
būvobjekti Jaunsātu pagastā.

24.janvārī Domes vadība piedalījās 
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) do-
mes sēdē, kurā izskatīti šādi jautājumi: paš-
valdības programmu finansēšana, Valsts 
kontroles konstatēto trūkumu izvērtēšana, 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas bi-
roja (KNAB) informācija par plānotajām 
izmaiņām ziedojumu pieņemšanas kārtībā.

Visu mēnesi noritēja 2018.gada bu-
džeta projekta tehniskā saskaņošana, 

pieņemšana zināšanai galīgajā redakcijā 
Finanšu komitejas sēdē un sabalansētās 
redakcijas nodošana deputātu izvērtēšanai. 
Izmaiņas un precizējumu priekšlikumi tika 
saskaņoti 10.janvārī.

Pārskata periodā iesniegts viens de-
putātu iesniegums ar lūgumu precizēt ie-
priekš pieņemto Domes lēmumu. Attiecīgs 
lēmuma projekts tika sagatavots izskatīša-
nai janvāra Domes sēdē.

Iepriekšējā Domes sēdē pieņemto lē-
mumu izpilde. 2017.gada 21.decembra 
Domes sēdē tika izskatīti 34 jautājumi.  Pie-
ņemtie lēmumi ir izpildīti. Domes lēmums 
“Par deputātu pieprasījumu” tika izpildīts 
dažas dienas pēc norādītā termiņa, pama-
tojoties uz izpilddirektora iesniegumu un 
Domes priekšsēdētāja rīkojumu par termi-
ņa pagarinājumu saskaņā ar saistošo notei-
kumu “Tukuma pašvaldības nolikums” 95. 
un 96.punktu. Atliktais jautājums “Par no-
dibinājuma “Z. A. Meierovica piemineklis 
Tukumā” dibināšanu” pēc konsultācijām 
LR Ārlietu ministrijā un KNAB netiks 
virzīts sākotnējā redakcijā, bet gada laikā 
pārveidots par pašvaldības attīstības fonda 
nodibinājumu (biedrību). Turpinās saska-
ņošanas darbs par normatīvajiem aktiem 
atbilstoša lēmuma projekta sagatavošanai 
minētā jautājuma atrisināšanai.

Budžets (uz 31.12.2017.) – 39,9 miljo-
ni EUR. Pamatbudžets: ieņēmumu plāna 
izpilde – 99,71% (35,9 milj.), IIN: plāns – 
15,7 milj. EUR, izpilde – 16,1 milj. EUR 
jeb 102,44% (plāns 12 mēnešiem 100%), 
NĪN: plāns – 1,9 milj. EUR, izpilde – 2,1 
mij. EUR jeb 108,06%, izdevumu plāna iz-
pilde – 88,79% (35,4 milj.). Speciālais bu-
džets: plāns ieņēmumiem 840 627 EUR, 
izpilde ieņēmumiem 100,14% (841 763 
EUR), plāns izdevumiem 845 954 EUR, iz-
pilde 91,17 % (771 234 EUR). Ziedojumi: 
2017.gada sākumā 57 037 EUR, ieņēmumi 
34 976 EUR, izdevumi 62 702 EUR, atli-
kums uz 31.12. – 29 311 EUR.  ES projekti: 

plāna kopsumma 3 gadiem 16,5 milj. EUR, 
plāns 2017.gadam 5,6 milj. EUR, izpilde 
3,5 milj. EUR. Saistības: kopējais kredīt-
portfelis 36,8 milj. EUR, t.s. galvojumi 5,9 
milj. EUR (16,0%), aizņēmumi 29,1 milj. 
EUR (79,1%), PPP 1,8 milj. EUR (4,9%), 
2017.gada saistības 2,65 milj. EUR, budžeta 
apgrūtinājums 11,31 %.

Pateicoties labvēlīgiem laika apstāk-
ļiem, turpinās būvdarbi Tukuma 3. pa-
matskolas sporta halles būvobjektā. Būvei 
pabeigta sporta halles spāru montāža. Tur-
pinās halles palīgēku – ģērbtuvju, kabinetu, 
tualešu un dušu telpu izbūve un ēkas iek-
šējo inženierkomunikāciju izbūve. Šis pro-
jekts tiek finansēts no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem ar Valsts budžeta līdzfinansēju-
mu.

Būvdarbi turpinās arī Slocenes ielas 
rekonstrukcijas objektā. Izbūvēta kanali-
zācijas trase, ūdensvads, elektrības tīkli un 
ielas apgaismojuma sistēma. Ielai un auto 
stāvlaukumiem sagatavota pamatne. Paš-
laik Slocenes iela visā tās garumā ir izman-
tojama transporta līdzekļiem piebraukšanai 
gan pie SIA “Tukuma piens” objektiem, gan 
pie iedzīvotāju privātīpašumiem. Turpinās 
ietves izbūve un ielas apmaļu montāža, kā 
arī nogāzes nostiprināšana ar laukakmens 
gabioniem. Braukšanas kārtībā tiek uzturē-
ta arī pagaidu piebrauktuve no Estrādes ie-
las puses. Ielas pārbūve tiek finansēta ar ES 
programmas uzņēmējdarbības attīstīšanai 
un pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Noritējusi tikšanās ar SIA “Mark arhi-
tekti” projektētājiem, kuri izstrādā Tuku-
ma 2. vidusskolas ēkas rekonstrukcijas un 
energoefektivitātes tehnisko projektu. 

Turpinās bērnudārza “Pasaciņa” ēkas 
energoefektivitātes un kapitālā remon-
ta tehniskā projekta izstrāde. Paralēli 
tam tiek sagatavoti iepirkuma dokumen-
ti bērnudārza ēkas energoefektivitātes un 
remontdarbu veikšanai. Pēc eksperta sa-
skaņojuma saņemšanas tiks izsludināts šī 

Atzīmējot Spāru svētkus jaunajai sporta hallei pie Tukuma 3.pamatskolas (1.attēls no SIA “Selva Būve” arhīva)
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objekta iepirkums. Būvdarbus paredzēts 
uzsākt vasaras sākumā. 

Turpinās arī bērnudārza “Vālodzīte” 
energoefektivitātes un remontdarbu teh-
niskā projekta izstrāde. Šo bērnudārzu 
paredzēts remontēt 2019. gadā.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku dzī-
vokļu īpašnieki aktīvi iesniedz savus 
pieteikumus SIA “Tukuma nami” un SIA 
“Jauntukums” siltināšanas un energoefek-
tivitātes projektu uzsākšanai. Pašlaik ener-
goefektivitātes projektam pieteiktas piecas 
daudzdzīvokļu ēkas. Privatizēto dzīvokļu 
īpašniekiem ir iespējams pieteikt savu ēku 
siltināšanas projektus pie ēku apsaimnie-
kotājiem vai interesēties Domē par pašval-
dības atbalsta programmu ēku siltināšanai.

Noslēdzies iepirkums par Tukuma 
pilsētas Stacijas ielas un Dāņu ielas pos-
mu rekonstrukcijas, pārbūves un jaunas 
ielas izbūvi Kandavas–Stacijas ielu mikro-
rajonā pie uzņēmuma “CSK steel”. Saņemti 
trīs pretendentu piedāvājumi. Piedāvātās 
būvdarbu veikšanas summas ir zemākas 
nekā bija projekta tāmēs, līdz ar to šajā uz-
ņēmējdarbības atbalsta programmā būs ie-
spējams realizēt vēl kādu projektu.

Notiek Kurzemes ielas tehniskā pro-
jekta koriģēšana un saskaņošana. Tiklīdz 
tiks saņemts projekts, tiks izsludināts iepir-
kums par pirmās un ceturtās kārtas būv-
darbu veikšanu. Pirmajā kārtā paredzēta 
Talsu–Kurzemes–Tirgus ielu krustojuma 
pārbūve, Kurzemes–Mednieku–Pavārkal-
na ielu krustojuma rekonstrukcija un Kur-
zemes ielas rekonstrukcija līdz Progresa 
ielai. Ceturtajā kārtā paredzēta lietus ūdens 
novadīšanas sistēmas izbūve no Kurzemes 
ielas daudzdzīvokļu māju pagalma pa Put-
niņu ielu līdz Laustiķa pļavai. Projekts tiks 
finansēts par pašvaldības budžeta un kredī-
ta līdzekļiem.

Noslēdzies iepirkums par pilsētas 
ielu, ietvju un laukumu asfaltēšanas un 
bruģēšanas darbu veikšanu 2018. gadā. Vi-
sus šos darbus 2018. gadā veiks SIA “Stra-
bag”.

Bez rezultāta noslēdzies iepirkums 
par darba aizsardzības un ugunsdrošības 
pakalpojumu nodrošināšanu Tukuma no-
vada pašvaldībai un tās iestādēm. Pašlaik 
tiek sagatavots jauns iepirkuma nolikums, 
un tiks veikta atkārtota iepirkuma proce-
dūra.

Noritējušas vairākas tikšanās ar uz-
ņēmējiem, kuriem ir interese investīciju 
piesaistei uzņēmējdarbības attīstīšanai Tu-
kumā, izmantojot ES finansējumu infra-
struktūras izbūvei SAM 5.6.2. ietvaros. Par 
šo programmu ir bijusi tikšanās arī ar VA-
RAM speciālistiem.

Šogad Nodarbinātības valsts aģen-
tūras finansētajā programmā “Algoti pa-
gaidu sabiedriskie darbi” Tukuma novadā 

kopā tiks nodrošinātas 23 darbavietas.
Irlavā un Lestenē
Janvārī turpinājās 2018.gada budžeta 

precizēšana, kas veiksmīgi noslēgusies. No-
tika pārvaldes vadītāju darba izvērtēšana, 
kurā pārrunātas aktualitātes un problēmas 
pārvaldes darbā.

Sadarbībā ar Domes Attīstības nodaļas 
speciālistiem ir sagatavots Lauku atbalsta 
dienesta (LAD) projekts par Irlavas sporta 
nama trenažieru zāles grīdas seguma no-
maiņu.

LAD veica lauku ceļu 1.kārtas pabeigto 
būvdarbu pārbaudi un atzina tos par pie-
ņemamiem.

Irlavas un Lestenes amatiermākslas ko-
lektīvi piedalās dažādos pasākumos nova-
dā.

Irlavas sporta namā notiek sacensības 
galda spēlēs, telpu futbolā, šautriņu mešanā 
volejbolā un florbolā.

Notiks Lestenes baznīcas atjaunošanas 
fonda sapulce, lai lemtu par 2018.gadā vei-
camajiem darbiem baznīcā, kā arī kopā ar 
Nacionālo karavīru biedrību – par Lestenes 
Brāļu kapu tālāku labiekārtošanu.

Sēmē un Zentenē
Nobeigumam tuvojas visu četru Sēmes 

pagasta ceļu rekonstrukcijas darbi LAD 
projekta 1. kārtas ietvaros. Noslēgumam 
tuvojas arī iepirkums būvprojekta izstrādei 
LAD projekta 2. kārtas darbu realizācijai uz 
Zentenes pagasta autoceļa Ezernieki–Jaun-
pļavas–Rindzele posmā no 2,94 līdz 4,59 
km.

Ārlietu ministra E. Rinkēviča vizītes 
laikā Tukumā tika apmeklēta arī Z. A. Me-
ierovica piemiņas vieta Brizulē un pēc 
“Druķu” māju saimnieka Jāņa Spiča uzaici-
nājuma notika viesošanās un sarunas viņa 
mājās. 

Pēdējā janvāra nedēļā Latvijas simtga-
des projekta “Apceļo un iepazīsti savu pa-
gastu!” ietvaros notikusi pirmā “ekspedīci-
ja” uz Zentenes pagasta Jaunpļavām. 

Abos pagastos notikušas pirmās Kon-
sultatīvās padomes sēdes šajā gadā. Mainī-
jies locekļu sastāvs, uzklausītas jaunas ide-
jas, ieteikumi un sadarbības iespējas.

Pūrē un Jaunsātos
Gads sākās ar darba plānošanu kultūrā, 

ceļu apsaimniekošanā, labiekārtošanā un 
citās jomās. Tas nozīmē, ka kopā ar kultū-
ras darbiniekiem tika sastādīts kultūras pa-
sākumu plāns visam gadam. Tiek plānots 
trīsgades darbu plāns pašvaldības ceļu un 
ielu uzturēšanā, kā arī remonti dzīvojamā 
un nedzīvojamā fondā.

Pārvaldē notikusi auditoru firmas pār-
baude (noslēgtie līgumi, rēķini, algas, mar-
šrutu lapas, tika auditēts viss). 

Abu pagastu uzņēmēji un zemnieki pie-
dalījās sarunās ar Domes priekšsēdētāju, 
satiksmes ministru Uldi Auguli un Saeimas 

deputātu Augustu Brigmani. Tikšanās no-
ritēja konstruktīvi un pozitīvā gaisotnē.

Notiek dokumentu gatavošana iepir-
kuma procedūrai abu pagastu autoceļu un 
ielu vasaras uzturēšanai, remontdarbiem.

Tiek kārtoti dokumenti pašvaldības iz-
nomāto lauksaimniecības zemju mērīšanai, 
ierakstīšanai zemesgrāmatā un pēc tam 
pārdošanai.

Kultūras darbinieki plāno pasākumus 
Latvijas simtgadei, pašdarbnieki gatavojas 
ikgadējām skatēm un, protams, Latvijas 
Dziesmu un Deju svētkiem.  Sportisti spor-
to telpās. 

Slampē un Džūkstē
Sekmīgi uzsākti darbi 2018. gadā. 

Domē notika pārvaldes vadītājas izvērtēša-
na, kurā pārrunātas veiksmes, aktualitātes 
un izaicinājumi pārvaldes darbā. 

Tiek gatavoti mazdārziņu nomas līgu-
mi, kuri jāpārslēdz vai kuru termiņi jāpa-
garina. Turpinās īpašumu dokumentācijas 
sakārtošana. Sertificēts būvinženieris veica 
mājas “Zvaigznītes” apsekošanu. Pēc sa-
ņemtā lēmuma tiks noteikta tālākā rīcība.

Abos pagastos ar dažādiem pasāku-
miem turpinās aktīva kultūras dzīve visām 
paaudzēm. 

Bibliotēkas telpās notika Zaļā pēcpus-
diena, kurā bija iespēja vietējiem iedzīvotā-
jiem tikties ar Dabas aizsardzības pārvaldes 
darbiniekiem. Ķemeru Nacionālā parka 
darbinieki stāstīja par projekta realizācijas 
gaitu, mitrāju hidroloģiskā režīma atjau-
nošanas darbiem 20.gadsimta 30.gados iz-
taisnotajā Skudrupītē un par plānotajiem 
darbiem: 3,8 km žoga izbūvi, ganību izveidi 
Melnragu pļavās un uzceltām divām skatu 
platformām. 

Kopienas centrā “Tev” notikušas vairā-
kas radošās darbnīcas (dekoru veidošana, 
sveču marmorizēšana, biskvīta kūku cepša-
nas māksla) un pasākums “Dzīve Džūkstē 
pirms Otrā pasaules kara”.

Tumē un Degolē
Janvāris ir dažādu projektu, ideju un 

darba atskaišu mēnesis; aizpildīta statisti-
kas veidlapa un papildināta Latvijas digitālā 
kultūras karte. Uzsākts 2017.gada pārskata 
sagatavošanas darbs. 2018. gads plānots ar 
nelielu budžeta pieaugumu.

Pārvaldes vadītāja kopā ar sociālo dar-
binieku sveica janvāra pagasta jubilārus 
(pensijas vecuma iedzīvotājus no 75 gadu 
vecuma).

Tumes pagasta Lazdu bibliotēkā pa-
beigts kosmētiskais remonts.

Veiktas pārrunas ar SIA “Komunālser-
viss TILDe” par veicamajiem darbiem kapu 
un ceļu apsaimniekošanā, teritoriju labie-
kārtošanā un māju apsaimniekošanā 2018.
gadā. Ir notikušas Degoles pagasta Vienī-
bas centra daudzdzīvokļu māju “Svēteļi” un 
“Griezes” iedzīvotāju sapulces.
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Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu un 
atvieglojumu piešķiršanu Tukuma novadā

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) sa-
maksas kārtību Latvijas Republikā nosaka 
likums “Par nekustamā īpašuma nodokli”. 
Lai atvieglotu iedzīvotājiem nodokļu slogu, 
katra pašvaldība ir tiesīga izdot saistošos 
noteikumus par NĪN atvieglojumiem. 

Kārtību, kādā Tukuma novada iedzī-
votāji var saņemt NĪN atvieglojumus, no-
saka Tukuma novada Domes 2014. gada 
23. oktobra saistošie noteikumi Nr. 20 “Par 
nekustamā īpašuma nodokli Tukuma no-
vadā”.

Atvieglojumus var saņemt fiziskas vai 
juridiskas personas, kuru īpašumā, valdī-
jumā vai lietošanā ir nekustamais īpašums 
Tukuma novadā un kurām par viena ne-
kustamā īpašuma objektu (tā daļu) aprēķi-
nātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs 
konkrētajā gadā pārsniedz 14,29 EUR (mi-
nimālais ierobežojums neattiecas uz maz-
nodrošinātām personām). 

Nodokļa atvieglojumi netiek piešķirti 
nodokļa maksātājiem, kuriem ir NĪN pa-
rāds Tukuma novada pašvaldībai.

Gadījumā, ja nodokļu maksātājam ir 
tiesības saņemt atvieglojumus pēc vairā-
kiem nosacījumiem, tiek piešķirts atvieg-
lojums par vienu – personai vislabvēlīgā-
ko nosacījumu.

Saskaņā ar Tukuma novadā izdotajiem 
saistošajiem noteikumiem, pašvaldība NĪN 
atvieglojumus piemēro nodokļa maksātā-
jiem: 

- maznodrošinātām personām par to 
periodu, kurā maksātājs atbilst maznodro-
šinātās personas statusam, piešķir atvieg-
lojumus 70% apmērā no aprēķinātās NĪN 
summas (turpmāk tekstā norādīts tikai 
procentu skaitlis);

- I un II grupas invalīdiem, un ģime-
nēm, kurās aug bērns invalīds, ja ir īpašu-
mā deklarēts, kā arī nav citu nekustamo 
īpašumu –  50%; 

- kuri iepriekšējā taksācijas periodā 
renovējuši ēkas vai remontējuši ēkas fasā-
di Tukuma pilsētas vēsturiskajā centrā bez 
pašvaldības līdzfinansējuma – 25% līdz 
90%, atkarībā no ieguldītās summas;

- kuru īpašumā ir ražošanas ēkas, ja ta-

jās notiek pamatdarbība – 25%;
- kuru īpašumā ir zeme, uz kuras veic 

lauksaimniecisko ražošanu vai bioloģisko 
lauksaimniecisko ražošanu – 25% atvieglo-
jumi lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
hektāram (ieņēmumi no lauksaimnieciskās 
ražošanas iepriekšējā gadā nedrīkst pār-
sniegt 30000 EUR); 

- kuri veic sabiedriskos pasažieru pār-
vadājumus, NĪN samazina ar pasažieru 
pārvadāšanu tieši saistītam īpašumam – 
25%;

- kuri centralizēti piegādā siltumenerģi-
ju un/vai dzeramā ūdens resursus iedzīvo-
tājiem – 70%;

- fiziskām personām, kurām vienģime-
nes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūvei 
paredzētie neapbūvēti zemesgabali piekļau-
jas projektētām pašvaldības ielām, kurām 
nav izbūvēts pagaidu segums, – 50%;

- kuri nodrošina viesnīcu, sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai lau-
ku tūrisma pakalpojumus – 50%;

- par daudzdzīvokļu dzīvojamām mā-
jām, kurās veikti ēkas energoefektivitātes 
pasākumi, piesaistot Eiropas Savienības 
struktūrfondu līdzekļus, piešķir atviegloju-
mus uz 10 gadiem, – 90%;

- kā arī citām kategorijām (skatīt Tuku-
ma novada Domes 2014.gada 23.oktobra 
saistošos noteikumus Nr.20 “Par nekusta-
mā īpašuma nodokli Tukuma novadā”).

Pašvaldība piemēro paaugstinātu NĪN 
likmi:

- fizisko personu īpašumā, tiesiskā val-
dījumā vai lietošanā esošajiem objektiem, 
ja taksācijas gada 1.janvārī tajos nav dek-
larēto personu, piemērojot NĪN likmi 1,5 
% apmērā no objekta kadastrālās vērtī-
bas;

- juridisko personu īpašumā, tiesiskā 
valdījumā vai lietošanā esošajiem objek-
tiem, ja taksācijas gada 1.janvārī tajos nav 
deklarēto personu, piemērojot NĪN likmi 
1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vēr-
tības;

- vidi degradējošām, sagruvušām vai 
cilvēku drošību apdraudošām būvēm, pie-
mērojot NĪN likmi 3% apmērā no kadas-

trālās vērtības
- būvei, kurai būvniecībā pārsniegts 

normatīvajos aktos noteiktais kopējais būv-
darbu veikšanas ilgums, piemērojot NĪN 
likmi 3% apmērā no kadastrālās vērtības.

Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpa-
šuma nodokli”, NĪN atvieglojumi tiek pie-
mēroti:

- trūcīgām personām 90% atvieglojumi 
par to periodu, kurā maksātājs atbilst trūcī-
gās personas statusam;

- nekustamam īpašumam, kur nodokļu 
maksātājam vai kopā ar laulāto ir trīs vai 
vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem vai 
bērni līdz 24 gadiem, kuri iegūst vispārējo, 
profesionālo vai augstāko izglītību, un ja 
persona vai tās laulātais ir deklarēts objektā 
– 50% atvieglojumi.

NĪN papildlikmi piemēro:
- lauksaimniecības zemes platībai, kura 

netiek atbilstoši kopta, pēc Lauku atbalsta 
dienesta atsūtītajiem datiem, tiek papildus 
aplikta ar 1,5 % no kadastrālās vērtības.

Lai saņemtu pašvaldības noteiktos NĪN 
atvieglojumus, nodokļa maksātājiem jā-
iesniedz Tukuma novada Domē motivēts 
iesniegums par nodokļa atvieglojuma pie-
šķiršanu.

Pilnīgākai informācijai aicinām iepazī-
ties ar Tukuma novada Domes 2014. gada 
23. oktobra saistošajiem noteikumiem 
Nr.20 “Par nekustamā īpašuma nodokli Tu-
kuma novadā” pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.tukums.lv sadaļā “Pašvaldība”, “Nor-
matīvie akti”, “Saistošie noteikumi”.

Tukuma novada pašvaldība NĪN mak-
sātājiem ir izsūtījusi maksāšanas paziņo-
jumus par aprēķināto nekustamā īpašu-
ma nodokli 2018.gadam. 

Par nesaņemtajiem maksāšanas pazi-
ņojumiem un nodokļa atlaidēm aicinām 
interesēties Tukuma novada Domes Īpa-
šumu nodaļā, Talsu ielā 4, Tukumā, 322. 
kabinetā (pieņemšanas laikā – pirmdienās 
no plkst.13.00 līdz 18.00 un ceturtdienās 
no plkst.8.00 līdz 12.00) vai zvanīt pa tāl-
ruņiem 63124364, 63107231, 26603410, 
29616682, vai rakstīt uz e-pastu: nodoklis@
tukums.lv.

Tiks mainīti “Komunālserviss TILDe” 
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Tukuma novada pašvaldība ir saņēmusi Sabiedrisko pakalpo-
jumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) 2018. gada 18. 
janvāra lēmumu Nr.10 (prot. Nr.3, 2.p.) “Par sabiedrības ar ierobe-
žotu atbildību “Komunālserviss TILDe” ūdenssaimniecības pakal-
pojumu tarifiem”.

Regulators ir izvērtējis SIA “Komunālserviss TILDe” iesniegto 
tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, 

ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu 
kapitālsabiedrības ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas, un 
nolemj apstiprināt SIA “Komunālserviss TILDe” šādus tarifus:

- ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,04 EUR/m³ (bez PVN);
- kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,37 EUR/m³ (bez PVN).
Apstiprinātie tarifi stāsies spēkā 2018. gada 1. martā.
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turpinājums 8.lpp.

Par Irlavas vidusskolas reorganizāciju
Tukuma novada Domes 2018.gada 25. 

janvāra sēdē tika izskatīts jautājums par Ir-
lavas vidusskolas reorganizāciju, pārveido-
jot to par Irlavas pamatskolu. 

Tukuma novada pašvaldības viens no 
uzdevumiem ir nodrošināt obligātās izglītī-
bas iegūšanas iespējas novada administra-
tīvajā teritorijā. Šobrīd vispārējās izglītības 
iestāžu tīkls Tukuma novada pašvaldībā ir 
sakārtots, lai nodrošinātu pamatizglītības 
pieejamību un kvalitatīvu izglītības pro-
cesu. Savukārt vispārējās vidējās izglītības 
pakāpē atsevišķās izglītības iestādēs ir vē-
rojams būtisks izglītojamo skaita samazi-
nājums. Neskatoties uz to, ka ir Tukuma 
novada vidusskolas, kurās skolēnu skaits 
vidējās izglītības pakāpē pieaug, piemēram, 
uzsākot 2017./2018.mācību gadu, Tukuma 
2.vidusskolā par 15 izglītojamajiem salīdzi-
nājumā ar 2016./2017.mācību gadu, tomēr 
kopumā izglītojamo skaits, kuri apgūst 
vispārējo vidējo izglītību Tukuma novada 
pašvaldības izglītības iestādēs, laika posmā 
no 2013. līdz 2017.gadam ir samazinājies 
par 69 izglītojamajiem (2013./2014.mācību 
gadā novada vidusskolu klasēs kopā – 717 
izglītojamie, bet 2017./2018.mācību gadā 
– 648 izglītojamie). Izvērtējot izglītojamo 
skaita izmaiņas vispārējās vidējās izglītības 

posmā Tukuma novada pašvaldības skolās, 
var secināt, ka pēdējos piecos gados izglī-
tojamo skaitam ir tendence samazināties 
atsevišķās izglītības iestādēs, kas īsteno 
vispārējo vidējās izglītības programmu. 
Vismazākais vispārējās vidējās izglītības 
izglītojamo skaits ir Irlavas vidusskolā. Ne-
pietiekamā skaita dēļ 2016./2017.mācību 
gadā un 2017./2018.mācību gadā Irlavas 
vidusskolā netika nokomplektēta 10.klase. 
2017./2018.mācību gadā Irlavas vidusskolā 
vidusskolas posmā ir tikai 12.klase ar 7 sko-
lēniem, kuri apgūst vispārējās vidējās izglī-
tības vispārizglītojošā virziena programmu. 
Nelielā izglītojamo skaita dēļ ir sarežģīti 
nodrošināt finansējumu kvalitatīvam izglī-
tības procesam. 

Ņemot vērā iepriekš minētos faktus un 
kā prioritāti izvirzot kvalitatīvu un mūs-
dienu prasībām atbilstošu vidējo vispārē-
jo izglītību, Tukuma novada Domes sēdē 
tika pieņemts visu deputātu vienbalsīgs 
lēmums par Irlavas vidusskolas reorgani-
zāciju. Ar 2018. gada 31. augustu Tukuma 
novada pašvaldības padotībā esošā Irlavas 
vidusskola tiks reorganizēta par Irlavas pa-
matskolu, kas nozīmē, ka, sākot ar nākamo 
mācību gadu, bērni un jaunieši Irlavā tur-
pinās apgūt kvalitatīvu vispārējo pamatiz-

glītību. Savukārt jaunieši, kuri šajā mācību 
gadā absolvēs Irlavas vidusskolas 9. klasi un 
būs izvēlējušies savu izglītošanos turpināt 
vidusskolā, to varēs īstenot kādā no citām 
Tukuma novada pašvaldībā esošajām vis-
pārējās vidējās izglītības iestādēm. 

Jauniešiem, kuri savas izglītības gaitas 
turpinās kādā no vispārējās vidējās izglītī-
bas skolām, ir iespēja izmantot Tukuma no-
vada pašvaldības atbalstu sabiedriskā trans-
porta izdevumu kompensēšanai. Pašvaldī-
ba paredz transporta izdevumu kompensā-
ciju 100% apmērā pagastu teritorijā dzīvo-
jošajiem skolēniem, kuri mācās vispārējās 
vidējās izglītības iestādē (10.–12. klase) un 
kuru dzīvesvietā nav atvērta vidusskola vai 
nav izglītojamā mācību vajadzībām atbils-
toša vidusskolas klase. Ja tomēr ir sarežģīta 
situācija ar sabiedriskā transporta izmanto-
šanu, lai ikdienā brīvi nokļūtu līdz izglītības 
iestādei un atpakaļ uz mājām, tad ir iespēja 
vispārējo vidējo izglītību apgūt Zemgales 
vidusskolā, kas piedāvā izmantot skolas 
internāta pakalpojumus, vai Tukuma Rai-
ņa ģimnāzijā, kas piedāvā izglītojamajiem 
izmantot dienesta viesnīcas pakalpojumus.

Agnese Matvejeva
Tukuma novada Izglītības pārvaldes

Izglītības darba vecākā speciāliste

Bērnu uzraudzības pakalpojumi 2018.gadā

Par Tukuma novada pašvaldības atbalstu 
privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm 2018.gadā

Tukuma novada pašvaldība arī 2018.
gadā turpinās sniegt atbalstu bērnu uzrau-
dzības pakalpojuma (turpmāk – BUP) jeb 
auklītes pakalpojuma saņemšanai ģime-
nēm, kurās ir pirmsskolas vecuma bērni, 
kam pašvaldība nevar nodrošināt iespēju 
attiecīgajā gadā apgūt pirmsskolas izglītī-
bas programmu Tukuma novada pašvaldī-
bas izglītības iestādē. Tukuma novada Do-
mes 2018.gada 25.janvāra sēdē tika noteikts 
pašvaldības atbalsta apmērs 2018.gadā par 
vienu bērnu BUP nodrošināšanai –197, 87 
EUR mēnesī. 

Pašvaldības atbalstu BUP var saņemt, ja 
bērns ir vecumā no pusotra gada līdz četru 
gadu vecumam (ieskaitot), bērna un vismaz 
viena vecāka vai likumiskā pārstāvja (turp-

Tukuma novada Dome 2018.gada 
25.janvāra sēdē apstiprināja Tukuma no-
vada pašvaldības atbalsta apmēru pirms-
skolas izglītības programmas īstenošanas 
izmaksu segšanai privātai izglītības iestādei 
par vienu bērnu no pusotra gada vecuma 
līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai. 
Tukuma novada pašvaldībā darbojas divas 
privātās izglītības iestādes – SIA “Bērnu 

māk – vecāki) deklarētā dzīvesvieta ir Tu-
kuma novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, un bērnam ir jābūt reģistrētam 
uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglī-
tības iestādē vai iestādē, kas īsteno pirms-
skolas izglītības programmu, un pašvaldība 
nevar nodrošināt bērnam iespēju apmeklēt 
pašvaldības izglītības iestādi. Lai saņemtu 
pašvaldības atbalstu BUP, bērna vecākiem 
nepieciešams noslēgt līgumu ar BUP snie-
dzēju par pilna laika BUP nodrošināšanu 
un doties uz Tukuma novada Izglītības 
pārvaldi, kur jāiesniedz šī līguma kopija un 
iesniegums par pašvaldības atbalsta BUP 
saņemšanu. 

Līgumu ar vecākiem par BUP sniegšanu 
ir tiesīga slēgt persona, kura reģistrējusies 

dārzs Ķipars” pirmsskolas izglītības iestāde 
“Tukuma alternatīvā pirmsskola” (turpmāk 
– bērnudārzs “Ķipars”), kas atrodas Rīgas 
ielā 20a, Tukumā, un biedrība “Tukuma 
Tautskola” (turpmāk – Tukuma Tautskola), 
Pils ielā 12, Tukumā. Bērnudārzu “Ķipars” 
apmeklē bērni no pusotra gada vecuma līdz 
vecumam, kad bērnam jāuzsāk pamatizglī-
tības iegūšana, savukārt Tukuma Tautskolu 

Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju 
reģistrā un Valsts ieņēmumu dienestā at-
bilstoši normatīvo aktu prasībām. Izpildot 
iepriekš minētos nosacījumus, Tukuma no-
vada Izglītības pārvadē tiek noslēgts līgums 
par pašvaldības atbalstu BUP saņemšanai 
starp Izglītības pārvaldi, BUP sniedzēju un 
bērna vecāku. 

Plašāka informācija par BUP pieejama 
Izglītības kvalitātes valsts dienesta tīmekļa 
vietnē www.ikvd.gov.lv sadaļā “Reģistrāci-
ja“ un Tukuma novada Izglītības pārvaldes 
tīmekļa vietnē www.tip.edu.lv sadaļā “Pa-
kalpojumi“.  

Agnese Matvejeva
Tukuma novada Izglītības pārvaldes

Izglītības darba vecākā speciāliste

apmeklē bērni, kuri sasnieguši 5 un 6 gadu 
vecumu, kad jāuzsāk obligātā sagatavoša-
nās pamatizglītības ieguvei.  Saskaņā ar Tu-
kuma novada Domes 2018.gada 25.janvāra 
lēmumu, Tukuma novada pašvaldība 2018.
gadā bērnudārzam “Ķipars” par pirmssko-
las izglītības programmas īstenošanu darb-
dienās (12 stundas dienā) katram bērnam 
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segs izmaksas 197,87 EUR mēnesī. Tukuma 
Tautskolai Tukuma novada pašvaldības at-
balsts par vienu izglītojamo 2018.gadā tiks 
sniegts 98,94 EUR apmērā mēnesī, kas at-
bilst piecdesmit procentiem no kopējā paš-
valdības atbalsta apmēra, jo Tukuma Taut-

skola pirmsskolas izglītības programmas 
apguvi nodrošina sešas stundas dienā.

Tukuma novada pašvaldības atbalsta 
apmērs pirmsskolas izglītības program-
mas īstenošanas izmaksu segšanai privātai 
izglītības iestādei 2018.gadā ir aprēķināts 
saskaņā ar Ministru kabineta izstrādātu 

metodiku, ņemot vērā vidējās izmaksas 
pirmsskolas izglītības programmas īsteno-
šanai Tukuma novada pašvaldības izglītī-
bas iestādēs.

Agnese Matvejeva
Tukuma novada Izglītības pārvaldes

Izglītības darba vecākā speciāliste

Apstiprināts pirmsskolas izglītības pedagogu darba
slodzes un atalgojuma paaugstināšanas grafiks

Ievēlēts SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” jaunais valdes loceklis

Ministru kabineta 2009.gada 27.jūlija noteikumos Nr.836 “Pe-
dagogu darba samaksas noteikumi”, kas bija spēkā līdz 2016.gada 
31.augustam, bija noteikts, ka pirmsskolas izglītības pedagoga 
darba slodze, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei, ir 30 
stundas nedēļā. 2016.gada 1.septembrī stājās spēkā Ministru kabi-
neta 2016.gada 5.jūlija noteikumi Nr.445 “Pedagogu darba samak-
sas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.445), kuru 3.pielikuma 
7.punktā ir noteikts, ka pirmsskolas izglītības pedagoga darba 
slodze, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei, ir 40 stundas 
nedēļā, tai skaitā 36 stundas nodarbību vadīšanai pirmsskolas iz-
glītības grupās un 4 stundas nodarbību sagatavošanai. Līdz ar to 
pēc Noteikumu Nr.445 spēkā stāšanās Tukuma novada pašvaldības 
izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības pedagogu, kuri pastāvīgi 
vada nodarbības pirmsskolas izglītības grupās, darba stundu skaits 
nedēļā atbilst tikai 0,833 pirmsskolas izglītības pedagoga darba 
slodzēm. Faktiski tas nozīmē, ka kopš 2016.gada 1.septembra līdz 
ar Noteikumu Nr.445 spēkā stāšanos Tukuma novada pašvaldības 
izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības pedagogi ir nostādīti neiz-
devīgākā situācijā salīdzinājumā ar to, kāda tā bija līdz 2016.gada 
31.augustam, jo normatīvo aktu regulējuma izmaiņu dēļ viņi kopš 
2016.gada 1.septembra strādā nepilnu darba laiku.

Lai nodrošinātu Tukuma novada pašvaldības izglītības iestāžu 
pirmsskolas izglītības pedagogu noslodzes atbilstību pilnai norma-
tīvajos aktos noteiktajai darba slodzei un normālajam darba lai-
kam, Tukuma novada Domes deputāti 2018.gada 25.janvāra sēdē 
apstiprināja pirmsskolas izglītības pedagogu, kuri pastāvīgi vada 
nodarbības pirmsskolas izglītības grupā, darba slodzes pieauguma 
grafiku:

Stundas 
nodarbību 
vadīšanai

Stundas 
nodarbību 
gatavošanai

Stundas 
kopā

Darba 
slodze

Līdz 31.12.2017. 30 3,333 33,333 0,833
No 01.01.2018. 31 3,444 34,444 0,861
No 01.01.2019. 32 3,556 35,556 0,889
No 01.01.2020. 34 3,778 37,778 0,944
No 01.01.2021. 36 4 40 1

Pirmsskolas izglītības pedagogu darba slodzes pieauguma gra-
fika īstenošanai 2018.gadā Tukuma novada pašvaldības budžetā 
papildus pirmsskolas pedagogu darba samaksas nodrošināšanai 
ir paredzēti 40000 EUR. Atbilstoši apstiprinātajam grafikam tiks 
plānots papildus nepieciešamais finansējums pirmsskolas izglītības 
pedagogu darba samaksai arī Tukuma novada pašvaldības 2019., 
2020. un 2021. gada budžetos.

Jāpiebilst, ka ar Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra rīkoju-
mu ir apstiprināts pedagogu darba samaksas pieauguma grafiks 
laika periodam no 2018.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.de-
cembrim. Saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto grafiku pa-
redzams, ka no 2018.gada 1.septembra pedagogu minimālā darba 
samaksa par vienai likmei atbilstošu darba slodzi palielināsies par 
30 EUR (no 680 EUR uz 710 EUR). 

Normunds Rečs 
Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājs 

Ar Tukuma novada Domes 2018. gada 
25. janvāra lēmumu (prot.Nr.1, 2.§.) SIA 
“Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” (turp-
māk – Sabiedrība) valdes locekļa amatā ir 
ievēlēts Kaspars Kārkliņš.

Pirmo reizi konkursu uz SIA “Irlavas 
Sarkanā Krusta slimnīca” valdes locekļa 
amatu izsludināja 2017. gada 19. septem-
brī, kas noslēdzās bez rezultātiem. Atkār-
toti konkursu izsludināja 2017. gada 13. 
novembrī, kā rezultātā komisija par Sabied-
rības valdes locekli nolēma ievēlēt Kasparu 
Kārkliņu. 

K. Kārkliņš ir ieguvis augstāko izglītību 
Ekonomikas un Kultūras augstskolā studiju 
programmā “Vadības zinības” un Alber-
ta koledžā, pabeidzot studiju programmu 
“Mārketings un tā inovācijas”.

K. Kārkliņam ir 12 gadu darba piere-
dze dažādās nozarēs un starptautiskos uz-
ņēmumos, tostarp arī padoto darbinieku 
vadīšanā. Ir strādājis par projektu vadītāju 
uzņēmumā SIA “Vizulo”, par mārketinga 
vadītāju SIA “Latvijas Neatkarīgo Tirgotāju 
Kooperācija”, kā arī strādājis medicīnas uz-
ņēmumā SIA “Euroaptieka” un SIA “Tirdz-
niecības nams “Kurši””. 

Jaunais valdes loceklis atklāj, ka, uz-
sākot darba gaitas, pirmais uzdevums būs 
iepazīties ar esošo situāciju Sabiedrībā, lai 
saprastu lietas, kas ir izdarāmas un piln-
veidojamas; pieņemt esošās tradīcijas, res-
pektēt darbinieku viedokli un izteikt savus 
priekšlikumus.

Sniedzot redzējumu par Sabiedrības 
turpmāko attīstību, K. Kārkliņš kā prio-
ritāti min kvalitatīvu veselības aprūpes 
nodrošināšanu gan stacionārā, gan mājas 
vizītēs, pilnveidojot pakalpojumus sociālās 
aprūpes nodaļā un saglabājot ambulatoro 
nodaļu kā pilnvērtīgu slimnīcas daļu. Sva-
rīgi būtu pārskatīt arī saimniecības daļu, lai 
izslēgtu riskus, nostabilizētu fizisko drošību 
uzņēmumā gan personālam, gan pacien-
tiem.

 K. Kārkliņš par Sabiedrības valdes lo-
cekli ievēlēts no 2018. gada 1. februāra uz 
pieciem gadiem.

Apsveicam un vēlam veiksmi!
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INFORMATĪVAJAM IZDEVUMAM – 20 gadi
Vai tiešām jau 20? Tik daudz? 1997. gada 

10. janvārī tika izdots pirmais “Pūres pa-
gasta Ziņas” numurs. “Kā jau visur Latvijas 
novados, arī mūsu pagasts ar 1902 iedzīvo-
tājiem sastopas ar milzum daudz grūtībām 
un problēmām. Tāpēc, lai tās kopīgi risinā-
tu, lai pagasta ļaudis – gan tie, kas retāk var 
uz pagastmāju traukt, gan tie, kas biežāk 
sastopas, – lai visi zinātu, kas mūsu pagas-
tā risināts tiek.” Tā, nu jau pirms 21 gada, 
rakstīja toreizējā padomes priekšsēdētāja 
Vija Pētersone.

Katru mēnesi iedzīvotāji saņēma infor-
māciju par aktuālāko. Gaidītu, ar interesi 
lasītu. Par uzzināto diskutēts un pārrunāts. 
Tad bija grūts finansiāls laiks, kad radās 
jautājums – “būt vai nebūt?”. Lai ne tik 
bieži, bet “Pūres Pagasta Ziņas” tomēr tika 
izdotas. Kopš Nr. 176 tās tika papildinātas 

ar Jaunsātu pagasta informāciju, un izde-
vums kļuva biezāks. 2015. gadā pārvaldes 
vadītāja Santa Heimane rakstīja: “Turpmāk 
informēsim abu pagastu iedzīvotājus, un, 
kāpēc gan ne: pārvalde kopīga, komunālais 
dienests kopīgs, sociālais dienests kopīgs, 
bāriņtiesa kopīga, skola kopīga, sportisti 
kopīgi, arī problēmas ir līdzīgas un, ņemot 
vērā budžeta iespējas, mēģināsim kopīgi 
veidot arī “avīzi” un pārspriest rakstīto. Pū-
reniekiem būs interesanti lasīt, kas notiek 
Jaunsātos, bet jaunsātniekiem – uzzināt par 
aktivitātēm Pūrē.” Jau 15 numuri tapuši ko-
pīgā darbā. Visus šos gadus ar Santu esam 
domājušas, ko pastāstīt, kādu informāciju 
ievietot, lai jums būtu interesanti to lasīt, lai 
Jūs uzzinātu, kas notiek abos pagastos. Pro-
tams, liels paldies visiem iestāžu vadītājiem 
un darbiniekiem par viņu darbu atspogu-

ļojumu, par to, ka nekad neesmu saņēmusi 
noraidošu attieksmi.

Arī šobrīd izšķiras mūsu izdevuma 
turpmākais “liktenis” – būt vai nebūt, jo 
daudzi pagasti ir atteikušies no vietējās 
“avīzītes” un tikai dažās pārvaldēs iedzīvo-
tāji drukātā veidā ziņas saņem reizi gadā, 
uzskatot, ka visa informācija ir pieejama 
elektroniski.

Šī gada pirmais numurs papildina izde-
vumu “Tukuma Laiks”. Domāsim un mēģi-
nāsim atrast labāko risinājumu, lai “Pūres 
un Jaunsātu Pagastu Ziņas” nonāktu katrā 
mājā, katrā sētā un mēs varētu jums sniegt 
atbildes uz jautājumiem par to, kas jauns 
mūsu pagastiņos.

Ticot un cerot, 
Valda Dzelzkalēja

Labdien jūsmājās!

Norises Pūres un Jaunsātu pagastos, sagaidot Latvijas simtgadi

Klāt 2018. gads, kura saimnieks, saska-
ņā ar Austrumu kalendāru, ir miermīlīgais 
un draudzīgais Dzeltenais zemes suns. Un 
suns, kā zināms, nemēdz sēdēt mierā – viņš 
visu gadu modri sargā mūsu labklājību. 
Suns iemieso taisnīgumu, nekad nenodod, 
un viņa valdīšanas gadā uztraukties nenāk-
sies – viss notiks tā, kā to būsim pelnījuši. 
Precīzi un taisnīgi! 2018. gadā cieņā būs tā-
das īpašības kā draudzīgums un godīgums.

Prieks ir izstarot un izdalīt. Izdalīt to, 
kas mums pieder, vienalga, vai tā būtu mai-
ze, vai doma un sapnis, un zināt, ka ir kāds, 
kas to saņem.

Lai gaišas domas, prieks un mīlestība 
visiem Tukuma novada iedzīvotājiem! 

Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadī-
tāja Santa Heimane

Pūres Kultūras namā: 
21.02. – Simtgades stāsti un dziesmas – 

Pūres bibliotēka 125 gadu jubilejā aicina uz 
tikšanos ar rakstnieci Daci Judinu un mū-
ziķi Arturu Nīmani;

24.04. – Lielā Talka – vides sakopšana 

Pūres estrādē;
04.05. – Baltā galdauta svētki – tā ir 

tradīcija cilvēkiem pulcēties pie viena gal-
da draugu vai kopienas lokā, svinot savas 
valsts esību, godinot tos, kuri palīdzējuši to 
radīt un nosargāt;

19.05. – Muzeju nakts, tēma – šūpulis, 
kas simbolizē rūpes un gādību par savu 
kopienu un valsti (sadarbībā ar Šokolādes 
muzeju);

15.06. – Dzimtas saknes Dziesmu un 
Deju svētkos – tikšanās ar tagadējiem 
kora un deju kolektīvu dalībniekiem, kuru 
dzimtās vairākās paaudzēs ir Dziesmu un 
Deju svētku dalībnieki;

11.08. – Simtgades zaļumballe – simts 
dienas pirms Latvijas valsts dzimšanas die-
nas visā Latvijā rīkos zaļumballes. Jau sen-
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laikos latvieši ir pratuši rast laiku, lai pulcē-
tos zaļumos uz deju vakaru;

16.11. – Latvijas valsts simtgades kon-
certs “Tavas saknes tavā zemē”. Svētku balle 
kopā ar grupu “Roja”;

Jūnijā – amatiermākslas kolektīvu foto-
sesija, tautastērpu un kolektīvu foto izstāde.

Gada garumā:
- Pūres pagasta profesionālo mākslinie-

ku un amatiermākslinieku darbu izstādes;
- Latvijas filmas Latvijas simtgadei.
Pūres pamatskolā:
Maijā – Baltā galdauta svētki – klašu 

skolēnu un pedagogu tikšanās ar sabiedrībā 
ievērojamiem cilvēkiem;

30.05. – Pūres pamatskolas, Jaunsātu 

skolas, Pūres un Jaunsātu kultūras namu 
bērnu kolektīvu koncerts “Dziedāt, dejot, 
spēlēt prieks” (Jaunsātu estrādē).

Pirmsskolas izglītības iestādē “Zeme-
nīte”:

23.02. – “Manas mājas Latvijā” – kopī-
gas bērnudārznieku adrešu grāmatas vei-
došana; 13.04. – “Uzzīmē Latviju” – bērnu 
zīmējumu konkurss;

15.05. – “Augsim lieli Latvijai!” – fizis-
kas aktivitātes bērniem, vecākiem un drau-
giem;

16.11. – “Daudz laimes, Latvija!” – svi-
nīgs pasākums Latvijas dzimšanas dienā;

“Gaismas vēlējumi” – izgaismosim bēr-
nudārza ēku un teritoriju;

“Mana Latvija sākas Pūrē” – ekskursijas 

pa Pūres pagastu;
Katru mēnesi – “Profesijas Latvijā” – 

tikšanās ar vecākiem, savas profesijas pār-
stāvjiem.

Jaunsātu pagastā:
28.04. – Lielā Talka – rakstnieka Jāņa 

Jaunsudrabiņa pieminekļa pārvietošana pie 
bijušās Zemkopības skolas, piemiņas vietas 
sakopšana;

15.04. – Jaunsātu Tautas nama amatier-
kolektīvu un interešu grupu fotosesija; 

11.08. – Simtgades zaļumballe;
16.11. – Valsts svētku koncerts. Svētku 

balle kopā ar grupu “Stende”.
Gada garumā Jaunsātu Tautas namā: 
- Latvijas filmas Latvijas simtgadei;
- Mākslinieku darbu izstādes.

99 apliecinājumi Latvijas varenumam

Vēl vienu zilu cerību

Novembris ir patriotisma mēnesis…. Tas ir laiks, kad īpaši le-
pojamies par savu valsti, apliecinot to ar labiem darbiem, simbo-
lisku piespraudi pie krūtīm un īpašiem brīžiem skolās, mājās un 
ģimenēs.

Kā apliecinājumu lepnumam par savu valsti Pūres pamatskolas 
skolēni kopā ar klašu audzinātājām izveidoja izstādi “99 apliecinā-
jumi Latvijas varenumam”. Izstādes materiāli ir apliecinājums tam, 
ka Latvija ir bagāta, tai ir, ar ko lepoties. Katra klase izvēlējās vienu 
no apliecinājumiem un, kopīgi darbojoties, meklējot un apkopojot 
informāciju, radīja brīnišķīgus darbus – 99 tautas dziesmas, 99 til-
tus Latvijā, 99 latviešu tautas sakāmvārdus, 99 viensētu nosauku-
mus, 99 Latvijai nozīmīgus skaitļus, 99 pagastus, 99 personvārdus, 
99 personības Latvijā, 99 augus un dzīvniekus Latvijā, 99 upes. 
Mēs esam lepni par savu valsti un par kopīgā darba rezultātu! Tas 
nav vārdiem aprakstāms, tas ir skatāms un ar sirdi izjūtams. Izstādi 
lūkot un vērtēt Pūres bibliotēkā aicinām līdz 15. martam.Lepnumā par paveikto, Pūres pamatskolas direktore Dace Strazdiņa

10. decembrī Pūres Kultūras namā noti-
ka labdarības koncerts “Vēl vienu zilu cerī-
bu”. Koncertā piedalījās Kandavas Mūzikas 
skolas absolvente Elīza Lapiņa, audzēkņi 
Renārs Gabriels Kalniņš, Adrija Anna Za-
riņa, Tukuma Mūzikas skolas audzēkņi 
Karlīne Baltiņa un Artūrs Daukša. Skanīgas 
dziesmas izdziedāja bērnudārza “Zemenī-
te” audzēkņi un vokālais ansamblis “Vara-
vīksne” no Tukuma. Tautas dejas izdejoja 
Pūres pamatskolas deju kolektīvs “Pūrīte” 
(1. līdz 8. klases skolēni). Pasākums bija 
sirsnīgs, labestīgs, un pārsteidza lielais ap-
meklētāju skaits.

Centra “Poga” komunikācijas vadītāja 

Ilze Ošāne pateicas visiem par atsaucību: 
“Liels paldies par koncertu un ziedoju-
miem. Ziedojumu kastītē bija 277,27 EUR, 
un šī naudiņa tiek novirzīta sešgadīgajai 
Magdalēnai Smiltniecei. Meitenīte piedzi-
ma priekšlaicīgi, un dzemdību procesā tika 
gūts smadzeņu asinsizplūdums. Tā rezultā-
tā bērnam gada vecumā tika diagnosticēta 
bērnu cerebrālā trieka. Aktīvi strādājot ar 
dažādām terapijas metodēm, ir panākts, 
ka Magdalēna spēj pati staigāt un viņai 
ir labas pašaprūpes iemaņas. Magdalēna 
ikdienā apmeklē bērnudārzu. Tomēr sli-
mība ir atstājusi sekas meitenītes attīstībā. 
Magdalēnai nav pilnvērtīga labās puses 

funkcionēšana, kas rada gaitas defektu un 
ierobežotu darbību ar labo roku. Ģimene 
Magdalēnai regulāri nodrošina fiziotera-
piju, ergoterapiju, reitterapiju. Meitenīte 
apmeklē mikrologopēdu un osteopātu. Pēc 
nepieciešamības tiek iegādāti speciālie apa-
vi un tehniskie palīglīdzekļi.

Pēc saņemtās terapijas centrā “Poga” 
Magdalēnai uzlabojies muskuļu spēks, mei-
tenīte kļuvusi stabilāka. Uzlabojusies apsē-
šanās un stāvēšanas kvalitāte.

2018. gadā Magdalēnai centrā “Poga” 
plānots viens intensīvs 19 dienu rehabilitā-
cijas kurss, kā arī pieci uzturošās fiziotera-
pijas kursi.”

21. februārī plkst. 13.00 Pūres Kultūras namā literāri muzikāla pēcpusdiena “SIMTGADES STĀSTI un DZIESMAS”
Bibliotēka 125 gadu jubilejā aicina uz tikšanos ar rakstnieci Daci Judinu un mūziķi Arturu Nīmani. Notiks diskusija par Latvijas 

saknēm, nākotni un grāmatu sēriju “Latvijas simtgades romāni”, paredzēti fragmentu lasījumi, esejas un dzeja, Artura Nīmaņa instru-
mentālā mūzika, Daces Judinas ģitārbalādes. Sarunas, konkursi, balvas, sadziedāšanās – latviešu tautasdziesmas un spēka dziesmas.

Ieeja bez maksas

SPORTA ZIŅAS
SK “Pūre” 23. februārī plkst. 18.30 Pū-

res bibliotēkā organizē sacensības novusā 
Pūres sporta hallē februārī un martā:

22. februārī plkst. 18.00 Tukuma nov. 
Sporta spēles – darts

10. martā plkst. 11.00 Sporto tikai sie-
vietes

17. martā plkst. 10.00 Tukuma nov. 

Sporta spēles – basketbols 
28. martā plkst. 18.30 Tukuma nov. 

Sporta spēles – zolīte 
31. marts plkst. 10.00 Tukuma nov. 

Sporta spēles – volejbols 
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Informācija par bērnu uzņemšanu 1. klasē

Jaunieši un politiķi forumā izvirza 
Tukuma novada jaunatnes jomas prioritātes

2017. gada 26. janvārī Tukuma novada 
Domē apstiprinātie noteikumi Nr.1 “Par 
kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti 
Tukuma novada pašvaldības vispārējās 
izglītības iestādes 1. klasē” (turpmāk  – 
noteikumi Nr.1) paredz, ka bērnu pieteik-
šana Tukuma novada skolās katru gadu no-
tiek laikā no 10. marta plkst. 8.00 līdz 10. 
aprīļa plkst. 17.00. Ja 10. marts ir sestdiena 
vai svētdiena, tad par pirmo pieteikšanās 
dienu izglītības iestādē uzskatāma nākamā 
darba diena. 

Tā kā šogad 10.marts ir sestdiena, tad 
informējam, ka 2018.gadā pieteikumu pie-
ņemšana bērnu uzņemšanai Tukuma nova-
da skolu 1.klasēs sāksies 12.martā no plkst. 
8.00 un turpināsies līdz 10. aprīļa plkst. 
17.00. 

Lai bērnu pieteiktu skolā, vecāks vai 
likumiskais pārstāvis iesniedz skolas direk-
toram adresētu iesniegumu. Iesniegumu no 
2018. gada 12. marta varēs iesniegt klātie-
nē, ierodoties izvēlētajā skolā un uzrādot 

Šā gada 18.janvārī Tukuma Ledus hal-
lē biedrība “Creative minds for culture” 
sadarbībā ar Tukuma novada Izglītības 
pārvaldi un Tukuma novada Multifunkcio-
nālo jaunatnes iniciatīvu centru organizēja 
Strukturētā dialoga forumu “Jauniešu un 
politikas veidotāju dialogs Tukuma nova-
dā”, kurā tikās 50 jaunieši, politiķi un darbā 
ar jauniešiem iesaistītie no Tukuma nova-
da, lai diskutētu par jaunatnes jomas prio-
ritātēm.

Dalībnieki diskutēja par mūsdienu 
jauniešiem aktuālām tēmām: Kā palīdzēt 
jauniešiem izvirzīt nākotnes mērķus? Kā 
jauniešiem palīdzēt tikt galā ar stresa si-
tuācijām un krīzes periodiem? Kā palīdzēt 
jauniešiem attīstīt kritisko domāšanu un 
medijpratību? Ko darīt, lai palīdzētu jau-
niešiem no atstumtām sabiedrības grupām 
pilnībā iekļauties sabiedrībā? Kāda vide ne-
pieciešama, lai jauniešos veicinātu perso-
nisko, kultūras un politisko attīstību?

Foruma atklāšanas uzrunā Tukuma 
novada Izglītības pārvaldes vadītājs Nor-
munds Rečs uzsvēra, ka “Ir svarīgi ieklau-
sīties jauniešu viedokļos un pārrunāt jau-
niešiem aktuālos jautājumus, diskusijās 
iesaistot politiķus, nevalstisko organizāciju 
pārstāvjus, darbā ar jauniešiem iesaistītos 
un iedzīvotājus. Balstoties uz forumā iz-
teiktajiem priekšlikumiem, tiks meklētas 

vecāka un bērna identitāti apliecinošus 
dokumentus, kā arī elektroniski. Elektro-
niski iesniegums iesūtāms uz skolas oficiā-
lo elektroniskā pasta adresi (elektroniskā 
pasta adrešu saraksts pieejams Tukuma 
novada Izglītības pārvaldes tīmekļa viet-
nē www.tip.edu.lv sadaļā “Izglītības iestā-
des”), un iesniegumam jābūt parakstītam 
ar drošu elektronisko parakstu (atbilstoši 
Elektronisko dokumentu likuma 3.panta 
prasībām) ne agrāk kā 2018. gada 12. mar-
ta  plkst. 8.00, un tam jāpievieno vecāka un 
bērna identitāti apliecinošu dokumentu 
kopijas.

Elektroniski iesniegti iesniegumi, kas 
skolām tiks iesūtīti pirms 2018. gada 12. 
marta plkst. 8.00, netiks reģistrēti.

Aicinām vecākus izmantot iespēju ie-
sniegumus bērnu uzņemšanai skolu 1.kla-
sēs iesniegt elektroniski, jo, kā liecina 2017.
gada pieredze, visi atbilstoši prasībām elek-
troniski iesniegtie iesniegumi tika skolās 
saņemti un saskaņā ar Noteikumos Nr.1 

iespējas to ieviešanai un turpmākajam dar-
bam jaunatnes jomā Tukuma novadā.” 

Jauniešu un politiķu diskusijās tika iz-
teikti dažādi ierosinājumi jauniešiem ak-
tuālo jautājumu risināšanā, piemēram:

- “Pašvaldībai jāiesaistās savstarpējās 
sadarbības projekta “Jaunietis – Uzņēmējs 
– Pašvaldība” (JUP) īstenošanā, kas sniegtu 
jauniešiem praktisku darba pieredzi (va-
saras nodarbinātība, ēnošana, tikšanās ar 
iedvesmojošiem cilvēkiem u.c.), mudinātu 
jauniešus izvirzīt nākotnes mērķus un iegūt 
kvalitatīvu izglītību. Savukārt uzņēmējam 

noteikto kārtību reģistrēti, tādejādi mazi-
not administratīvo slogu bērnu vecākiem, 
ietaupot laiku un izslēdzot nepieciešamību 
veidot vecāku rindas pie izglītības iestā-
dēm.

Noteikumi Nr.1 pieejami un iesniegu-
mu veidlapu iespējams lejupielādēt Tuku-
ma novada Izglītības pārvaldes tīmekļa 
vietnē www.tip.edu.lv sadaļā “Uzņemšana 
1.klasē”.  

Arī šogad Tukuma, Engures un Jaunpils 
novadu skolas aicinās topošos pirmklas-
niekus un viņu vecākus uz Atvērto durvju 
dienām. Informāciju publicēsim Tukuma 
novada Izglītības pārvaldes tīmekļa vietnē 
www.tip.edu.lv sadaļās “Aktuāli” un “Uz-
ņemšana 1.klasē”, kā arī Izglītības pārvaldes 
sociālo tīklu tvitera un feisbuka kontos.

Agnese Matvejeva
Tukuma novada Izglītības pārvaldes

Izglītības darba vecākā speciāliste

tā būtu iespēja tikties ar saviem nākotnes 
darbiniekiem, rosinot viņu izaugsmi un 
izglītības iegūšanu, kā arī veicināt vietējā 
darba tirgus attīstību”;

- “Izglītības iestādēm būtu jāattīsta 
skolas avīzes, veicinot jauniešu līdzdalību 
informācijas vākšanā, apstrādē un publi-
cēšanā, lai attīstītu jauniešu prasmes satu-
ra veidošanā, avīzes dizaina sagatavošanas 
prasmes, izpratni par informācijas lomu un 
satura sagatavotāja atbildību”;

- “Jauniešu centram regulāri jāorganizē 

Darba grupā jaunieši un Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājs un Tukuma novada 
Domes deputāts Normunds Rečs diskutē par jautājumu “Kas palīdzētu jauniešiem attīstīt 
kritisko domāšanu un medijpratību?”
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iedvesmas stāstu vakari, kultūras pasākumi 
jauniešu mērķa grupai, piedāvājot kolektī-
vas brīvprātīgā darba iespējas un pieredzes 
apmaiņas braucienus Latvijā un ārpus Lat-
vijas, lai veicinātu jauniešu kopīgu darboša-
nos viņiem labvēlīgā vidē.”

Forumā sagatavoto priekšlikumu ap-
kopojums ir publicēts Tukuma jauniešu 
centra tīmekļa vietnē www.tukumajaunie-
sucentrs.lv un www.facebook.com/Tuku-
manovadajauniesiem/. 

Tāpat aicinām ikvienu jaunieti, ne-
valstisko organizāciju pārstāvi, darbā ar 
jauniešiem iesaistītos un Tukuma novada 
iedzīvotājus piedalīties tiešsaistes diskusijā 
un izteikt savu viedokli par Tukuma nova-
da jaunatnes jomas prioritātēm. Diskusija 
visu februāri ikvienam būs pieejama inter-
netā: http://ej.uz/Tukumanovadadiskusija. 
Izteiktie ierosinājumi par Tukuma novada 
jaunatnes jomas attīstību tiks apkopoti un 
5.martā izskatīti Tukuma novada pašvaldī-
bas deputātu un Tukuma novada Izglītības 
pārvaldes darba grupas seminārā. 

Strukturētā dialoga forums “Jauniešu 
un politikas veidotāju dialogs Tukuma no-

Foruma dalībnieki Toms Fišers-Blumbergs un Lauma Balgalve prezentē forumā tapušo reko-
mendāciju – projektu “JUP: Jaunietis–uzņēmējs–pašvaldība”

Pūres Kultūras nama mazās zāles grīda pēc atjaunošanas

vadā” un tiešsaistes diskusija tiek organizēti 
Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas 2017. gadam 
valsts budžeta finansējuma ietvaros. 

Plašāka informācija par projekta ak-
tivitātēm pieejama biedrības “Creative 
minds for culture” tīmekļa vietnē www.

mindsforculture.com, vai sazinoties ar 
Ievu Upesleju, Tukuma novada Izglītības 
pārvaldes jaunatnes lietu speciālisti: ieva.
upesleja@tukums.lv.

Linda Kalniņa 
Projekta vadītāja

 e-pasts: mindsforculture@gmail.com

Projekts “Pūres Kultūras nama zāles grīdas rekonstrukcija”

Tukuma novada Dome 2017.gada 
7.augustā saņēma Lauku atbalsta dienes-
ta lēmumu par projekta “Pūres Kultūras 
nama zāles grīdas rekonstrukcija” (Nr. 
17-08-AL14-A019.2203-000003) iesniegu-
ma apstiprināšanu.

Projekta mērķis ir uzlabot lauku iedzī-

votāju dzīves kvalitāti, rekonstruējot Pūres 
Kultūras nama mazās zāles parketa grīdu.

Pūres Kultūras nams ir pagasta iedzīvo-
tāju iecienīta atpūtas vieta.  Tajā ir divas zā-
les – lielā zāle (200 sēdvietas) un mazā zāle 
(40 sēdvietas). Šeit gan darba dienās, gan 
brīvdienās notiek amatiermākslas kolektī-

vu un interešu grupu nodarbības, kā arī da-
žāda satura un formas pasākumi – svētki, 
atceres dienas, izklaides pasākumi, festivāli, 
izrādes, koncerti u.c. Abas kultūras nama 
zāles ir noslogotas, jo kultūras namā darbo-
jas 15  pieaugušo amatiermākslas kolektīvi 
un 5 bērnu kolektīvi. Kopskaitā kolektīvos 
darbojas 293 cilvēki. Mazās zāles sliktā grī-
das stāvokļa dēļ vairāk tiek noslogota lielā 
zāle, kā rezultātā daudzus pasākumus nā-
kas atteikt, jo zāle ir aizņemta. 

Projekta ietvaros tika veikta Pūres Kul-
tūras nama mazās zāles grīdas vienkāršota 
atjaunošana. Zālē tika demontēts parkets, 
kas bija ieklāts vairāk nekā pirms 40 gadiem 
un šo gadu laikā bija nokalpojis. Pēc projek-
ta īstenošanas Pūres Kultūras nama mazās 
zāles grīdu klāj jauns, kvalitatīvs ozolkoka 
parkets. Zāles grīda ir vienā līmenī ar ap-
kārt esošo telpu grīdas līmeni un ārdurvīm, 
kā rezultātā mazā zāle ir ērti pieejama arī 
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Pēc projekta īstenošanas pagasta iedzī-
votājiem būs lielāka iespēja baudīt dažādus 
kultūras pasākumus, mazināsies lielās zāles 
noslogojums un iedzīvotājiem būs plašāka 
iespēja līdzdarboties dažādās aktivitātēs, 
kas turpmāk kvalitatīvi varēs norisināties 
arī mazajā zālē.

Kopējās izmaksas ir 8954,62 EUR, no 
kurām Lauku atbalsts dienesta finansējums 
– 8059,16 EUR.

Aiga Priede
Attīstības nodaļas projektu vadītāja
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Pūres bibliotēka jaunās telpās
Pateicoties Pūres pagasta pārvaldes un 

Tukuma novada Domes speciālistu saprat-
nei un darbībai, jau gadu bibliotēka atrodas 
jaunās telpās. Tas ir lielākais pašvaldības 
finansiālais ieguldījums bibliotēkas pastā-
vēšanas laikā. Domājot par iedzīvotāju ēr-
tībām, tagad ir nodrošināti ļoti labi apstākļi 
tiem cilvēkiem, kam ir grūtības pārvietoties 
pa kāpnēm. Šogad apmeklētāju skaits vidēji 
dienā bibliotēkā ir pieaudzis un arī izsnieg-
to grāmatu skaits, salīdzinot ar 2016. gada 
skaitliskajiem rādītājiem, ir palielinājies. 
Tas nozīmē, ka, risinot jautājumus par pa-
kalpojumiem iedzīvotājiem, atrasts opti-
mālais variants.

Tagad Pūres pagasta bibliotēkā ik die-
nas var sastapt skolēnus, kuri, ērti iekārto-
jušies uz kāda no pufiem, spēlējas. It sevišķi 
brīvdienās viņi tur pavada gandrīz visu lai-
ku. Uz bibliotēku nāk bērni ar vecākiem un 
vecvecākiem. Lai sagatavotos novusa turnī-
ram, zēni ar tēviem izspēlē partiju, bet, lai 
piedalītos pasākumos, – ierodas gan mazu-
līši no bērnudārza, gan skolas vecuma bēr-
ni. Arī pieaugušajiem piedāvājam satikties 
bibliotēkā kādā no tematiskajiem pasāku-
miem. Šeit kopā sanākušas jaunās māmiņas 
ar saviem bēbīšiem. Pirmo reizi bibliotēkā 
notika Briljanta kāzas, pēc 70 gadiem vēl-
reiz tika salaulāti Anna un Kārlis Vārnas. 
3 reizes bibliotēka organizēja ekskursijas uz 
Klaipēdu, Pērnavu, Daugavpili un Lietuvas 
pilsētu Zarasai. Jau vairākus gadus īpaša uz-
manība ir veltīta mājvietu stāstiem. Bijušas 
ekspedīcijas pa Lamiņiem. Šogad vasarā 
plānojam meklēt Vēršpurva zudušās māj-

vietas. Datubāzē ievadītas 40 bijušās mājas, 
un esam vienīgie Latvijā, kas veic aprakstus, 
pievienojot attēlus programmā „ALISE”. 
Darbs turpinās, un interese par mūsu pie-
redzi ir arī citām bibliotēkām, tāpēc gada 
nogalē tika saņemts ielūgums ar paveikto 
dalīties Reģionālajā mācību centrā Vidze-
mē. 19. janvārī rīta pusē novadpētniecības 
mācības seno mājvietu apzināšanā notika 
Gulbenes novada bibliotekāriem, bet pēc-
pusdienā – pārstāvjiem no Alūksnes, Apes, 

Lubānas, Cesvaines, Ērgļu, Balvu un Mado-
nas novadiem.

Realizējot projektus, kurus atbalsta un 
kuriem līdzfinansējumu piešķir Tukuma 
novada Domes deputāti, bibliotēka piedāvā 
arvien jaunus pakalpojumus un, galvenais, 
piedalās sociālās pārveides procesos, kas ir 
potenciāls savas kopienas pilnveidošanai 
un visas sabiedrības progresam.

Pūres pagasta bibliotēkas INIC vadītāja 
Valda Dzelzkalēja

Bibliotēkā kopā sanākušas māmiņas ar mazuļiem

Pūres Kultūras nama aktivitātes februārī un martā
No 5. februāra Valdas Sirmās fotogrā-

fiju izstāde “Ziemas pieskāriens Latvijas 
dabai”

16. februāris – bērnu teātris “Ābolītis” 
ar izrādi “Ceļojums uz Āfriku” viesojas Ir-
lavā

24. februāris – deju kolektīvs “Pūre” 

viesojas Zemītē
9. marts – amatierteātris “Lai iet!” vie-

sojas Dursupē
10. marts – pirmsskates Pūres deju ko-

lektīvu un vokālo ansambļu koncerts, pie-
dalās arī  vieskolektīvi

10.–11. marts – starptautiskās deju sa-

censības “Tukums cup 2018”, piedalās deju 
grupas “Spicie” un “Regreso”

10. martā plkst. 22.00–03.00
Atpūtas vakars kopā ar deju grupu “Ga-

laktika”
Galdiņu iepriekšizpirkšana

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM
Tukuma novada pašvaldības aģentūra 

“Tukuma novada sociālais dienests” in-
formē, ka ar 01.02.2018. ir mainīti sociālā 
darbinieka pieņemšanas laiki Pūres un 
Jaunsātu pagasta pārvaldē.

Iesniegumus uz sociālo palīdzību pie-
ņems sociālā darbiniece Sarmīte Kalniņa – 
mob. tel. 29411573

Pūrē trešdienās plkst. 9.00–14.00
Jaunsātos ceturtdienās plkst. 9.00–14.00

Sociālo darbu ar ģimenēm ar bērniem 
veiks sociālā darbiniece Iveta Rupeika – 
mob. tel. 27879613

Pūrē ceturtdienās plkst. 9.00–12.00
Jaunsātos piektdienās plkst. 9.00–12.00

Pūres bibliotēkā sestdien, 17. februārī 
Sagaidot Austrumu jauno gadu, 

iepazīsim japāņu virtuvi 
Kopā mācīsimies pagatavot suši. Sīkāka 

informācija bibliotēkā pie Jolantas.

Jau 40. reizi Pūres bibliotēka 
organizē ekskursiju

4.–6. maijā braucam uz Poliju. 
Interesēties pa tālr. 29182174 (Valda).
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“PŪRES UN JAUNSĀTU PAGASTU ZIŅAS”

MĀJVIETU STĀSTI
Atmiņa ir mūsu dzīves sastāvdaļa, kas 

kā dzijas pavediens tin mūsu piedzīvotos 
mirkļus un notikumus vienā lielā kamolā, 
veidojot ne vien personīgo, bet arī mūsu ko-
pīgo vēsturi. Pavediens aiz pavediena, rindi-
ņa aiz rindiņas – mēs visi paliekam ģimenes, 
draugu, paziņu, Latvijas un visas pasaules 
atmiņas krāsainajā audeklā. Vai mēs spējam 
novērtēt ikdienā šķietami nenozīmīgas lie-
tas, kas patiesībā glabā lielu atmiņu manto-
jumu un pavēsta par kādu notikumu citiem, 
arī mūsu pēctečiem?

“Mēs nākam no Mātes un Tēva. No Ģi-
menes un Dzimtas. No Mājām,” grāmatā 
“Septiņi vakari” saka rakstniece Dace Judi-
na un turpina: “Stāstu par mājām ir daudz. 
Neskaitāmi. Tāpat kā pašu māju. Aiz katras 
– cilvēki. Ģimenes. Dzimtas. Aiz katras – lik-
teņi. Veiksmes stāsti, laimes brīži un diemžēl 
arī traģēdijas.”

Šoreiz, viesojoties pie dižjubilāra Aivara 
Revina ģimenes, tapa stāsts par “Vizbuļu” 
mājām pie Pūres stacijas. Arī turpmāk, pa-
pildinot kolekciju par mājvietām, aicinām 
iedzīvotājus stāstīt un rādīt, atcerēties un 
satikties.

 Pūres pagasta bibliotēkas vadītāja Valda 
Dzelzkalēja

Pūres pagasta “VIZBUĻI”
Jebkura māja ir piepildīta ar atmiņām, 

laimes brīžiem, stāstiem. To neatņemama 
sastāvdaļa ir tur dzīvojošie cilvēki, kuri mā-
jas sajūtu rada.

Pūrē ir dzimtas mājas, kas saucas skais-
tā vārdā “Vizbuļi”. Māja, kas krāšņi stāv 
meža ielokā, vienmēr ir skaista un sakopta. 
Kāpēc “Vizbuļi”? Sākot celtniecības darbus, 
visā apkārtnē ziedējušas baltas vizbulītes. 
To bijis tik daudz, ka nosaukums “Vizbuļi” 
pat nav bijis jāizdomā.

Janvāra vidū 75 gadu jubileju svinēja 
Aivars Revins no “Vizbuļu” mājām Pūres 
pagastā. Aivars ir īsts tukumnieks, spor-
ta meistars motokrosā, bet jau ilgus gadus 
par savējām mājām sauc “Vizbuļus”. Kā te 
nonācis? Un nu sākas šīs mājas stāsts. Arī 
stāsts par latviešu sievietēm, kurām no 
senseniem laikiem tāds liktenis – laikme-
ta griežos lielāko dzīves smagumu iznest 
uz saviem pleciem, kamēr vīri, kā nu kurā 
laikā – smagi vergo, izvesti, karo savos un 
svešos laukos, sapņo par jūru. Sievas, kuras 
strādā un dzīvo, kopj savu māju, audzina 
un skolo bērnus un nesūkstās. Sievas, kuras 
savos bērnos audzināja piederības, sakņu 
un stabilitātes sajūtu.

Māja “Vizbuļi” celta 1932. gadā. Tur 
dzīvoja Lavīze un Augusts Miķelsoni. Māja 
bija Lavīzes mantojums. Miķelsons bija īs-
tens latviešu strēlnieks. “Ar lepnumu gājām 
pa Rīgas ielām, dziedot “Mirdzot šķēpiem 
zeltsaules staros”. Bijām lepni. Meitenes pa 
logu visus sveicināja.” Tas palicis Intas at-

miņā no Augusta stāstītā. Vēstures liecību 
no šī laika nav daudz, jo padomju laikos par 
to runāja maz, arī strēlnieku apliecība par 
piederību konkrētam latviešu bataljonam 
tika sadedzināta, mājās tādu glabāt baidījās. 
Lavīze nomira, abiem bērnu nav bijis. Au-
gusts ilgu laiku dzīvojis viens pats, bijis kol-
hoza “Dzintars” viens no pirmajiem priekš-
niekiem. Bet, protams, gribējis kādu, kas ar 
viņu dala priekus un bēdas, lai gan pats jau 
bijis gados ap 60. Kaimiņu mājās “Dīķīšos” 
dzīvojusi Marija Zubova, kura labi satikusi 
ar savu kaimiņu un bijusi tāda kā savedēja 
Augustam ar jauno sievu Mariju Ķimeni no 
Rūmenes. Marijai no Rūmenes bijuši 5 bēr-
ni. Vīru 1945. gada 10. maijā izsūtīja. Ilgi 
gaidījusi vīru pārnākam, bet kolhoza laiki, 
5 bērni, grūti bija iztikt.

Nezinot, kas Marijai no Pūres “Dīķī-
šiem” padomā, aizbraukusi ciemos, un, kā 
jau kaimiņiem pienākas, Zubovu Marija sa-
rīkoja satikšanos – Marijai no Rūmenes un 
Augustam no kaimiņu mājām. Augustam 
iepatikusies ciemiņos atbraukusī Marija, 
un pēc neilga laika viņš teicies, ka labprāt 
apņemtu viņu par sievu un ar visiem bēr-
niem. Un tā 1961. gadā Marija Ķimene ar 
jaunāko bērnu, meitu Intu, pārvācās dzīvot 
uz “Vizbuļiem”. Pārējie bērni – 3 māsas un 
brālis – jau bija savā dzīvē, visi precējušies 
un atraduši savas otrās puses.

Nav ilgi bijis kopā dzīvošanas laiks, jo 
1973. gadā Augusts nomiris. Marija pa-
lika viena. Viss dzīves smagums atkal nu 
bija vienai jānes. Meitas Intas acīs, stāstot 
šo stāstu, pavīd apbrīns: “Kādus darbus 
mamma tik nedarīja! Mēs to grūtumu ne-
izjutām.” Bet, kad meitas jau izaugušas un 
pašas pie vīriem izgājušas, tad jau mājas 
solis nedaudz vieglāks paliek, arī, kad znoti 
atbrauc ciemos.

Te sākas stāsts par Aivaru. Intas māsas 
Ausmas vīrs Ilgvars Lagzdiņš bija moto-
krosists Tukumā. Inta, kā jau jaunākā, bieži 
ciemojās māsas ģimenē, kurā, pats par sevi 
saprotams, visas darīšanas un lietas notika 
ap motokrosu. Katra sestdiena pagāja mo-
tokrosa trasē. Un tā, kādā reizē ciemojoties 
māsas ģimenē, Inta satikās ar jauno Tuku-

ma motokrosistu Aivaru. Kā jau tas notiek, 
ja divas sirdis jūt, ka pievelk un negribas 
šķirties, –tad jāsaka “jā” vārds. 1966. gadā 
Inta Ķimene un Aivars Revins svinēja kā-
zas. 52 gadus Aivars par savām mājām sauc 
Pūres “Vizbuļus”. Tas nekas, ka bija jābrau-
kā uz darbu Tukumā, te “Vizbuļos” viņu 
gaidīja viņa meitenes. Sieva Inta un meitas 
– Inguna, Agita un Gunita. Izauklētas, mī-
ļotas un izskolotas, meitas aizgājušas savā 
dzīvē, un nu ciemos brauc Ingunas bērni 
– Elīna un Kaspars, Agitas bērni – Jānis, Jē-
kabs un Andris; un kā brīnums Aivaram un 
Intai ir meitas Gunitas mazā meitiņa Ma-
rija. Protams, Marija, par godu mājas un 
zemes saimniecei.

Būtu jāsaka Mātes vai Tēva māja, bet 
teikšu “mūsmājas”, jo Inta un Aivars gadu 
gadiem rūpīgi kopj savu mantoto īpašumu. 
Mājai ir pavisam cita vērtība, ja, to ceļot un 
uzturot, pieliekam savu roku. Pašu darinā-
tais sniedz pusi no dzīvošanas prieka.

“Mūsmājām” vienmēr piemīt kāds ne-
izskaidrojams magnētisms. Ceļš uz mājām 
vien ir ko vērts, tas var būt vairākus kilo-
metrus garš un aptvert visu, kas atrodas 
gar ceļa malām un vēl tālāk, bet, tuvojoties 
“mūsmājām”, sirds un skats uztver asāk un 
precīzāk. Inguna, Agita un Gunita zina, ka 
“Vizbuļi” ir “ mūsmājas” viņām, bērniem, 
vīriem.

Ar to arī stāsts par “Vizbuļiem” beidzas, 
bet, Intai kavējoties atmiņās un atbildot uz 
jautājumu: “Ko labprāt atceries no senā-
kiem laikiem?”, atbilde skan: “Līgo svētkus 
Dzelzkalēju šķūnī. Visi kustas, darbojas. 
Mamma taisa “galdus” (ēdienus), tajā laikā 
pie ēdienu taisīšanas sāka nākt palīgā Aus-
ma Skurstene. Tie bija svētki ar svētku gai-
dīšanu, darīšanām un lustēšanos. Tagad tik 
gaida, kas tad tiks padots svētkos.” Un vēl 
Inta teic, ka brīnišķīgā piemiņā ir vilciena 
stacija “Pūre”. Visi dzintarnieki tad satikās, 
visu uzzināja, visi brauca uz Tukumu vai 
Rīgu, vai Ventspili. Jā, tiešām bija tādi laiki, 
ka pasažieru vilcienam bija pietura “Pūre”.

Paldies Intai, Aivaram un Gunitai par 
“mūsmājas” stāstiem.

Pārvaldes vadītāja S. Heimane

Attēlā māju “Vizbuļi” iemītnieki ar kaimiņu 
bērniem 20. gadsimta 30. gados. Fotogrāfs 
nezināms

“Vizbuļi” – viena no sakoptākajām lauku sē-
tām Pūres pagastā. Aļģirta Mikuta foto
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Pašvaldības autoceļš Apšukrogs–Strēļi Pūres pagastā ir pabeigts

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS 
II kārtas pirmie būvdarbi pabeigti

Projekta “Latvju zīmes – mūsu spēks” apstiprināšana

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 2018. gada 23.janvārī 
ekspluatācijā nodots pašvaldības autoceļa 
posms Apšukrogs–Strēļi no 0,00 km līdz 
2,722 km Pūres pagastā. 

Pašvaldības autoceļa posmā Apšu-
krogs–Strēļi ir nodrošināta autoceļa nest-
spēja, pastiprināta tā sega ar jaunu grants 

Biedrība “Zentenes izaugsme” piedalī-
jās Nodibinājuma “CEMEX Iespēju fonds” 

šķembu maisījuma seguma kārtu un sa-
kārtota ūdens atvadīšanas sistēma (jaunu 
caurteku, grāvju izbūve). Lai pieslēgtos pie 
valsts autoceļa, ceļa posmā tika izbūvēts 
asfaltbetona segums. Neattiecināmās iz-
maksas par asfaltbetona segumu segtas no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Projekta rezultātā ir pārbūvēts pašvaldī-
bas autoceļa posms ar grants segumu, uzla-
bota ceļu kvalitāte, tādējādi veicinot apdzī-
votības saglabāšanu un uzņēmējdarbības 
attīstību Tukuma novadā.

Pašvaldības autoceļa Apšukrogs–Strē-
ļi posma pārbūves izmaksas ir 172 825,82 
EUR (tai skaitā vispārējās izmaksas: 
būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, 
būvuzraudzība), attiecināmās izmaksas ir 

159 430,91 EUR, no kurām ELFLA finan-
sējums ir 143 487,82 EUR un pašvaldības 
finansējums – 15 943,09 EUR. Neattiecinā-
mās izmaksas ir 13 394,91 EUR, kas segtas 
no pašvaldības budžeta.

Šī projekta ietvaros jau tika izbūvēts 
pašvaldības autoceļa posms Beitiņi–Liep-
salas 1,8 km garumā. Šobrīd darbi notiek 
pašvaldības autoceļa posmā Šūļas–Bērznie-
ki–Bajāri ceļš no 0,00 km līdz 4,4 km Jaun-
sātu pagastā. Būvdarbus veic SIA “STRA-
BAG”. Būvuzraugs – SIA “BŪVES BIROJS” 
un autoruzraugs – SIA “ACB Projekts”.

Dace Keirāne
Tukuma novada Domes projektu vadītāja 

Tālr.: 63107282
dace.keirane@tukums.lv 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

rīkotajā atklātu projektu pieteikumu kon-
kursā Talsu un Tukuma novadā, iesniedzot 
projekta pieteikumu “Latvju zīmes – mūsu 
spēks”. Šis projekts ir ieguvis Nodibinājuma 
“CEMEX Iespēju fonds” finansiālu atbalstu. 
Projekta prioritāte – aktivitātes, kas stiprina 
Latvijas sabiedrības valstsgribu, piederības 

sajūtu un mīlestību pret savu zemi, veicot 
pašorganizējošus procesus un sadarbību.  

Projekta līdzfinansētājs ir Tukuma no-
vada Dome. Projekta realizēšanas laiks: 
01.02.2018.–20.05.2018.

Kā jau iepriekš ziņots, SIA “Tukuma 
ūdens” 2017.gadā izsludināja iepirkumus 
kanalizācijas tīklu paplašināšanai un veica 
cenu aptauju būvuzraudzības pakalpojumu 
nodrošināšanai projekta “Ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu attīstība Tukumā, II kār-
ta” realizācijai. 

2017.gada nogalē tika pabeigti būvdar-
bi un tīkli nodoti ekspluatācijā objektā “Ka-
nalizācijas tīklu izbūve dzīvojamām mājām 
“Pīlādži”, “Ciedras”, “Sniedzes”, “Magones”, 
“Stūrīši” un “Mediņi” Tumes pagastā, Raiņa 
ielas posmā no Tidaholmas ielas un dzīvo-
jamām mājām Pļavas ielā, Tukumā”.

Darbus veica SIA “Amatnieks” par ko-
pējo summu (bez PVN) – 73 258,34 EUR. 
Kopā tika izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 
483 metru garumā, nodrošinot kanalizāci-
jas pieslēgumus 12 īpašumiem.

Tiklīdz laika apstākļi ļaus, tiks uzsākti 
kanalizācijas izbūves darbi, kas paredzēti 
otra līguma ietvaros. Darbi paredz kanali-

zācijas tīklu paplašināšanu Rīgas un Saules 
ielās, Raudas un Grants ielās un kanalizā-
cijas pieslēgumu izbūvi vairākās vietās pil-
sētā. 

Sakarā ar to, ka Rīgas ielā kanalizāci-
ja tiks izbūvēta četru metru dziļumā, tiks 
slēgta iela un transporta kustība tiks orga-
nizēta pa apbraucamajiem ceļiem.  

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 31a), Grants 
ielā, Raiņa ielā, Pļavas ielā. Tukuma pilsētai 
pieguļošajā Tumes pagasta teritorijā – pie-
slēgumi pie Jumpravas ielas. Paredzēta arī 
pieslēgumu izbūve pie vecajiem kanali-
zācijas tīkliem privātmājām līdz īpašuma 
robežai, pašvaldības mājām – līdz ēkas pa-
matiem. 

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.
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 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 
8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispā-
rējās un profesionālās izglītības iestādēs” 
ietvaros organizētie pasākumi Tukuma, 
Engures un Jaunpils novadu izglītības 
iestādēs

01.12.2017. Tukuma 2.pamatskolas 
7.a un 7.b klašu skolēni piedalījās karje-
ras attīstības atbalsta pasākumā “Kur zi-
nāšanas, zinātne un dzīve satiekas” LU 
Dabaszinātņu centrā Rīgā. Piedaloties šajā 
pasākumā, skolēni iepazinās ar jaunāko un 
modernāko mācību iestādi, kur apgūst da-
baszinātnes un ar tām saistītās profesijas. 
Galvenokārt skolēni iepazinās ar Ķīmijas 
un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultā-
ti, kurās studenti un zinātnieki pēta augsni, 
ūdeņus, iežus, iegūst jaunas vielas un veido 
jaunas kartes. Skolēniem bija iespēja izpē-
tīt dažādu laika posmu Tukuma apkārtnes 
kartes un salīdzināt to izmaiņas.

06.12.2017. Tukuma 2. vidusskolā no-
tika karjeras attīstības atbalsta pasākums 
“Tava izvēle: Gribu – Varu – Vajag: Tava 
nākotnes pasaule”, lai veicinātu 8.klašu 
skolēnu karjeras izvēli atbilstoši viņu stip-
rajām pusēm un darba tirgus vajadzībām.

Nodarbības gaitā skolēni guva infor-
māciju par šobrīd aktuālām un izzūdošām 
profesijām, par bīstamām un neparastām 
profesijām. Dažādās aktivitātēs skolēni 
kopā ar nodarbību vadītāju (karjeras kon-
sultanti) Agitu Šmitiņu izzināja karjeras 

jautājumus no dažādiem skatpunktiem un 
atklāja iespējamos soļus karjeras attīstības 
procesā, kā arī pārrunāja un diskutēja par 
to, kā apzināt savas stiprās puses un kā tās 
saistīt ar karjeras vajadzībām, karjeras plā-
nošanu, lēmumu pieņemšanu šajā vecum-
posmā.

Skolēni praktiski līdzdarbojās, izmanto-
jot interaktīvas metodes un karjeras izvēles 
metodikas. Pārdomāja iespējamās atbildes 
un atbildēja uz jautājumiem: Ko es gribu? 
Ko es spēju? Kā es to varu panākt? Kurš 
man var palīdzēt? Kur es to varu darīt?, iz-
mantojot mācību metodisko līdzekli “Kar-
jeras kompass”. Pārdomas un stāstījumu 
par sevi un savām nākotnes iecerēm vei-
cināja metodiku “Tava Pasaule” un “Tava 
izvēle” u.c. izmantošana. Pēc nodarbības 
skolēni atzina, ka “vislabāk patika izvēlēties 
kartītes”, spēle “Mēmais šovs”, “spēle par 
to, ko prot”, patika “tad, kad bija jautājumi 
un jāmainās vietām” un “darbs komandās”. 
Skolēni rakstīja, ka no šajā nodarbībā ap-
gūtā dzīvē noderēs “viss, ko vadītāja stāstīja 
un ko mēs izrunājām”, “kā vislabāk atrast 
īsto profesiju”, “padomi, kā izvēlēties profe-
siju”, “lai saprastu, ko es īsti vēlos”.  Kopumā 
pēc skolēnu atzinumiem šī nodarbība bija 
“jautra un lietderīga”, “patika uzzināt daudz 
ko par profesijām”, tā “patiešām palīdzēja”, 
“šī stunda man lika visu apdomāt”, un sko-
lēni teica “paldies par šīm divām stundām” 
un atzina, ka “vajadzētu vairāk tādas no-
darbības”.

18.12.2017. Tukuma 2.vidusskolā no-
tika karjeras attīstības atbalsta pasākums 
“Dabaszinātņu jomas profesijas, to no-
darbinātība un darba ikdiena dažādos 
rūpniecības un citos uzņēmumos”, lai vei-
cinātu 5.–6.klašu skolēnu karjeras izvēli at-
bilstoši viņu stiprajām pusēm un darba tir-
gus vajadzībām, iepazīstot ķīmijas, fizikas 
u.c. dabaszinātņu profesijas un to iespējas 
nodarbinātības jomā.

Nodarbības gaitā skolēni izzināja, kuras 
profesijas atbilst dabaszinātņu jomai, no-
skaidrojot, kur tās var apgūt, kam pievērst 
uzmanību, mācoties skolā fiziku, ķīmiju, 
dabaszinības u.c. mācību priekšmetus un 
kur šo profesiju pārstāvjiem ir iespējams 
strādāt. 

 Skolēni, piedaloties praktisko darbnīcu 
eksperimentu veikšanā, uzzināja, kur da-
baszinātņu jomā apgūto izmanto ikdienā, 
kā arī rūpniecībā, medicīnā, pārtikas ražo-
šanā un dažādos uzņēmumos. Interaktīvā 
nodarbībā vadītāji kopā ar dalībniekiem 
veica eksperimentus un zinātniskus trikus, 
ļaujot skolēniem zinātni ieraudzīt pavisam 
jaunā gaismā un saprast, ka tam, ko es šo-
brīd mācos skolā ir saistība ar iespējamo 
nākotnes profesiju. Nodarbības noslēgumā 
skolēniem tika akcentēts, ka fizika, ķīmija 
un dabaszinības nav tikai mācību priekš-
meti; šīs zinātņu nozares un profesijas, 
kuras ar tām saistītas, nākotnē var kļūt par 
tavu nodarbošanos. 

Par skolēnu ieinteresētību liecināja ne 
tikai neatslābstošā vēlme pieteikties asistēt 
eksperimentu veikšanā, tiekšanās pasmar-
žot, pataustīt, pagaršot, izjust, bet arī uz-
dotie jautājumi pēc pasākuma un alkas vēl 
uzkavēties un parunāties, piemēram: “Es 
nodarbojos ar baletu, bet mani interesē fi-
zika, kā es varu savu nākotni ar to saistīt?” 
Un nodarbības vadītājs stāstīja par fizikas 
likumiem, kuri jāzina baleta mākslā, kā arī 
aicināja turpmākajos gados pievērst lielu 
uzmanību dabaszinātņu apguvei skolā. Kā 
atzina skolotāji, kuri piedalījās pasākumā, 
tad šo nodarbību tēmas atbilst ne tikai bēr-
nu uztverei, bet arī zināšanām, kādas attie-
cīgā vecuma skolēni apgūst skolā.

08.01.2108. Tukuma Raiņa ģimnāzijā 
notika pasākums “Izziņas, radošo tehno-
loģiju, kompetenču un karjeras diena”. 
Šajā dienā ģimnāzijā aktīvi darbojās 7.–9.
klašu skolēni Mazās Brīnumzemes koman-
das vadībā. Ar modeļu izveidi, program-
mēšanu un mehatroniku saistītas nodarbes 
katru gadu kļūst aizvien populārākas visā 
pasaulē. Tās attīsta telpisko domāšanu, vei-
cina radošu un izzinošu apmācību procesu, 
vienlaikus mudinot apgūt prasmes elektro-
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nikā un mehānikā. Izzinošā piedzīvojuma 
laikā skolēni noskaidroja, kā tiek veidota 
un darbojas aizraujošā modelisma pasaule. 
Iepazina tehnoloģijas, kas spēj darbināt mi-
niatūrus vilcienus, auto un fabrikas, kā arī 
paši apguva telpisku maketu izveides pa-
matzināšanas un iemaņas. Katrs dalībnieks 
darbnīcā izveidoja savu mazās pasaules 
gabaliņu, kurus noslēgumā savienoja vie-
nā lielā, pašu veidotā pasaules maketā. Iz-
veidotie 3D darbi palika dalībnieku rīcībā 
– sapņu, prasmju un zināšanu turpmākai 
iedvesmai.

08.01.2108. Tukuma Raiņa ģimnāzijā 
notika pasākumi “Pieprasītākās spējas 
un prasmes šodienas un nākotnes darba 
tirgū” (10.–12.klasēm) un “Kā izvēlēties 
savu sirds profesiju?” (8.–12.klasēm). 
Ģimnāzijas jaunieši tikās divās nodarbī-
bās ar karjeras konsultanti  Jolantu Priedi. 
Nodarbībā jaunieši diskutēja par tām pras-
mēm un spējām, kuras ir saistošas darba 
devējiem. Tika sniegts ieskats par dažādu 
ārpusstundu aktivitāšu nozīmi personības 
attīstīšanā, par uzņēmējspējas un citām 
prasmēm, kuras sekmē veiksmīgu karje-
ras attīstību, par grūtībām, to risināšanas 
iespējām. Nodarbības mērķis bija motivēt 
skolēnus izvirzīt mērķi un sasniegt to, palī-
dzot skolēniem izprast sevi, izvērtējot savas 
stiprās un vājās puses.

Skolēni uzklausīja iedvesmojošus piere-
dzes stāstus, kas aicina uzdrīkstēties izvirzīt 
drosmīgus mērķus.

Pasākumi notiek arī projektā netie-
ši iesaistītajās skolās. 11.01.2108. Pūres 
pamatskolā un 12.01.2018. Smārdes un 
Lapmežciema pamatskolās notika pasā-
kums “Tava izvēle: Gribu – Varu – Vajag: 
Tava nākotnes pasaule”, ar mērķi veicināt 
skolēnu karjeras izvēli atbilstoši viņu stip-
rajām pusēm un darba tirgus vajadzībām, 
izmantojot karjeras izvēles metodikas. 
Pasākumos piedalījās Pūres, Smārdes un 
Lapmežciema pamatskolu 8. un 9.klašu iz-
glītojamie. Nodarbības vadīja karjeras kon-
sultante, uzņēmēja Agita Šmitiņa.

Lektore skolēniem prezentēja, kā neap-
jukt profesiju daudzveidībā, kādas profesi-
jas ir nozīmīgas pasaulē un Latvijā. Iepazīs-
tināja ar profesiju klasifikatora daudzveidī-
bu un realitāti.

Laiks pagāja, izspēlējot sevi un citus iz-
zinošas spēles, kas pasvītroja katra indivi-
duālo spēju  nozīmi karjeras un nākotnes 
plānošanā.

Pēc nodarbības bērni dalījās iespaidos. 
No Lapmežciema pamatskolas skolēnu 
teiktā: “Es uzzināju, ar ko arodskola atšķi-
ras no tehnikuma. Kā arī to, ko vajag zināt 
par sevi, lai spētu izvēlēties nākotnes pro-
fesiju.” “Uzzināju, ka viena profesija nav 

jāizvēlas visam mūžam, tas nākotnes izvēli 
padara drošāku, jo pašreiz vēl nezinu, ko 
darīšu nākotnē.” “Man patika uzzināt par 
pasaules dīvainākajām profesijām, par ku-
rām iepriekš nebiju dzirdējusi.” “Man pati-
ka spēlēt spēles, jo varēja labi pavadīt laiku 
un izzināt sevi.” “Mani šī lekcija daudz neie-
spaidoja, jo nākotnes skolu esmu izvēlējies.” 
“Es uzzināju, ka man ir līdzīgas intereses ar 
citiem skolēniem.” “Lai zinātu, ko darīt nā-
kotnē, jāsaprot, kas pašam patīk.” “Patika, 
ka darbojāmies praktiski un varējām izteikt 
savas domas.” “Uzzināju, ka profesiju var 
izvēlēties arī pēc tā, kādu es vēlētos savu 
nākotni un dzīvesveidu.”

Bērni izteica vēlmi arī turpmāk piedalī-
ties karjeras izglītības pasākumos.

11.01.2108. Jaunpils vidusskolā noti-
ka pasākums “Izziņas, radošo tehnoloģi-
ju, kompetenču un karjeras diena”, kuras 
programmā bija iekļauts eksperimentu šovs 
un laiks ar zinātkāres centra ZINOO no-
darbību vadītāju Marģeru Majoru 1.– 4. un 
5.– 8. klašu grupām, biedrības “7 balles” un 
tekstilmākslinieces Ievas Zāgmanes vadītas 
Zinātkāres stacijas – fizika, bioloģija, māks-
la, atklātā robotikas pulciņa nodarbība un 
atklātā Jauno zinātnieku skolas nodarbība. 
Šī izziņas, radošo tehnoloģiju, kompetenču 
un karjeras diena deva skolēniem ieskatu 
tik nozīmīgajā un nākotnē perspektīvajā 
jomā, lai viņi sevi spētu ieraudzīt kā rado-
šu nākamo dabas un eksakto zinātņu un 
tehnoloģiju speciālistu, lai viņi iepazītu 
iepriekšminēto zinātņu brīnumainās iespē-
jas, kā arī apzinātos rīcības risku, ja vajadzī-
go zināšanu un prasmju trūkst. 

17.01.2108. Tukuma 2.vidusskolā no-
tika pasākums 3.–4.klašu skolēniem “Iz-
ziņas, radošo tehnoloģiju, kompetenču 
un karjeras diena sākumskolā”. Nodar-

bības gaitā skolēni uzzināja, ka ar modeļu 
izveidi, programmēšanu un mehatroniku 
saistītas nodarbes katru gadu kļūst aizvien 
populārākas visā pasaulē. Tās attīsta telpis-
ko domāšanu, veicina radošu un izzinošu 
apmācību procesu, vienlaikus mudinot ap-
gūt eksaktās zinības, kā arī prasmes elektro-
nikā un mehānikā. Kopā ar skolēniem tika 
pārrunāts, ka modeļu veidošanā iesaistītas 
tādas profesijas kā arhitekts, inženieris, 
konstruktors, elektroniķis, mehatroniķis, 
celtnieks, krāsotājs, modelētājs, māksli-
nieks, uzsverot, ka pasaules tirgu iekaroju-
šo produktu tapšanā vērojama inženierzi-
nātņu un mākslas jomu sadarbība (dizains 
un tehnoloģijas). Tika noskaidrots, ko dara, 
kur un kā strādā šo profesiju pārstāvji, kur 
šīs profesijas var apgūt, ka, mācoties sko-
lā, jāpievērš uzmanība gan tādiem mācību 
priekšmetiem kā mājturība un mākslas, 
gan dabaszinātņu priekšmetiem – fizikai, 
ķīmijai, informātikai un matemātikai. 

 Skolēni, piedaloties praktiskajās darb-
nīcās, paši apguva telpisku maketu izveides 
pamatzināšanas un iemaņas. Katrs skolēns 
darbnīcā izveidoja savu nākotnes pasaules 
gabaliņu, kurā viņš gribētu dzīvot un strā-
dāt. Skolēni veidoja gan fermu un lauku 
mājas, kempinga mājas un savrupmājas, vē-
loties kļūt par lauku saimnieku, viesu mājas 
saimnieku, gan pilsētas mēru; gan Mēness 
virsmu, vēloties kļūt par kosmonautu, gan 
jūru, ezeru un upju, kur sauļoties, peldēties 
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un atpūsties, gan nacionālo baseinu, kurā 
būs īpašnieks, kurš baseina pakalpojumus 
piedāvās pa velti; gan futbola, florbola un 
basketbola laukumu, kuros būs treneri un 
profesionāli sportisti. Par skolēnu ieinte-
resētību liecināja aktīva darbošanās, gan 
klusējot un domājot, gan jautājot un pre-
cizējot, bet noslēgumā priecājoties par pa-
veikto. 

18.01.2108. Tumes vidusskolā notika 
pasākums “Izziņas, radošo tehnoloģiju, 
kompetenču un karjeras diena 1.–6.klašu 
skolēniem”. Tumes vidusskolas 110 attiecī-
gā vecumposma skolēni iesaistījās aktivitā-
tēs, kuras organizēja SIA “Mazā brīnumze-
me”.

Pasākuma mērķis bija iepazīt “darba 
pasauli”, izzināt dažādas profesijas un pras-
mes, kā arī inženierzinātņu, mākslas jomas 
un starpnozaru radošuma šodienas un 
nākotnes iespējas. 1.nodarbības laikā sko-
lēni iepazina daudzveidīgo darba pasauli, 
klausoties nodarbības vadītāja Edmunda 
stāstījumu un vērojot video fragmentus. 
Daudz jautājumu, diskusiju par modelēša-
nu, tehnoloģijām, kas spēj darbināt minia-
tūrus vilcienus, auto, un dažādu profesiju 
prasmēm un sadarbību, veidojot kopīgu 
projektu, raisījās pie “mazās pilsētas ma-
keta”. 2.nodarbības laikā vadītājas Kristīnas 
vadībā  katrs skolēns varēja projektēt un  iz-
gatavot telpisku 3D maketu. 

Kā atzina skolēni, interesanti bija vērot, 
kā pārvietojas mašīnas un vilcieni, patika 
iespēja pašiem apskatīt un izpētīt mehānis-
mus un kustīgos modeļus. Īpaši aizrautīgi 
skolēni veidoja savu “mazo brīnumzemi”, 
secinot, ka svarīgi ļauties savai fantāzijai, 
taču iecerētā maketa izveidošana prasa gan 
laiku, gan pacietību, gan dažādas māksli-
nieciskās prasmes.  Kā atzina ceturtklas-
niece Anna: “Ja tu kaut ko gribi iemācīties, 
tad tev pašam ir jāīsteno tas, ko tu gribi 
panākt.” Savukārt piektklasnieks Valters sa-
cīja: “Profesijas ir ļoti dažādas, bet katram 
jādara tas darbs, kas patīk.”

23.01.2108. Engures vidusskolā no-
tika pasākums “Kā atrast savus “ceļa rā-
dītājus?”” Pasākumu vadīja interešu iz-
glītības iestādes “Laimes Kalve” lektores. 

Jaunieši mācījās izvirzīt savus turpmākās 
dzīves mērķus, mēģināja izzināt ceļus, kā 
tos realizēt. Diskusiju rezultātā skolēni seci-
nāja, ka pirmais pakāpiens veiksmīgai kar-
jerai ir jāveic šodien. Skolēnu atsauksmes 
“Es sapratu, kas man ir jādara, lai piepildītu 
savus sapņus; ja vēlos kaut ko sasniegt, ir jā-
iet uz to; man ir jāmācās; uzzināju par to, kā 
varētu uzlabot savu dzīvi, kā piepildīt savus 
mērķus, kā izveidot veiksmīgu karjeru; es 
uzzināju, ka ir jāzina, ko vēlos un kā to ie-
gūt; es uzzināju par lietām, kas man jādara, 
lai būtu labs savā profesijā; nākotnē noteikti 
izvēlēšos profesiju pēc shēmas, ko es šodien 
iemācījos.”

26.01.2018. Zemgales vidusskolā tika 
īstenoti pasākumi “Izstāsti savu nākotnes 
nodarbošanās stāstu” un “Mans pašport-
rets internetā”. Zemgales vidusskolas 5. un 
6. klašu skolēni, kā arī Džūkstes pamatsko-
las 7.–9.klašu skolēni tikās ar karjeras kon-
sultanti Jolantu Priedi, kuras vadībā skolēni 
izveidoja savu nākotnes stāstu, izmantojot 
personiskās izaugsmes veicināšanas spēli 
“Punctum”. Nodarbības mērķis bija rosināt 
skolēnus domāt par karjeras plānošanu un 
sekmēt skolēnu pašvērtējumu.

Mācību dienas noslēgumā karjeras 
konsultante Jolanta Priede nolasīja Zem-
gales vidusskolas 9.–12. klašu skolēniem 
un Džūkstes pamatskolas 7.–9.klašu skolē-
niem atraktīvu un nopietnu lekciju “Mans 
pašportrets internetā”. Nodarbības gaitā 
tika pārrunāti vairāki svarīgi temati, pie-
mēram, tipiskākās kļūdas, kas tiek pieļau-
tas, lietojot sociālos tīklus, draugu loka vei-
došana un tā nozīme nākotnē, kā arī darba 
meklēšanas prasmju attīstīšana, izmantojot 
sociālo tīklu iespējas u.c. Skolēniem bija 
iespēja aplūkot pozitīvos un negatīvos pie-
mērus jauniešu darbībām sociālajos tīklos, 
kā rezultātā izdarīt savus secinājumus. 

29.01.2108. Jaunpils vidusskolā noti-
ka lekcija – diskusija “No vaļasprieka līdz 
darbam, kuru tu mīli”. Tā bija tikšanās ar 
dzejnieku un pasākumu vadītāju Jāni Kaln-
bergu, dziedātāju Kristīni Šomasi un Rīgas 
Krievu drāmas teātra aktieri Pāvelu Griško-
vu. Viesi dalījās ar pieredzi par to, kā viņi 
sasnieguši darbu, kuru mīl, katrs interesan-
ti attēloja savu ikdienas darbu. P. Griškovs 
teica: “Tikai ar pieredzi cilvēks var sasniegt 
to, ko vēlas sasniegt.” Viņš skolēnus iesaistī-
ja arī sportiskās aktivitātēs, lai pārliecinātu, 
ka ir jāsāk ar mazumu, lai būtu vēlme tiek-
ties pēc lielā.

29.01.2108. Tukuma 2.pamatskolā 
notika pasākums “Zvaigžņu pētnieks”, 
kur pie sākumskolas skolēniem viesojās 
3D planetārijs. 3D mobilais planetārijs un 
filma “Zinātniskais alfabēts” ļāva vienkārši, 
uzskatāmi un skolēniem saprotamā for-
mā ielūkoties astronomijas, bioloģijas un 
dabaszinātņu  pasaulē, kā arī iepazīt ar to 
saistītās profesijas. Pasākuma laikā bija ie-
spēja doties virtuālajā ekskursijā un iepazīt 
Visumu – zvaigznes, kosmosu, planētas un 
galaktiku. 

Informāciju sagatavoja pedagogi-karjeras 
konsultanti: Evija Baumane, Anita Lučkovska, 

Inese Bērziņa, Daiga Elpere, Evita Korna-
Opincāne, Anda Gleizupa, Ilze Rasa, Irēna 

Martuzāne, Ina Puzanova; Lapmežciema pa-
matskolas psiholoģe Iveta Kapustina un projek-

ta koordinatore Marita Bērziņa.
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Valsts un pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs Tukumā

- noformē mutvārdu iesniegumus 
rakstveidā;

- pieņem un reģistrē klātienē iesniegtos 
dokumentus, kas adresēti Tukuma novada 
Domei, struktūrvienībām, amatpersonām, 
deputātiem, iestādēm;

- sniedz informāciju par pašvaldības 
administrācijas speciālistu, amatpersonu 
un Tukuma novada deputātu pieņemšanas 
laiku un vietu;

- izsniedz rakstiskas atbildes (lēmumus, 
izziņas u.c. dokumentus) uz iesniegtajiem 
iesniegumiem;

- sniedz informāciju par nepieciešamo 
dokumentu noformēšanu iesniegšanai Tu-
kuma novada Domei.

Tukuma novada VPVKAC sarunu tel-
pā ir izvietots klientiem paredzēts dators 
ar interneta pieslēgumu, kuru droši var iz-
mantot, lietojot e-pakalpojumus vai veicot 
maksājumus internetā. Klientu apkalpoša-
nas centra speciālisti sniegs nepieciešamo 
palīdzību e-pakalpojumu lietošanā. Lai iz-
mantotu e-pakalpojumus un veiktu maksā-
jumus internetā, ir nepieciešams pieslēgties  

internetbankai, tātad ir nepieciešama inter-
netbankas parole un kodu karte, atsevišķos 
gadījumos ir nepieciešama personas aplie-
cība (eID), kurā ir aktivizēts e-paraksts.

Informācija par VPVKAC ir pieejama 
katrā konkrētā pašvaldībā vai valsts un 
pašvaldību pakalpojumu vienotajā por-
tālā www.latvija.lv/pakalpojumucentri.

Tukuma novada Valsts un pašvaldību 
vienotais klientu apkalpošanas centrs Talsu 
ielā 4 ir atvērts katru darba dienu: pirmdie-
nās no 8.00 līdz 18.00; otrdienās, trešdienās 
un ceturtdienās no 8.00 līdz 17.00; piekt-
dienās no 8.00 līdz 16.00 (bez pusdienu 
pārtraukuma). Tālrunis 66954854, e-pasts: 
tukums@pakalpojumucentri.lv.

Aicinām novada iedzīvotājus izmantot 
Tukuma novada Valsts un pašvaldību vie-
noto klientu apkalpošanas centru un sev 
interesējošos jautājumus sakārtot tepat uz 
vietas, Tukumā. 

Laipni gaidīti visi!

Tukuma novada VPVKAC

veltīta Baltijas valstu neatkarības atjaunoša-
nas simtgadei, ir viena no aktivitātēm Lat-
vijas simtgades programmas ciklā “Latvijas 
draugi un kaimiņi“. Ieeja bezmaksas. Infor-
mācija: 63124312, 28391437, galerijadur-
vis@tukumamuzejs.lv.

No 23. februāra līdz 15. martam Māks-
las galerijā “Durvis” igauņu mākslinieces 
Annes Olopas (Anne Olop) gleznu izstāde 
“Ārpus rāmja”. Tā veltīta Baltijas valstu ne-
atkarības atjaunošanas simtgadei, ir viena 
no aktivitātēm Latvijas simtgades prog-
rammas ciklā “Latvijas draugi un kaimiņi“. 
Ieeja bezmaksas. Informācija: 63124312, 
28391437, galerijadurvis@tukumamuzejs.
lv.

No 1. marta līdz 30. aprīlim Sēmes 
pakalpojumu centra 2.stāva zālē Tukuma 
muzeja ceļojošā izstāde “Sibīrijā rakstītās 
vēstules uz bērza tāss”. Apskate bez mak-
sas.

No 9. marta līdz 2. jūnijam Tukuma 
Audēju darbnīcā TLMS “Rīdze” un TLMS 
“Cilnis” 45 gadu jubilejas izstāde “Tau-
tumeita rotājas”. Informācija un grupu 
pieteikšana: 63125539, 25622267, audeju-
darbnica@tukumamuzejs.lv.

No 17. marta līdz 19. aprīlim Mākslas 
galerijā “Durvis” biedrības “Grafikas ka-
mera” un Maijas Taubes apģērbu kolek-
cijas izstāde. Ieeja bezmaksas. Informācija: 

63124312, 28391437, galerijadurvis@tuku-
mamuzejs.lv.

Līdz 22. jūnijam Tukuma pilsētas vēstu-
res muzejā “Pils tornis” interaktīvā izstāde 
“Nākamā pietura – Tukums”. Par dzelzce-
ļa līniju “Rīga–Tukums” 140 gadu laikā un 
tās ietekmi Tukuma pilsētas attīstībā. In-
formācija un grupu pieteikšana: 63124348, 
25622131, pilstornis@tukumamuzejs.lv.

Līdz 2. decembrim Durbes pilī izstāde 
“Gaišais ceļš”. Izstāde veltīta Reformācijas 
kustības 500. gadadienai. Tas ir stāsts par 
Tukuma pils komturu un Šlokenbekas īpaš-
nieku Dītrihu Butlaru, viņa laikabiedriem 
un reformācijas laika notikumiem. Infor-
mācija un grupu pieteikšana: 63122633, 
26305946, durbespils@tukumamuzejs.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. Informācija un gru-
pu pieteikšana: 26513314, pasakumuzejs@
tukumamuzejs.lv.

Izstādes

Vēlamies iedzīvotājiem atgādināt, ka 
Tukuma novada Domē darbojas valsts un 
pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas 
centrs (VPVKAC), kurā ir pieejami valsts 
iestāžu – Valsts ieņēmuma dienesta, Valsts 
zemes dienesta, Veselības inspekcijas – pa-
kalpojumi, kā arī informācija par Valsts 
darba inspekcijas, Lauku atbalsta die-
nesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, 
Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumiem 
un palīdzība to lietošanā. Tāpat iespē-
jams saņemt arī informāciju par valsts 
iestāžu tuvāko reģionālo struktūrvienību 
atrašanās vietu, darba laikiem un pieteik-
šanās kārtību. 

Klientu apkalpošanas centrā:
- sniedz vispārīgu informāciju un kon-

sultācijas par Tukuma novada pašvaldības 
kompetencē esošajiem jautājumiem;

- sniedz informāciju par Tukuma nova-
da Domes pakalpojumiem, to saņemšanas 
kārtību un nepieciešamajiem dokumen-
tiem;

No 5.februāra Pūres Kultūras namā 
Valdas Sirmās fotogrāfiju izstāde “Ziemas 
pieskāriens Latvijas dabai”.

No 13.februāra Zentenes Kultūras 
namā mākslinieces Dzidras Baumas dar-
bu izstāde.

Februārī Sēmes pakalpojumu centrā 
Kandavas Mākslas un mūzikas skolas au-
dzēkņu darbu izstāde.

Līdz 2. martam Tukuma  Audēju darb-
nīcā Saldus mākslinieku Melitas Mednes 
un Egila Medņa izstāde “Mūsu spēka 
zīmju raksti”, kuras pamatā ir latviešu 
zīmju raksti, īpaši izceļot pērkonkrustu jeb 
ugunskrustu, kas atspoguļojas mātes un 
dēla austajos, adītajos, izšūtajos un mūs-
dienīgi apdrukātajos darbos. Informācija 
un grupu pieteikšana: 63125539, 25622267, 
audejudarbnica@tukumamuzejs.lv.

Līdz 10. aprīlim Tukuma Mākslas mu-
zejā Anša Artuma 110 gadu jubilejas izstā-
de “Gadalaiki”. Galvenokārt eksponētas ai-
navas, aptverot gandrīz visu Anša Artuma 
radošās darbības periodu. Informācija un 
grupu pieteikšana: 27843190, makslasmu-
zejs@tukumamuzejs.lv.

Līdz 21. februārim Mākslas galerijā 
“Durvis” izstāde “Baltijas kultūras zīmes 
mākslā”. Tajā eksponēti izcilu mākslinieku 
darbi no Žemaišu mākslas muzeja kolek-
cijas, kas atspoguļo baltu tautu pasaules 
uztveri un tautas tradīcijas mākslā. Izstāde 
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Tukumā
16.februārī
18.00
Durbes pilī

Māras Zālītes grāma-
tas “Paradīzes putni” 
atvēršana

19.00
Tukuma Rai-
ņa ģimnāzi-
jas aktu zālē

Tukuma novada Sporta 
laureāts 2017
Pēc pasākuma oficiālās 
daļas – balle. Galdiņus 
pieteikt pie J. Kožeurova 
(29792404)

19.00
Tukuma 
pilsētas Kul-
tūras namā

Grupa “Otra puse” un 
Antra Stafecka koncertā 
“Pamodini mīlestību”
Biļešu cenas: 10,00; 
12,00; 15,00 EUR

17.februārī
15.00
Tukuma 
pilsētas Kul-
tūras namā

Kino diena bērniem
Multfilma “Lielās pēdas 
dēls”
Biļetes cena 2,00 EUR

23.februārī
16.00
Mākslas gale-
rijā “Durvis”

Igauņu mākslinieces An-
nes Olopas (Anne Olop) 
gleznu izstādes “Ārpus 
rāmja” atklāšana

17.00
Tukuma 
pilsētas Kul-
tūras namā

Balle senioriem “Viole-
tās nokrāsās”

24.februārī
16.00
Tukuma 
2.pamat-
skolā

Skolotāju kora “Vanema” 
40 gadu jubilejas koncerts
“Sirdsvārdi Latvijai”

19.00
Tukuma 
pilsētas 
Kultūras 
namā

Akordeonu trio “Balcar-
dions” – no klasiskās ma-
nieres līdz elektroniskam 
šovam. Biļešu cenas: 9,00; 
10,00; 12,00 EUR

25.februārī
21.00
Tukuma 
pilsētas 
Kultūras 
nama ma-
zajā zālē 
“Azote”

Tukuma jaunatnes teāt-
ra “Brīvā versija” izrāde 
“Negaidījām” (pēc N.Gogoļa 
lugas “Revidents” motīviem)
Izrādi vērtēs amatierteātru 
iestudējumu skates “Gada 
izrāde 2017” žūrija. Bez-
maksas ieeja visiem, kuri 
vēlajā stundā ieradīsies 
atbalstīt kolektīvu

2.martā
19.00
Tukuma pilsētas 
Kultūras namā

Dzintara Čīčas 25 
gadu jubilejas kon-
certs “Bučas visiem”. 
Biļešu cenas: 7,00; 
9,00; 12,00 EUR

3.martā
18.00
Tukuma pilsētas 
Kultūras namā

Vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Vidums” 
aicina uz koncertu 
“Sieviete – Dieviete”
Ieeja bez maksas

5.martā
13.00
Tukuma pilsētas 
Kultūras namā

Kandavas deju skolas 
uzvedums “Kraukš-
ķītis”
Biļetes cena 2,00 EUR

9.martā
19.00
Tukuma 
pilsētas Kul-
tūras namā

Koncerts veltīts Eduarda 
Rozenštrauha 100 gadu 
jubilejai “Bij’ vasara 
toreiz tik zaiga”
Biļešu cenas: 10,00; 
12,00; 15,00; 18,00 EUR

10.martā

Visu dienu
Tukuma 
pilsētas Kul-
tūras namā

Mūsdienu deju konkurss 
“Tukuma kauss”

16.martā
17.00 un 
20.00
Tukuma 
pilsētas Kul-
tūras namā

Aigara Graubas režisē-
tās spēlfilmas “Nameja 
gredzens” pirmizrāde 
Tukumā

Slampes pagastā
16.februārī

16.00 vai 
17.00
Slampes 
pagasta 
bibliotēkā

Tikšanās ar dziednieci Dai-
gu Brilu sarunā par kristālu 
un akmeņu enerģētiku, kā 
to izmantot
Slampes pagasta bibliotē-
ka, tālr.: 27231132 (Aina), 
26714031 (Liene). Dalības 
maksa 2,00 EUR

22.00
Slampes 
Kultūras 
pilī

Sirsniņdienas balle kopā ar 
grupu “Apvedceļš”
Galdiņu rezervācija un 
biļešu iepriekšpārdošana 
pie Madaras (28779585). 
Biļetes līdz 9.februārim 
maksā 8,00 EUR, pēc 
9.februāra un balles vakarā 
10,00 EUR. Pasākuma laikā 
darbosies foto stūrītis foto-
grāfa Ulda vadībā

24.februārī
18.00
Slampes 
Kultūras 
pilī

Izrāde “Žūpu Bērtulis”
Biļešu cenas: 8,00; 10,00; 
12,00; 14,00; 15,00 EUR. 
Biļetes iespējams iegādāties 
Slampes pagasta kasē (rezer-
vēt pa mob.tālr.20005704) vai 
arī Biļešu paradīzes kasē

3.martā
16.00
Slampes Kul-
tūras pilī

Rīgas cirka izklaidējo-
šā programma “OKI 
DOKI”
Ieeja: 2 EUR (biļetes 
būs iespējams iegādāties 
pasākuma dienā – 1 h 
pirms pasākuma)

4.martā
18.00
Slampes Kul-
tūras pilī

Guntars Račs un grupas 
“Saldās sejas” koncerts 
“365”
Biļešu cenas: 8,00; 10,00 
12,00 EUR

Tumes pagastā
16.februārī
21.00
Tumes Kultū-
ras namā

Mīlestības dienas balle
Balli spēlē Ēriks 
Gruzniņš, ieejas biļetes 
iepriekšpārdošanā un 
galdiņu rezervācija – 
6,00 EUR, balles vakarā 
– 8,00 EUR, ieeja no 18 
gadiem

23.februārī
19.00
Tumes Kultū-
ras namā

Vīriešu dienas relax 
“Grieķu spēles mūsdienu 
stilā”
Dalības maksa 1,00 
EUR, dalības pieteikšana 
līdz 19. februārim pa 
tālr. 26332401

Kultūras un izklaides pasākumi Tukuma novadā
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Ja vēlaties izdevumu “Tukuma Laiks” saņemt elektroniskā veidā, sūtiet e-pastu uz adresi 
anda.andzane@tukums.lv

2.martā
18.00
Tumes Kultū-
ras namā

Kur mīt sievišķība?
Seminārs par sievišķī-
bas noslēpumiem kopā 
ar vēdisko filozofu un 
psihologu Uģi Kuģi!

9.martā
19.00
Tumes Kultū-
ras namā

Sieviešu dienas no-
skaņās... dzied Andris 
Kivičs
Biļetes maksa iepriekš-
pārdošanā – 8,00 EUR, 
pasākuma laikā – 
10,00 EUR. Darbosies 
“Kaspari” vīna bārs. 
Biļetes var iegādāties 
Tumes Kultūras nama 
kasē 2.stāvā

Zentenes pagastā
24.februārī
16.00
Zentenes 
Kultūras 
namā

Zentenes skolas 80 gadu 
jubilejas pasākums
No 15.20 reģistrēšanās.
(~15.00 brauciens uz 
Zentenes kapsētu – svecīšu 
aizdegšana, ziedu nolikša-
na). Svinīgajā daļā skolotāja, 
literāta E.Šmeltes grāmatas 
“Literāte Tatjana Anderso-
ne” atvēršana un Zentenes 
pagasta mājvietu albuma 
prezentācija. 18.00–24.00 
balēšanās pie pašu sarūpē-
tiem “groziņiem”. Dalības 
maksa 3,00 EUR. Ļoti 
vēlama iepriekšēja pieteik-
šanās (tālr.27842650- kul-
tūras nama vadītāja Anita 
vai e-pasts: zentenesskola@
inbox.lv)

1.martā
13.00
Pastariņa 
muzejā

Pelnu diena
Pasākumā apmeklētāji 
aicināti izzināt Pelnu dienas 
tradīcijas, gatavot pelnu 
maisiņus, doties rotaļās. 
Dalība pasākumā: individu-
āliem apmeklētājiem 2,50 
EUR, skolēnu grupām līdz 
30 personām 50,00 EUR, 
par katru nākamo perso-
nu 1,75 EUR. Informācija 
un pieteikšanās grupām: 
28651091, pastarinamu-
zejs@tukumamuzejs.lv

Sēmes pagastā
28.februārī
18.00
Sēmes Tautas 
namā

Skaidrītes dienas 
pasākums
Jau 7.gadu Sēmes Tau-
tas namā Skaidrītes 
dienā pie tējas tases 
tiekas pagasta radošie 
ļaudis – dažādu māks-
las jomu pārstāvji. 
Protams, tiek sumi-
nātas arī Skaidrītes. 
Iesācies no padsmit 
ļaužu “saujiņas”, šis 
pasākums lēnām 
sāk iziet no pagasta 
robežām (apmeklētāju 
ģeogrāfiskās piederī-
bas ziņā). Tādēļ par 
dalību pasākumā ir 
jāinformē, zvanot – 
27842650, jo vietu 
skaits ir ierobežots!

Irlavas pagastā
3.martā
18.00
Irlavas 
Kultūras 
namā

Radošo talantu konkurss 
bērniem “Ko tu proti”
Konkursā aicināti pieda-
līties bērni vecumā no 7 
līdz 14 gadiem, kuri vēlas 
prezentēt savus radošos 
talantus. Pieteikšanās Irla-
vas Kultūras namā līdz 9. 
februārim

Pūres pagastā
10.martā
22.00–03.00
Pūres Kultū-
ras namā

Atpūtas vakars kopā ar 
grupu “Galaktika” 
Galdiņu iepriekšizpirk-
šana

Amatiermākslas 
kolektīvu skates martā
11.martā plkst.12.00 Tukuma Raiņa 
ģimnāzijā Tukuma novada un starpnovadu 
vokālo ansambļu skate (1.kārta).
24. martā plkst.13.00 Slampes Kultūras 
pilī Tukuma novada un starpnovadu deju 
kolektīvu skate.

Iespējamas izmaiņas. Sekojiet līdzi infor-
mācijai www.tukums.lv, www.tukumamu-
zejs.lv un www.tpkn.lv.
Tukuma novada pašvaldības rīkotie pasā-
kumi var tikt dokumentēti un iegūtie foto 
un video materiāli izmantoti pašvaldības 
publicitātes vajadzībām.

Sporta pasākumi
17.februārī
14.00
Irlavas sporta 
namā

Florbols – Latvijas čem-
pionāts 1. līga sievietēm
Irlava/Tukums : Rubene

18.00
Irlavas sporta 
namā

Telpu futbols – Latvijas 
čempionāts 1.līga
FK Tukums 2000/TSS : 
FC Nikers

18.februārī
14.00
Irlavas sporta 
namā

Florbols – Latvijas čem-
pionāts 1. līga sievietēm
Irlava/Tukums : Ķekavas 
Bulldogs

18.00
Irlavas sporta 
namā

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

23.februārī
19.30
Irlavas sporta 
namā

Volejbols – Engures 
novada atklātais čem-
pionāts
Irlava: Slampe

24.februārī
10.00
Irlavas sporta 
namā

Galda teniss – Irlavas 
atklātais čempionāts /4 
kārta

10.00
Irlavas sporta 
namā

Šautriņas – “DK IRLA-
VA” treniņsacensības /2. 
kārta
Informācijai – 28224376 
(Gatis)

Laiks tiks 
precizēts
Irlavas sporta 
namā

Florbols – Latvijas čem-
pionāts 1. līga vīriešiem
PLAY OFF spēle

25.februārī
Laiks tiks 
precizēts
Irlavas sporta 
namā

Florbols – Latvijas čem-
pionāts 1. līga vīriešiem
PLAY OFF spēle

Sacensību datumi un sākuma laiki var 

mainīties! To lemj un saskaņo katra sporta 

veida atbildīgās personas un federācijas, 

reizēm pēdējā brīdī. Sekojiet līdzi informā-

cijai www.novadukauss.lv, www.coksilva.

lv, www.skirlava.lv, https://sites.google.com/

site/tukumafutbols/.
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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.

Sākusies sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas 

līgumu pārslēgšana
Kā jau iepriekš ziņots, 2018. gada 27. martā 
beidzas līgums ar “Eco Baltia vide” par sa-
dzīves atkritumu apsaimniekošanu Tukuma 
novadā. Sākot ar 28. martu, šo pakalpoju-
mu sniegs pašvaldību dibināts uzņēmums 
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabied-
rība “Piejūra”” (uzskatāma informācija 
redzama pievienotajā attēlā).
Aicinām visus nekustamo īpašumu īpaš-
niekus un namu apsaimniekotājus pārslēgt 
līgumus par sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu ar 
AAS “Piejūra”!
Tukuma pilsētā līgumus var pārslēgt:
1. klātienē, apmeklējot 
AAS “Piejūra” biroju Tukumā, Rīgas ielā 1.
Biroja darba laiks – katru darba dienu no 
09.00 līdz 17.00.
Kontakttālrunis: 63123306; 
e-pasts: info@piejuraatkritumi.lv;
2. elektroniski, rakstot uz 
e-pastu: info@piejuraatkritumi.lv.
Tukuma novada pagastu iedzīvotāji līgu-
mus varēs pārslēgt:
1. norādītajos datumos attiecīgā pagasta 
pārvaldē (skatīt pievienotajā attēlā!);
2. elektroniski, rakstot uz 
e-pastu: info@piejuraatkritumi.lv;
3. klātienē, apmeklējot 
AAS “Piejūra” biroju Tukumā, Rīgas ielā 1.
Biroja darba laiks – katru darba dienu no 
09.00 līdz 17.00.
Kontakttālrunis: 63123306; 
e-pasts: info@piejuraatkritumi.lv.
Lai pārslēgtu līgumu elektroniski, iedzīvo-
tājam uz AAS “Piejūra” 
e-pastu info@piejuraatkritumi.lv 
jānosūta šādus datus:
- vārds, uzvārds;
- personas kods;
- adrese;
- tālrunis;
- e-pasts;
- esošais vai vēlamais sadzīves atkritumu 
konteinera tilpums;
- vēlamais izvešanas biežums;
- informāciju par to, vai esošais konteiners 
ir personīgais vai “Eco Baltia vide” īpašums.
Pēc e-pasta saņemšanas AAS “Piejūra” dar-
binieks sazināsies ar iedzīvotāju.
Līdz jaunā līguma slēgšanai iedzīvotā-
jiem jānokārto visi maksājumi un saistī-
bas ar līdzšinējo atkritumu apsaimnieko-
tāju “Eco Baltia vide”.
SIA “AAS “Piejūra”” ir kapitālsabiedrība, 
kuras daļas pieder deviņām pašvaldībām 
– Jūrmalai, Engures, Kandavas, Tukuma, 
Jaunpils, Rojas, Talsu, Dundagas, Mērsraga 
novadam. Uzņēmums dibināts 2001. gada 2. 
janvārī, tā mērķis – realizēt atkritumu ap-
saimniekošanas sistēmas Piejūras atkritumu 
apsaimniekošanas reģionā.


