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Jaunajā mācību gadā – 
jauna sporta zāle

ŠAJĀ NUMURĀ

Rīgas ielai noteikts galvenās ielas statuss
No 15.augusta Rīgas un Durbes ielām mai-
nīts galvenā ceļa virziens.

4.lpp

Skolas gatavas jaunajam mācību gadam
Augustā Tukuma novada Izglītības pārval-
des, novada Domes deputāti un darbinieki 
pārliecinājās par skolu gatavību jaunajam 
darba cēlienam.

4.lpp

Topošās “Lindström Prodem” rūpnīcas 
pamatos iemūrē kapsulu ar piemiņas 

zīmēm nākamajām paaudzēm

17.augustā notika SIA “Lindstrom Pro-
dem” darba apģērbu ražošanas fabrikas 
celtniecības Melnezera ielā 3 pamatak-
mens ielikšanas pasākums.

6.lpp

Par personīgā transporta izdevumu 
kompensēšanu pirmsskolas vecuma 

bērnu vecākiem
No 1.septembra pašvaldība pirmsskolas 
vecuma bērnu vecākiem kompensē per-
sonīgā transporta izdevumus par bērnu 
nogādāšanu uz pirmsskolas izglītības 
programmas īstenošanas vietu Tukuma 
novada pagastos.

11.lpp

Tukuma novada iedzīvotāju aptauja
Septembra otrajā pusē Tukuma novadā 
notiks aptauja, kurā izlases veidā tiks aici-
nāti piedalīties iedzīvotāji.

19.lpp

2016./2017.mācību gadā Tukuma Spor-
ta skolas audzēkņiem būs iespēja trenēties 
jaunā, sakārtotā sporta zālē. Bijusī aktu 
zāle, kurā reiz notikuši dažādi pasākumi, 
rādīts kino, kā arī bijis naktsklubs “Grands”, 
ir atdzimusi jaunā veidolā. 

Sporta zāle tika atklāta 10.septembrī 
Tukuma Sporta un Veselības dienas ietva-
ros ar īpašu basketbola spēli, kurā sacentās 
Tukuma novada Domes darbinieki pret 
Tukuma mazo un ievērojamo basketbolis-
tu vecākiem, un nu tā ir atvērta ikvienam 
sportot gribētājam.

Jaunā sporta zāle paredzēta galvenokārt 
Tukuma Sporta skolas vajadzībām, taču 
pēc sporta skolas audzēkņu treniņiem, zāle 
būs pieejama arī iedzīvotājiem. Tajā varēs 
nodarboties ar basketbolu, volejbolu, bad-
mintonu, galda tenisu un citiem sporta vei-
diem.

Tukuma Sporta skolas direktors Sergejs 
Kovaļovs stāsta, ka projekta ideja pārbūvēt 
aktu zāli par sporta zāli tapusi jau 2008.
gadā, taču finanšu resursu dēļ, tas tika īs-
tenots tikai šogad. 2008.gada projekts tika 
pilnībā izmainīts, izņemot ideju, ka aktu 
zālei jātop par sporta zāli. Sākotnēji projek-
tā bija paredzēts atjaunot vien zāles grīdu 
un izveidot nelielu volejbola laukumu, at-
stājot balkonu, kurā skatītājiem vērot spē-

les.  Laika gaitā tika nolemts demontēt bal-
konu, tādējādi iegūstot papildus 140 m2, 
kā rezultātā šobrīd ir izbūvēta 514m2 liela 
zāle. Savukārt, demontējot zāles augšējo 
sienu, tika iegūta vieta skatītājiem.

S.Kovaļovs atzīst: “Viss iecerētais tika 
īstenots. Es esmu ļoti apmierināts ar šo zāli. 
Tagad Tukumā bērnu treniņu nodrošināša-
nai ir divas ideāli piemērotas sporta zāles.” 

Lai gan, izbūvējot šo zāli, netiek atrisi-
nāts jautājums par sporta zāļu trūkumu pil-
sētā, ir radīta iespēja bērniem nodarboties 
ar sportu piemērotos apstākļos. Nākamie 
soļi sporta būvju attīstībā ir sporta kom-
pleksa izbūve pie Tukuma 3.pamatskolas 
un vieglatlētikas manēžas izbūve pie Tu-
kuma Sporta skolas. S.Kovaļovs uzskata, ka 
īstenojot šos divus projektus, lielākā sāpe 
par sporta zāļu trūkumu tiks atrisināta un 
būtiski paplašināsies Tukuma Sporta skolas 
iespējas.

Aktu zāles pārbūves darbi tika uzsākti 
šā gada 4.janvārī, bet pabeigti 5.augustā. 
Būvdarbus veica SIA “Telms”. Projekta ko-
pējās izmaksas ir 308 268, 22 euro, kas seg-
tas no pašvaldības budžeta. 

Anda Kubiliusa
Izdevuma “Tukuma Laiks” redaktore
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Tiek rekonstruēta ietve Talsu ielas posmā no Šēseles ielas līdz Tidaholmas ielai

Paveiktais Tukuma novadā
Aktīvi turpinās dažāda veida proce-

dūras un darbi pašvaldības institūcijās 
gan ES struktūrfondu, gan pašvaldības bu-
džetā plānotā finansējuma apguvei. 

Veikti kompleksie pasākumi izglītības 
iestāžu sagatavošanai jaunā 2016./2017.
mācību gada veiksmīgai uzsākšanai (re-
montdarbi, materiāli-tehniskais nodroši-
nājums, pedagogu atalgojuma jautājumu 
risināšana u.c.).

Pirmās divas augusta nedēļas pašval-
dības institūcijas strādāja atvaļinājumu 
režīmā, bet visi iedzīvotājiem nepiecieša-
mie pašvaldības pakalpojumi tika nodro-
šināti.

9.augustā Tukumā notika Latvijas 
Pašvaldību savienības (LPS) Reģionā-
lās attīstības un sadarbības komitejas 
izbraukuma sēde, kurā piedalījās Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trija, LPS un vairāk nekā 15 pašvaldību pār-
stāvji. Galvenie izskatītie jautājumi – Tuku-
ma pieredze Vienotā valsts un pašvaldības 
klientu apkalpošanas centra darba nodroši-
nāšanā, vienotais dispečerdienests kā iedzī-
votāju dzīves kvalitātes uzlabošanas serviss, 
dabas resursu ieguves vietu rekultivācijas 
problēmu risinājums Tukuma novadā.

11.augustā sešās Tukuma pilsētas iz-
glītības iestādēs viesojās Pluņģes (Lietuva) 
pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju dele-
gācija. Vizītes laikā notika vienošanās par 
abu pašvaldību izglītības sfēru ciešāku un 
daudzpusīgāku sadarbību. Ir saņemts Pluņ-
ģes pašvaldības ielūgums septembrī sarīkot 
Tukuma novada izglītības iestāžu vadītāju 
atbildes vizīti, lai konkretizētu turpmākās 
sadarbības jomas.

17.augustā notika SIA “Lindstrom 
Prodem” darba apģērbu ražošanas fabri-
kas celtniecības Melnezera ielā 3 pamatak-
mens likšanas pasākums. Pateicoties jaunas 
ražotnes celtniecībai Tukuma pašvaldība 
var apgūt Eiropas struktūrfondu līdzekļus 
un īstenot projektu “Degradētās teritorijas 
sakārtošana zonā Melnezera iela – Lausti-
ķis”.

Jūlijā vairākas reizes tika sasauktas 
Reģionu attīstības centru apvienības val-
des sēdes ar mērķi precizēt nosacījumus 
par ES fondu finansējuma apguvi un risi-
nāt sadarbības jautājumus ar ministrijām. 
Turpinās ikgadējās LPS sarunas ar minis-
trijām par sadarbību 2017.gada budžeta 
veidošanas kontekstā (sagatavots LPS un 
MK vienošanās un domstarpību protokola 
projekts). 

Dažādu objektīvu un subjektīvu ie-
meslu dēļ Tukuma pašvaldībai nav iespē-
jams iesniegt pieteikumu ES fondu dar-
bības programmas SAM 5.5.1. “Saglabāt, 
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un 
dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistī-

tos pakalpojumus” atklātajā projektu ideju 
konkursā (plānotie objekti – Lestenes baz-
nīca, Tukuma evaņģēliski luteriskā baznīca, 
Durbes pils Kalpu māja). Tiek vērtēti alter-
natīvi risinājumi – Kultūrkapitāla fonda, 
tiešās ES, UNESCO kultūras mantojuma 
programmās utt.

Par naudas līdzekļiem. NĪN trešā ce-
turkšņa plāns ir iekasēts pēc iepriekš plā-
notiem rādītājiem. Gan iedzīvotāji, gan uz-
ņēmēji turpina iesniegt dokumentus NĪN 
atlaides saņemšanai atbilstīgi pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem. Līdz 2016.gada 
22.augustam iedzīvotāju ienākuma nodok-
ļa (IIN) gada plāns izpildīts par 62,51 % (8 
mēnešu plāns – 63,33 %).

Turpinās pilsētas ietvju pārbūves un 
rekonstrukcijas darbi. Pabeigti būvdarbi 
un rekonstruēta ietve Jāņa ielas posmā pie 
apbedīšanas biroja “Tāle”. Turpinās ietves 
rekonstrukcijas darbi Talsu ielā posmā no 
Šēseles ielas līdz Tidaholmas ielai. 

Turpinās būvdarbi stāvlaukuma izbū-
vē dzelzceļa stacijas “Tukums I” teritori-
jā. Lai atslogotu stacijas teritoriju un jauno 
stāvlaukumu no lietusūdeņiem, izbūvēts 
pieslēgums esošajai lietus ūdens novadīša-
nas sistēmai. Darbus turpinās SIA “Ribe-
tons ceļi”, kuri veiks stāvlaukuma bruģēša-
nas un labiekārtošanas darbus. 

Turpinās Pārupes ielas rekonstrukci-
jas darbi posmā no Jelgavas ielas līdz Za-
ļai ielai. Šī posma izbūve ir kā turpinājums 
pērn jau rekonstruētajai Zaļai ielai posmā 
no Pārupes līdz Smārdes ielai. 

Lai izmantotu situāciju, kad asfaltbe-
tona cenas ir viszemākās, veikta atsevišķu 
ielu un ielu posmu virskārtas asfaltēšana. 
Jaunu virskārtu ieguvusi Rūpniecības iela 
posmā no Dienvidu ielas līdz Mežmalas 
ielai un Smārdes iela posmā no Zaļās ielas 
līdz Jelgavas ielai.

Izsniegta būvatļauja SIA “Strabag” 
darbu veikšanai Melnezera ielas posma 

rekonstrukcijai un pārbūvei. Uzņēmums 
ļoti īsā laikā veicis ielas rekonstrukcijas 
projektēšanas darbus, un būvprojekts ak-
ceptēts novada būvvaldē. Projekta ietvaros 
šajā ielā tiks izbūvētas visas komunikācijas 
– siltumtrase, ūdensvads un kanalizācijas 
tīkli, ielas apgaismojums, ietve, brauktu-
ve, auto stāvlaukums un autobusu pietura. 
Projekts tiek līdzfinansēts no ES līdzekļiem 
un pašvaldības budžeta.

Turpinās būvdarbi Vilkājas ielā un 
Purva ielā, kur tiek izbūvēti jauni ielas pos-
mi un komunikācijas. Ielu un infrastruktū-
ras izbūves projekts tiek finansēts par ES 
un pašvaldības budžeta līdzekļiem, jo tiks 
radītas jaunas darba vietas novada iedzīvo-
tājiem. Abas šīs ielas būvē SIA “Strabag”.

Tiek turpināti būvprojekta izstrādes 
darbi, lai jau drīzumā izsludinātu iepir-
kumu par būvdarbu veikšanu Stacijas ielas 
mikrorajonā pie dzelzceļa stacijas “Tukums 
II”. Arī šī projekta mērķis ir infrastruktūras 
izbūve uzņēmējdarbības attīstībai. Šajā teri-
torijā ar ES un pašvaldības līdzfinansējumu 
tiks izbūvēta infrastruktūra, lai SIA “CSK 
steel” varētu paplašināt savu ražošanas teri-
toriju un dot papildu darba vietas.

Turpinās Kurzemes ielas rekonstruk-
cijas tehniskā projekta izstrāde. Projekta 
iecere un piedāvātie risinājumi tiek saska-
ņoti ar iedzīvotājiem, ielai piekļaujošo īpa-
šumu īpašniekiem.

Pašvaldības SIA “Tukuma siltums” 
turpina siltumtrases posma rekonstruk-
cijas darbus Smilšu ielas mikrorajona 
siltumapgādes trasēs. Diemžēl tas radījis 
neērtības mikrorajona iedzīvotājiem, jo uz 
neilgu laiku tika pārtraukta karstā ūdens 
padeve dzīvojamām ēkām un bērnudār-
ziem.  Siltumtrases rekonstrukcija ļaus sa-
mazināt siltuma zudumus šajā trases pos-
mā. Projektu finansē SIA “Tukuma siltums” 
un pašvaldība. 

Lai pieņemtu lēmumu aptaujā par in-
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Vairākums bēgļa statusu ieguvušās personas 
dodas prom no Latvijas

vestīciju piesaisti jauna dzīvojamā fonda 
celtniecībai un iznomāšanai pašvaldībai 
dzīvokļu problēmu risināšanai, uzņēmēji 
tiek aicināti izteikt savu interesi un vēlmes 
jaunu speciālistu piesaistei savam uzņēmu-
mam. Pašvaldības mērķis ir radīt dzīvoja-
mo platību jauniem speciālistiem uzņē-
mējdarbības paplašināšanai un attīstībai. 
Uzņēmēju vēlmes un nepieciešamība pēc 
dzīvojamās platības iesniedzamas Tukuma 
novada Domē līdz 12. septembrim. Sīkāka 
informācija un atbildes uz jautājumiem pie 
pašvaldības izpilddirektora Māra Rudaus-
Rudovska; e-pasts: maris.rudaus-rudovs-
kis@tukums.lv vai pa tālruni 29262852.

Izsludināti vairāki iepirkumi: par Tu-
kuma pilsētas video novērošanas sistēmas 
fizisko optisko datu pārraides kanālu no-
drošināšanu; par mērniecības pakalpojumu 
veikšanu; par Tukuma pilsētas tranzīta ielu 
ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu 2017. 
gadā.

Irlavā un Lestenē
Augustā liela daļa pārvaldes darbinieku 

bija atvaļinājumā, taču darbi tika nodroši-
nāti.

Irlavas pagasta centrā tiek veikti koku 
sakopšanas darbi, lai tos maksimāli sagla-
bātu. 

Darbam sagatavotas abas izglītības ies-
tādes un pirmsskolas grupa Lestenē. 

Irlavas sporta dzīvē noslēgušās sacensī-
bas pludmales volejbolā un riteņbraukšanā, 
kas pulcēja daudz dalībnieku no dažādiem 
novadiem. Aizvadītas arī starptautiskās 
sacensības florbolā veterāniem “Mamutu 
kauss”. Notiek galda spēļu vasaras turnīrs. 

Lestenes pagastā augusta nogalē norisi-
nājās tradicionālie pagasta svētki, priecējot 
ar dažādām aktivitātēm gan lielos, gan ma-
zos lesteniešus. 

Lestenes baznīcā uzstādīts altāris, atjau-
nota kancele, izremontēts baznīcas tornis 
un sakārtota elektrība.

Pagastu kapsētās un Lestenes Brāļu ka-
pos notikuši kapu svētki.

Sēmē un Zentenē
8.augustā Zentenes pagastā notika 

Konsultatīvās padomes sēde, bet Sēmē tā 
sasaukta 11.augustā kopā ar iedzīvotāju 
sapulci, kurā tika pārrunāts jautājums par 
kokzāģētavas “Smaidas” radīto troksni. 

Biedrība “Kandavas Partnerība” aicinā-

ja Sēmes pagasta biedrus pieredzes apmai-
ņas braucienā uz Itāliju.

SIA “Komunālserviss TILDe” pļauj zāli, 
izved šķirotos atkritumus un sakopj teri-
toriju Sēmes un Zentenes pagastu 15 kap-
sētās. Visos kapos izgatavoti un uzstādīti 
ziņojumu dēļi. Tiek greiderēti pārvaldes 
ceļi un pļauta zāle. SIA “Komunālserviss 
TILDe” ar SIA “AP Dizains” pagastu īres 
dzīvokļos veic logu, durvju un radiatoru 
nomaiņu.

6.augustā notika pārvaldes sporta svēt-
ki, kas pulcēja vairāk nekā 180 dalībnieku, 
kuri varēja startēt 12 disciplīnās. Lielākās 
aktivitātes novērotas auto veiklībā, šaušanā 
un šautriņu mešanā.   

20.augustā notika rindzelnieku sa-
iets, kas pulcēja Zentenes pagasta “Mau-
ru” mājās ap 100 rindzelnieku. Paldies 
saimniekam Visvaldim Auseklim par 
laipno uzņemšanu, bet biedrībai “Zente-
nes izaugsme” un aktīvajām rindzelnie-
cēm S.Andersonei, V.Sarmulei, R.Šulcai, 
G.Grīnvaldei un D.Pabērzai par sadarbību 
saieta organizēšanā.

 Pūrē un Jaunsātos
Notiek remontdarbi nekustamajā īpa-

šumā “Pūre 18”, kurā būs telpas ģimenes 
ārstam, zobārstam, aptiekai un bibliotēkai.

Kopā ar novada būvvaldi izskatīti vari-
anti jaunas daudzdzīvokļu mājas un rindu 
mājas celtniecībai Pūrē.

Aktualizēts jautājums par nekustamā 
īpašuma “Pūres pils” iegādi citiem īpašnie-
kiem.

Pēc AS “Sadales tīkli” izsludinātā pro-
jektu konkursa Pūres ciemata centrā zemē 
ieguldīti elektrokabeļi. 

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis 
LEADER projektu “Prožektoru un iekārtu 
iegāde Jaunsātu tautas namam”. Notiek pro-
jekta apgūšanas darbs. 

Pūres konsultatīvā padome lemj par 
piedalīšanos biedrības “Kandavas partnerī-
ba” rudenī izsludinātajos projektos.  

Pārvaldē ciemojās viesi no Dagdas no-
vada Andrupenes pagasta. 

Tumē un Degolē
Augustā Tumes un Degoles pagastu 

pārvaldes darbinieki strādāja atvaļinājuma 
režīmā, taču visas pārvaldei noteiktās funk-
cijas tika īstenotas.

Jaunajam mācību gadam sagatavotas 

visas pārvaldes teritorijā esošās mācību ies-
tādes – Tumes vidusskola, bērnudārzs un 
bērnu uzraudzības grupa “Bitīte”.

SIA “Amatnieks” ir uzsācis Tumes kul-
tūras nama zāles grīdas slīpēšanas un lako-
šanas darbus. 

Iegādāta malka Praviņu skolas apkures 
vajadzībām un novērsti bojājumi kanalizā-
cijas sistēmā.

Abos pagastos turpinās labiekārtošanas 
darbi – pļauta zāle, ravētas dobes un ap-
griezti košumkrūmi. Pēc nepieciešamības 
tiek greiderēti pašvaldības ceļi. Uz vairā-
kiem Tumes un Degoles pagastu ceļa pos-
miem tiek atjaunots grants segums.   

30.jūlijā Bauskas novada Gailīšu pagas-
tā norisinājās Vislatvijas ēdamo pagastu 
saiets. Pasākumā piedalījās Zirņu pagasta, 
Kūku pagasta, Bārbeles pagasta, Gailīšu pa-
gasta amatiermākslas kolektīvi un pārval-
žu darbinieki, kā arī Tumes kultūras nama 
amatiermākslas kolektīvi – koris, deju ko-
lektīvs “Solis” un sieviešu vokālais ansamb-
lis “Kansoneta”. Nākamais saiets notiks Sal-
dus novada Zirņu pagastā.

Kā jau katru gadu augusta nogalē Tumes 
pagasta Knauķos notika ģimenes pasākums 
“Ģimene kopā”. 

27.augustā Degoles pagasta “Putnu dār-
zā” notika sacensības pludmales volejbolā.

Slampē un Džūkstē
Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldē 

aizvadīti kapu svētki.
Atzīmējot otrā valsts prezidenta Gus-

tava Zemgala 145.gadadienu, iesvētīts pie-
miņas akmens Džūkstes Piemiņas parkā. 
Pasākuma otrā daļa norisinājās Džūkstes 
Pasaku muzejā, klausoties muzikālu dzejas 
stundu “Tēva mājās” ar S.Upeslejas dzeju 
un J.Pavlova muzikālo pavadījumu.

Sportiski pavadīti Slampes un Džūkstes 
pagastu Sporta svētki. Šogad tie notika 
Džūkstē. 

Pienavas centrā uzsākta jaunās auto-
busa pieturas izveide. Slampes bibliotēkā 
pabeigti remontdarbi. Izglītības iestādes sa-
gatavotas jaunajam mācību gadam. 

Veikta pašvaldības īpašumu appļau-
šana, ceļu greiderēšana Džūkstes pagastā. 
Ozolnieku ciemā un Džūkstes ciemā veikta 
grantēto ielu atputekļošana. 

Latvijā kopš aprīļa bēgļa statusu ieguvu-
ši 45 cilvēki.  Latvijas Sarkanā Krusta darbi-
nieki novērojuši, ka kopš aprīļa, kad orga-
nizācija uzņēmusies sniegt bēgļu mentoru 
pienākumus, prom no Latvijas devušās 
vairāk nekā puse personu, kuras saņēmušas 
bēgļu statusu, tostarp arī tie kuri Latvijā uz-

ņemti tā saucamo bēgļu kvotu ietvaros. Tā 
2016.gada 24.augusta LNT ziņu raidījumā 
pauž Sarkanā Krusta pārstāvji. 

Tukuma novada pašvaldībai nav infor-
mācijas par to, ka Tukuma novadā dzīvotu 
vai strādātu bēgļa vai alternatīvo statusu ie-
guvušas personas. Pašvaldības nostāja šajā 

jautājumā joprojām ir nemainīga - patvēru-
ma meklētājus nedrīkst nostādīt priviliģē-
tākā stāvoklī pret valsts un novada pamat-
iedzīvotājiem. 

Informācijas avots: 2016.gada 24.augus-
ta LNT ziņu raidījums
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Rīgas ielai noteikts galvenās ielas statuss
 No šā gada 15.augusta Rīgas un Dur-

bes ielām mainīts galvenā ceļa virziens 
t.i. Rīgas un Durbes ielu krustojumā, Tu-
kumā, Rīgas iela noteikta kā galvenā, bet 
Durbes iela par pakārtotu ielu.

Satiksme Rīgas ielas un Durbes ielas 
krustojumā ir intensīva, un diemžēl arī ne-
gadījumu skaits šajā krustojumā ir ievēro-
jami liels. 15.augustā sākās būvdarbi divos 
posmos uz Ventspils šosejas (A10). Posmā 
no pagrieziena uz Smārdi un Slampi līdz 
Ozolpilij pie Tukuma (52,74-57,76. km) 
tiek veikta seguma atjaunošana, bet secīgi 
nākamajā ceļa posmā (57,76.-68,60. km) 
uzsākta ceļa pārbūve ar rotācijas apļa iz-
būvi Ventspils šosejas krustojumā ar Jelga-
vas–Tukuma ceļu (P98). Tika paredzēts, ka 
minēto būvdarbu laikā ievērojami pieaugs 
satiksmes intensitāte Rīgas ielā, jo palieli-
nāsies to automašīnu skaits, kas Rīgas vir-
zienā dosies pa Rīgas ielu caur Milzkalni. 
Lai uzlabotu satiksmes drošību Rīgas un 
Durbes ielas krustojumā, šā gada 9.augusta 
Tukuma novada Domes Satiksmes organi-
zācijas un drošības komisijā tika pieņemts 
lēmums ar 2016.gada 15.augustu noteikt 
Rīgas ielu kā galveno ceļu, bet Durbes ielu 
par pakārtotu ielu, kā tas bija līdz Jelgavas 
ielas rekonstrukcijai un kā to nosaka vairā-

ki faktori: 
- Valsts standarta LVS 190-3:2011 “Ceļu 

projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu 
mezgli” punktā 4.1.3. teikts, ka T veida 
krustojumā par galveno nosaka taisni ejošo 
ceļu.

- Normatīvajos aktos un ieteikumos no-
rādīts arī par galvenā ceļa izvēli krustojumā 
pēc satiksmes intensitātes un ceļu katego-
rijas grupas. Atbilstīgi satiksmes intensi-
tātes skaitīšanas datiem Rīgas un Durbes 
ielas krustojumā vairāk noslogota ir Rīgas 
iela virzienā uz Milzkalni. Valsts autoceļa 
V1446 Tukums-Milzkalne-Smārde-Slampe 
(Rīgas iela Tukumā) posmā starp Tukumu 
un Milzkalni intensitātes mērījumi 2015.
gadā uzrāda 2096 a/24h, 2012.gadā 2077 
a/24h, bet ekonomiskā pacēluma laikā 
2008.gadā 2864 a/24h. Siltajās vasaras brīv-
dienās, kad pa ceļu V1446 norit intensīva 
vieglo automobiļu kustība no Tukuma uz 
Jūrmalu un atpakaļ, satiksmes intensitāte 
pielīdzināma ap 6000 a/24h.

- Vērā ņemama arī ceļa kategoriju gru-
pa. Rīgas iela ir tranzīta iela ar “B” klasi 
autoceļam Tukums-Milzkalne-Smārde-
Slampe. Valsts autoceļa ievads pilsētā ir 
dominējošs (un apzīmēts kā galvenais) ceļš 
attiecībā pret pilsētas iekšējām visu katego-

riju ielām.
Iemesls, kāpēc Durbes iela savulaik tika 

noteikta kā galvenais ceļš, bija Jelgavas ie-
las rekonstrukcija. Līdz ar to tika mainīts 
galvenās ielas statuss, jo Durbes iela tika 
izmantota kā apvedceļš. Pēc Jelgavas ielas 
rekonstrukcijas galvenās ielas statuss neti-
ka mainīts. Lai uzlabotu satiksmes drošību, 
krustojumā veikti dažādi uzlabojumi, bet 
diemžēl tie nav snieguši vēlamo rezultātu.

Satiksmes organizācijas un drošības uz-
labošanai Tukuma novada Dome ir izsludi-
nājusi iepirkumu par Tukuma pilsētas sa-
tiksmes organizācijas un drošības uzlabo-
šanas, transporta infrastruktūras attīstības 
koncepcijas 2017.–2023.gadam izstrādi, 
kurā būs ietverta gan autotransporta infra-
struktūra, gan velotransporta infrastruktū-
ra, gan gājēju infrastruktūra. Pieteikumu 
iesniegšanas termiņš bija noteikts 2016.
gada 16.augusts. Šobrīd notiek pieteikumu 
izvērtēšana.

Tukuma novada Dome atvainojas tu-
kumniekiem un pilsētas viesiem par sagā-
dātajām neērtībām un aicina autovadītājus 
būt iecietīgiem un ievērot ceļu satiksmes 
noteikumus.

Aiga Priede, Tukuma novada Domes 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Skolas gatavas jaunajam mācību gadam

Tukuma 2.vidusskolas direktore Anita Locāne iepazīstina komisiju ar skolā paveiktajiem darbiem

 Kā katru gadu, augustā Tukuma no-
vada Izglītības pārvaldes un Tukuma no-
vada Domes darbinieki un deputāti ap-
meklēja visas novada izglītības iestādes, 
lai pārliecinātos par to gatavību jaunajam 
mācību gadam. 

Apmeklējot izglītības iestādes, tiek no-
vērtēts paveiktais, kā arī apzinātas turpmā-
kās attīstības vajadzības.

Izglītības iestādēs redzētais vieš pārlie-
cību, ka katrā no tām ir izdarīts ļoti daudz, 
lai veiksmīgi uzsāktu jauno darba cēlienu. 
Ir veikti lielāki un mazāki remontdarbi, ie-
gādāti mācību līdzekļi un grāmatas, jaunas 
mēbeles un inventārs, kā arī citas nepiecie-
šamas lietas kvalitatīvāka izglītības iestāžu 
darba nodrošināšanai. Turklāt daudzas iz-
glītības iestādes bija piesaistījušas papildu 
līdzekļus, piedaloties dažādos projektos. 

Apkopojums par lielākajiem paveik-
tajiem darbiem Tukuma novada skolās

Tukuma Raiņa ģimnāzijā galvenie re-
montdarbi veikti aktu zālē, mācību kabi-
netos un garderobē, kurā iegādāti skolēnu 
individuālie skapīši. Skolas direktore īpaši 
lepojas ar ārējām kāpnēm, kuras šovasar 
pārklātas ar pretslīdes materiāliem. Tāpat 
ir labiekārtots skolas galvenās ieejas lau-
kums. Skolas materiālā bāze papildināta ar 

jaunām informācijas tehnoloģijām, mēbe-
lēm, pasaules karti ģeogrāfijas kabinetam 
un stikla vitrīnu prezentācijas materiālu 
izvietošanai.

Tā kā Tukuma 2.vidusskolai plānota 
ēkas renovācija, šogad tajā lieli remontdar-
bi nav īstenoti. Šovasar veikts kosmētiskais 
remonts klašu telpās, zēnu un meiteņu sa-

nitārajos mezglos, nomainītas ūdensvada 
un kanalizācijas caurules vienam stāvva-
dam. Atjaunots linolejs mācību kabinetos 
un sporta zāles grīda. Skolā ierīkota elek-
troniskā zvana sistēma ar trauksmes izziņo-
šanas funkciju. Viens no nozīmīgākajiem 
darbiem – uzstādītas novērošanas kameras 
skolā un tās teritorijā. “Maxima” izglītības 
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atbalsta programmas “Savai skolai” ietva-
ros iegādāts inventārs un mācību līdzekļi 
1979,15 euro vērtībā. Par SIA “Mikrotik” 
dāvinājumu 2703,99 euro vērtībā skolā ie-
rīkots bezvadu datortīkls, savukārt 3000 
euro vērtībā skolai uzdāvināta sporta kāp-
šanas siena. 

Irlavas vidusskolā šajā mācību gadā 
nebūs 10.klases, jo netika nokomplek-
tēts pietiekams skolēnu skaits, taču 11. un 
12.klases skolēni mācības vidusskolā turpi-
na. Gatavojoties jaunajam mācību gadam, 
veikts remonts skolas pirmā un otrā stāva 
gaiteņos, zēnu sanitārajā mezglā, vēstures 
kabinetā, ēdnīcas terasē un telpas remonts 
skolas muzeja paplašināšanai. Ierīkota 
strūklaka skolas dārzā un tiks ierīkoti bīdā-
mie metāla vārti skolas teritorijas norobe-
žošanai. Iegādāti 40 krēsli un citi priekšme-
ti mācību nodrošināšanai.

Tumes vidusskolā izremontēta mazā 
sporta zāle, atbalsta personāla telpas, admi-
nistrācijas telpa un skolas gaiteņi. Iegādātas 
mēbeles (skapji, plaukti, soli un krēsli) kla-
šu telpās un atbalsta personāla telpās, da-
tortehnika divos mācību kabinetos, kā arī 
mācību līdzekļi un grāmatas.

Zemgales vidusskolā ierīkots bezvadu 
internets, nomainīts kabeļu tīkls, uzstādīts 
jauns serveris. Informātikas kabinetā iegā-
dāti 16 galdu komplekti un 28 datorkrēsli, 
futbola vārti un tīkls sporta nodarbībām, 
kā arī papildināti mācību līdzekļi, grāmatas 
un inventārs. Atbalsta programmas “Savai 
skolai” ietvaros 1366,91 euro vērtībā iegā-
dāts sporta inventārs, planšetdators, mūzi-
kas centrs, pasaules sienas karte, globuss, 
kinētiskās smiltis un mazā interaktīvā en-
ciklopēdija.

Tukuma Vakara un neklātienes vidus-
skolā, gatavojoties jaunajam darba cēlie-
nam, veikts kāpņu telpas un bruģa remonts, 
trepju un grīdas krāsošana. Lai pilnveidotu 
mācību materiālo bāzi, iegādātas mācību 
grāmatas, datori, interaktīvā tāfele un citas 
iekārtas. 

Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamat-
skolā ir veikta starpstāvu pārseguma pa-
stiprināšana skolēnu sanitārajos mezglos, 
atjaunotas skolas ieejas kāpnes un avārijas 
izejas kāpnes skolas vecajā daļā. Atsevišķas 
skolas telpas atsvaidzinātas ar kosmētis-
ko remontu. Iegādāti 105 krēsli aktu zālei. 
Kvalitatīvākai mācību procesa nodrošinā-
šanai ar nepieciešamajām lietām papildinā-
ta skolas materiālā bāze.

Tukuma 2.pamatskolā izremontēts 
skolas cokolstāvs, uzlabots iekšējais inter-
neta tīkls, nomainīti ūdensvada ventiļi. 
Papildināts skolas bibliotēkas fonds un lab-
iekārtota aktu zāle, kā arī mācību kabineti 
ar nepieciešamajām tehnoloģijām. Iegādā-
ti tautas tērpi 1.klašu deju kolektīvam un 
sporta tērpi dalībai komandu sacensībās.

Tukuma 3.pamatskolā šovasar izre-
montētas grīdas divos mācību kabinetos. 
Savukārt lielākie remontdarbi veikti skolas 
ēkā Lielajā ielā 31, kur no šī mācību gada 
tiks nodrošināta pilna laika pirmsskolas iz-
glītības programma 2-3 gadīgiem bērniem. 
Šajās telpās būs iespējams uzņemt 40 bēr-
nus. Papildināta skolas materiālā bāze ar 
galda datoriem, portatīvajiem datoriem, 
projektoru, pirmsskolas inventāru un ci-
tām nepieciešamajām lietām.

Pūres pamatskolā šovasar veikts kos-
mētiskais remonts 1.klases telpā, sporta 
halles ģērbtuvē un skolas ēdnīcā. Nomai-
nīts jumts attīrīšanas iekārtu ēkā, kā arī 
iegādātas mēbeles, tāfeles sešām klasēm un 
zāles pļāvējs. Veikala “Maxima” projekta 
“Savai skolai” ietvaros iegādāts portatīvais 
dators, kartes un kancelejas preces 1300 
euro vērtībā.

Pūres pamatskolas Jaunsātu filiālē 
izremontētas klašu un pirmsskolas bērnu 
grupu telpas, kā arī gaitenis. Iegādātas mē-
beles sešgadnieku grupā, krāsainais printe-
ris-kopētājs un mācību grāmatas. Iesaisto-
ties SIA “Maxima” projektā “Savai Skolai”, 
iegūts portatīvais dators, printeris un mū-
zikas centrs.

Džūkstes pamatskolā un pirmsskolas 
grupās lielākie līdzekļi ieguldīti elektro-
montāžas darbos, virtuves un virtuves no-
liktavas remontā, logu nomaiņā, apkures 
un skolas ieejas kāpņu remontdarbos. Iegā-
dāts inventārs, mēbeles un papildināta mā-
cību bāze ar nepieciešamajiem līdzekļiem.

Sēmes sākumskolā nomainīts grīdas 
segums vienā mācību klasē un pirmsskolas 
grupas telpā. Nomainīti radiatori un ieklā-
tas grīdlīstes. Izgatavotas šūpoles, pirms-
skolas grupai iegādātas mēbeles un citi 
materiāli. Ar līdzcilvēku atbalstu pirmssko-
las izglītības skolotājas Evelīnas Bērziņas 
vadībā izveidota Sajūtu taka pie sporta zā-
les. Sadarbībā ar vecākiem veikala “Maxi-
ma” akcijas ietvaros skolai iegādāts sporta 
inventārs – barjeras, konusi, sienas kartes, 
globuss.

Tukuma internātpamatskolā šogad 
lielākie līdzekļi ieguldīti skolas internā-
tā, kur ir ierīkots žogs, izremontētas divas 
guļamistabas, divas lapenes un kāpnes uz 
rotaļlaukumu. Savukārt skolā veikts klašu, 
logopēdijas kabineta, garderobes un foajē 
remonts, kā arī apkures un ventilācijas sis-
tēmas remonts.

Dzirciema internātpamatskolā ierīko-
tas atpūtas zonas (divi rotaļlaukumi), veikts 
katlu mājas, skolas centrālo ieejas kāpņu 
un siltumtīklu remonts, iegādātas jaunas 
žalūzijas. Papildināta skolas materiālā bāze 
ar dažādām informācijas tehnoloģijām, in-
ventāru un mācību materiāliem.          

Tukuma Mūzikas skolā lielākie līdzek-
ļi ieguldīti mūzikas instrumentu, inventāra 

un mācību materiālu iegādei. Vairākās sko-
las telpās veikts kosmētiskais remonts.

Tukuma Mākslas skolas ēkā Lielajā 
ielā 27 izremontēti sanitārie mezgli pirmajā 
un trešajā stāvā. Tāpat šajā ēkā ir novērsti 
kabeļlīnijas bojājumi. Audzēkņu un peda-
gogu vajadzībām uzstādīta dzeramā ūdens 
iekārta. Skolas materiālā bāze papildināta 
ar datorprogrammām, datortehniku, tautas 
tērpiem, mēbelēm, bibliotēkas grāmatām 
u.c. Ar Latvijas Kultūrkapitāla fonda at-
balstu mācību procesa vajadzībām iegādāti 
trīs datori.

Tukuma Sporta skolā veikts sporta 
zāles sienas, balkona, galvenās ieejas, ģēr-
btuves un dušas remonts. Ierīkota duša un 
sanitārie mezgli sporta skolas trešajā stāvā, 
izbūvēta pretvēja siena stadiona tribīnēs un 
izveidots stāvlaukums pie skolas ēkas. Rea-
lizēts projekts “Tukuma Sporta un atpūtas 
kompleksa aktu zāles pārbūve par sporta 
zāli”, pabeigta šautuves finālzāles iekārtoša-
na un papildināts sporta inventārs.

                          
Tukuma novada pirmsskolas izglītī-

bas iestādēs
Arī Tukuma novada pirmsskolas izglītī-

bas iestādes ir sagatavotas jaunajam darba 
cēlienam. Vasarā katrā no iestādēm ir veik-
ti kādi nelieli remontdarbi vai labiekārtota 
apkārtējā teritorija, iegādātas jaunas infor-
mācijas tehnoloģijas, inventārs, rotaļlietas, 
mācību līdzekļi un materiāli. 

Lai samazinātu Tukuma novada izglī-
tības iestāžu pirmsskolas vecuma bērnu 
rindas reģistrā esošo bērnu skaitu, Tukuma 
novada pašvaldība aicina vecākus vest sa-
vus bērnus uz Sēmes pirmsskolas grupām 
un Irlavas pirmsskolas izglītības iestādi 
“Cīrulītis”, kurās vēl ir brīvas vietas. Turklāt 
Tukuma novada Dome ir apstiprinājusi 
grozījumus 21.10.2010. Tukuma novada 
Domes saistošajos noteikumos Nr.40 “Par 
transporta izdevumu segšanu vispārējās 
izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes 
izglītības iestāžu izglītojamajiem Tukuma 
novada pašvaldībā”, kas paredz no 2016.
gada 1.septembra kompensēt transporta 
izdevumus 50% apmērā tiem vecākiem, 
kuri Tukuma pilsētas administratīvajā te-
ritorijā deklarētus bērnus vecumā no pus-
otra līdz trīs gadiem pārvadā ar personīgo 
transporta līdzekli uz kādu no pirmsskolas 
izglītības programmas īstenošanas vietām 
Tukuma novada pagastos – Pūres pamat-
skolas Jaunsātu filiāli, Sēmes sākumskolu 
vai Irlavas pirmsskolas izglītības iestādi 
“Cīrulītis”. Plašāku informāciju skatīt šī iz-
devuma 11.lpp. 

Ar minētajiem saistošajiem noteiku-
miem var iepazīties izdevuma 12.lpp.

Anda Kubiliusa
Izdevuma “Tukuma Laiks” redaktore
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Jauni izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki un pedagogi

Topošās “Lindström Prodem” rūpnīcas pamatos iemūrē 
kapsulu ar piemiņas zīmēm nākamajām paaudzēm

2016./2017.mācību gadā vairākās Tu-
kuma novada izglītības iestādēs darbu 
uzsākuši jauni iestāžu vadītāji un to viet-
nieki, metodisko apvienību vadītāji, kā 
arī pedagogi. 

Zemgales vidusskolu no šā gada maija 
vada direktore Liene Učelniece. Savukārt 
par Zemgales vidusskolas direktores viet-
nieci izglītības jomā iecelta Evija Baumane. 

Tukuma 3.pamatskolas direktores ama-
tā no 1.augusta apstiprināta Zane Štāla. Tu-
kuma 2.pamatskolā no 1.septembra darbu 
sāks direktores vietniece audzināšanas dar-
bā Anda Dobele. 

Jau iepriekš tika ziņots, ka no 1.tiek re-
organizēta Tukuma pirmsskolas izglītības 
iestāde “Vālodzīte”, izveidojot divas atseviš-
ķas pirmsskolas izglītības iestādes – “Vālo-

dzīte” Spartaka ielā 18 un “Lotte” Raudas 
ielā 3. Līdz ar to no šā mācību gada pirms-
skolas izglītības iestādi “Lotte” vada līdz-
šinējā “Vālodzītes” vadītāja Daiga Goba, 
bet pirmsskolas izglītības iestādi “Vālodzī-
te” vada Eva Upmane, kas pirms tam bija 
“Vālodzītes” vadītājas vietniece. Pirmssko-
las izglītības iestādes “Vālodzīte” vadītājas 
vietniece izglītības jomā turpmāk būs Ieva 
Puhaļska. 

Savukārt no 31.augusta tika izbeigtas 
darba tiesiskās attiecības ar Džūkstes pa-
matskolas direktori Intu Asari, kura turpi-
nās darba gaitas Valsts izglītības attīstības 
aģentūrā. Līdz jauna vadītāja apstiprināša-
nai direktora pienākumus pildīs direktora 
vietniece Inga Riežniece.

Šajā mācību gadā darbu uzsākuši četri 

jauni pedagogi: pirmsskolas izglītības iestā-
des “Pepija” pirmsskolas izglītības skolotā-
ja Aija Liepa, Džūkstes pamatskolas angļu 
valodas un sporta skolotāja Linda Jēgere, 
Tukuma Raiņa ģimnāzijas sporta skolotājs 
Edijs Pāvilsons un

Tukuma Raiņa ģimnāzijas angļu valo-
das skolotāja Inguna Rozenberga.

2016./2017.mācību gadā sākuši strā-
dāt arī jauni metodisko apvienību vadītā-
ji: Kristīgās mācības skolotāju metodiskās 
apvienības vadītāja Ina Puzanova, Ekono-
mikas skolotāju metodiskās apvienības va-
dītāja Dace Mustafējeva un Sākumskolas 
skolotāju metodiskās apvienības vadītāja 
Ilze Ķēniņa.

Anda Kubiliusa
Izdevuma “Tukuma Laiks” redaktore

Jaunās “Lindström” darba tērpu ražo-
šanas fabrikas pamatakmenī stūrakmens 
ielikšanas ceremonijā Tukumā 17.augus-
tā tika ievietota kapsula ar vēstījumiem 
nākamajām paaudzēm. Topošā rūpnīca 
nodrošinās darbu apmēram 120 cilvē-
kiem. 

Pasākumā piedalījās “Lindström 
Group” pārstāvis Theo Slegt, būvniecī-
bas kompānijas “RERE GRUPA” valdes 
priekšsēdētājs Guntis Āboltiņš-Āboliņš un 
uzņēmuma komercdirektore Mārīte Strau-
me, Tukuma novada Domes priekšsēdētājs 
Ēriks Lukmans, kā arī viņa ekselence, So-
mijas vēstnieks Latvijā Olli Kantanens. Līdz 
ar topošās “Lindström Prodem” tekstila 
izstrādājumu un darba apģērbu rūpnīcas 
Tukumā pamatakmens ielikšanu tika iemū-
rēta arī kapsula ar piemiņas priekšmetiem 
nākamajām paaudzēm, kurus sarūpēja pa-
sākuma viesi no Latvijas un Somijas.

Jaunā un modernā darba tērpu fabrika 
tiks nodota ekspluatācijā 2017. gada sāku-
mā. Tās platība – vairāk nekā 3000 m2, tai 

apkārt būs gandrīz 5000 m2 zaļas teritorijas 
ar gājēju ceļiem.

“Investīcija Tukumā ir daļa no mūsu 

darba stratēģijas, lai garantētu vēl ātrāku 
darba tērpu piegādi klientiem netālajā ap-
kārtnē. Tukums ir lieliskā un centrālā vie-

Jaunie iestāžu vadītāji un vietnieki Jaunie pedagogi
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tā, un no jaunās rūpnīcas mēs apkalposim 
klientus Ziemeļeiropā. Vēl viens iemesls 
mūsu investīcijai ir pieredzējuši un profe-
sionāli darbinieki. SIA “GPT PRODUC-
TION LATVIA” Tukumā darba tērpus vairs 
neražos, tāpēc mums ir lieliska iespēja dot 
darbu tās darbiniekiem, kuriem ir plaša 
pieredze.  Tāpat ņemsim darbā desmitiem 
citu cilvēku,” stāsta Lindström Grupas pre-
zidents un izpilddirektors Juha Laurio.

Kā akcentē “RERE GRUPA” valdes 
priekšsēdētājs Guntis Āboltiņš-Āboliņš “Šis 
“Design&Build” projekts savā ziņā ir uni-
kāls ar to, ka pāris mēnešus pēc pamatak-
mens likšanas jau ir paredzēti spāru svētki. 
Tas noteikti pasvītro “RERE GRUPA” ko-
mandas profesionalitāti, kurai pateicoties 
salīdzinoši īsā laikā iespējams labā kvali-
tātē paveikt apjomīgus projektēšanas un 
būvniecības darbus. Labs komandas darbs 
nozīmē arī ciešu un konstruktīvu sadarbību 

gan ar “Lindström”, gan ar Tukuma novada 
pašvaldību, kā rezultātā tiks veikts savs ie-
guldījums pilsētas attīstībā, gan iedzīvotāju 
labklājības paaugstināšanā”.

“Lindström” ir viens no vadošajiem tek-
stila servisa uzņēmumiem Eiropā un Āzijā 
ar vairāk nekā 165 gadu pieredzi.  Uzņē-
mums Latvijā darbojas kopš 1994. gada un 
patlaban nodarbina apmēram 80 cilvēku. 
“Lindström” visā pasaulē tirgo darba tēr-
pus, paklājus un ražotņu dvieļus.

“Tukuma novada pašvaldība ir gandarī-
ta, ka “Lindström” jaunas ražotnes veidoša-
nai ir izvēlējusies tieši Tukumu.  Uzņēmēj-
darbības attīstības rezultātā mūsu novadā 
tiek radītas jaunas darba vietas, un arī paš-
valdībai ir iespēja attīstīt savu infrastruktū-
ru. Viens no Tukuma novada stratēģiskās 
attīstības mērķiem ir saistīts ar konkurēt-
spējīgas uzņēmējdarbības sekmēšanu, īpaši 
novada specializācijas jomās (t.sk. rūpnie-

cībā, loģistikā). Pateicoties jaunas ražotnes 
celtniecībai, Tukuma novada Dome var 
apgūt Eiropas struktūrfondu līdzekļus un 
īstenot projektu “Degradētās teritorijas sa-
kārtošana zonā Melnezera iela – Laustiķis”, 
lai nodrošinātu pilsētas izaugsmi,” stās-
ta Tukuma novada Domes priekšsēdētājs 
Ēriks Lukmans.

Papildu infromācijai: 
Juha Laurio, Valdes priekšsēdētājs 

un prezidents, “Lindström Group”, tel. 
+358 (0)40 501 6299, juha.laurio@linds-
tromgroup.com 

Aarno Jaakola, Valdes loceklis, SIA 
“GPT PRODUCTION LATVIA”, SIA “Pro-
duction Latvia”, tel. +371 29 406 484, aar-
no@garment.lv

Iveta Stepanova, AS “RERE GRU-
PA” komunikācijas konsultante, tel. +371 
26366302, iveta@jazz-com.com

Zane Štāla

Ceļš atveda atpakaļ uz mājām
Tāpat kā pirmklasniekiem, šogad 

1.septembris bija īpašs arī Tukuma 3.pa-
matskolas jaunajai direktorei Zanei Štā-
lai, kura šajā amatā strādā no 1.augusta. 

Tukuma 3.pamatskola Zanei nav sveša. 
Viņa šeit ir nostrādājusi piecus gadus par 
sākumskolas skolotāju un skolas telpas, kā 
arī tās darbinieki, ir labi zināmi. Tieši šīs 
skolas bijušie kolēģi ar iepriekšējo direktori 
Ainu Kovaļenoku pamudināja Zani startēt 
direktora amata konkursā un uzņemties 
skolas vadību.

Kāpēc nolēmāt kļūt par pedagogu?
Kad pabeidzu Raiņa ģimnāziju, biju ap-

jukusi, jo nebija noteikta sfēra, kas man pa-
devās vai gluži pretēji. Bija daudz variantu, 
ko es varētu darīt, bet man nebija konkrēta 
mērķa. Kādu dienu es vienkārši aizbraucu 
uz augstskolu, iepazinos ar programmu un 
nodomāju, ka darbs ar bērniem man varētu 
patikt. Studējot pedagoģiju 1.kursā, mani 

pārņēma domas, ka es neesmu īstajā vietā, 
bet sākot strādāt, man šis darbs tik ļoti ie-
patikās, ka pat negribēju doties vasaras at-
vaļinājumā. Pirmā darba pieredze man bija 
ļoti pozitīva un tieši šajā skolā. Pagājušajā 
gadā nostrādāju par direktores vietnieci 
kādā Rīgas skolā, tomēr ceļš atveda atpakaļ 
uz mājām. Atgriezos šajā skolā, jo te valda 
liela sirsnība. Te ir radoši skolotāji, kuri 
strādā ar mīlestību un velta laiku katram 
skolēnam.

Kas bija tas lielākais izaicinājums, stā-
joties šajā amatā?

Tā kā no šī mācību gada Tukuma 3.pa-
matskolas ēkā Lielajā ielā 31 tiks nodroši-
nāta pilna laika pirmsskolas izglītības prog-
ramma, manā pārraudzībā būs arī darbs ar 
2-3 gadīgiem bērniem. Jāatzīst, ka pirms-
skola man ir tumša bilde. Tā ir joma, par 
kuru man vēl ir daudz jāmācās. Ar to es vēl 
iepriekš nebiju saskārusies, tāpēc par šo no-

Tukuma novada Dome uzsākusi projekta “Degradētās terito-
rijas sakārtošana zonā Melnezera iela – Laustiķis” īstenošanu

Līdz ar jaunās ražotnes celtniecību Tu-
kuma novada Dome uzņēmējdarbības at-
tīstības veicināšanai ir uzsākusi projekta 
“Degradētās teritorijas sakārtošana zonā 
Melnezera iela – Laustiķis” īstenošanu. 
2016.gada 18.jūlijā ir noslēgts līgums ar SIA 
“Strabag” par Melnezera ielas pārbūvi un 
būvprojekta izstrādi ar būvdarbu izpildes 
termiņu līdz 2017.gada 16.oktobrim. Kopē-
jās projekta izmaksas būs aptuveni 640 000 
euro.

Pašvaldība iepriekšminētā projek-
ta līdzfinansēšanai plāno saņemt Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda finansējumu 

Darbības programmas „Izaugsme un no-
darbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa 
„Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degra-
dētās teritorijas atbilstoši pašvaldību in-
tegrētajām attīstības programmām” (SAM 
5.6.2.) ietvaros. Patlaban Tukuma novada 
Dome veic darbus, lai iesniegtu projekta 
iesniegumu Centrālā finanšu un līgumu 
aģentūrā finansējuma saņemšanai projekta 
īstenošanai.

Nodrošinot atbilstošu publisko infra-
struktūru, uzņēmumā SIA „Lindström 
Prodem” plānots radīt 25 jaunas darbavie-
tas un piesaistīt privātās investīcijas vismaz 

2 400 000 EUR apmērā. Kopumā pašvaldī-
bai un investoram veicamas darbības 3ha 
platībā - zonā Melnezera iela – Laustiķis, 
revitalizējot degradēto teritoriju. Plānots, 
ka pašvaldība izbūvēs Melnezera ielu, kā 
arī ūdensvadu, kanalizāciju un siltumtīklus 
uzņēmējdarbībai paredzētajā teritorijā.

Kā galvenais labuma guvējs izvirzīts 
uzņēmums - SIA „Lindstrom Prodem”, bet 
veicamās darbības ir saistošas un uzlabos 
darbību arī citiem apkārtnē esošiem un po-
tenciālajiem uzņēmumiem (piemēram, SIA 
“Ceļu emulsija”, VAS „Ceļu uzturētājs”, SIA 
„Dekšņi”, biznesa inkubators u.c.).
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Sociālekonomiskās iekļaušanas programmā piedalījušās 
56 starptautiskās aizsardzības personas

Biedrības “Patvērums „Drošā māja”” 
kopš šā gada 1. jūlija īstenotā projekta 
“Atbalsta pasākumi starptautiskās aiz-
sardzības personām” ietvaros organizē 
mācību kursus par Latviju. Projekta ie-
tvaros, mācību kursos par Latviju jūlijā 
un augustā piedalījušās 56 personas, tai 
skaitā 35 pieaugušie un 21 bērns no Sīri-
jas, Afganistānas, Irākas un Eritrejas.

Kopumā tika organizētas 5 nodarbības, 
kurās bija iespējams iegūt zināšanas par 
Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kul-
tūru un tradīcijām, praktisku informāciju 
par Latviju un pakalpojumiem, informāci-
ju par iekļaušanos sabiedrībā, nediskrimi-
nācijas principiem, komunikācijas un reli-
ģiskajām atšķirībām, lēmumu pieņemšanu, 

laika izjūtu, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības 
iespējām, izglītības sistēmu un izglītības 
apgūšanas iespējām, brīvā laika pavadīša-
nas iespējām, veselības aprūpes sistēmu, 
sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzī-
bas sistēmu Latvijā.

Visa mācību kursa ietvaros biedrības 
lektori kopā ar nodarbību dalībniekiem 
analizēja arī dažādas konkrētas situācijas 
un meklēja tām praktiskus risinājumus. 
Informāciju kursantiem sniedza arī Tie-
sībsarga biroja pārstāvis. Lai mērķa grupas 
pārstāvju izglītošana par mācību program-
mas tēmām būtu mērķtiecīga, nodarbībās 
tika nodrošināta gan teorētiskā zināšanu 
apguve, gan praktiska iegūto zināšanu pie-
lietošana praksē, izmantojot dažādas for-

mālās un neformālās izglītības metodes.
Nodarbību laikā tika organizēta bērnu 

iekļaušana apmācībās atsevišķās grupās.
Visu mācību laiku kvalitatīvu saziņu 

ar mācību kursa dalībniekiem nodrošināja 
arābu, tigriņu, kurdu, dari valodu zinātāji.

1.jūlijā uzsāktā projekta “Atbalsta pa-
sākumi starptautiskās aizsardzības perso-
nām” mērķis ir nodrošināt starptautiskās 
aizsardzības personu vajadzībām pielāgo-
tus mācību kursus un informatīvos pasā-
kumus, veicinot viņu iekļaušanos Latvijas 
sabiedrībā. Projekts ilgs līdz 2017.gada 
31.decembrim.

Informācijas avots: Biedrības “Pa-
tvērums “Drošā māja”” interneta vietne        
www.patverums-dm.lv

Tukumā viesojās Odesas apgabala pārstāvji
  Laikā no 2016. gada 26. līdz 28. jū-

lijam Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija (VARAM) grantu 
projekta “Atbalsts Ukrainas apgabaliem 
administratīvi teritoriālās reformas īste-
nošanā un veicināšanā” ietvaros uzņēma 
Odesas (Ukraina) apgabala pārstāvjus. 

Lai īstenotu veiksmīgu administratīvi 
teritoriālo reformu Ukrainā, Odesas apga-
bala pārstāvji vienojās ar VARAM par at-
balstu, plānotajiem projekta mērķiem un 
rezultātiem. 

Vizītes laikā Odesas apgabala delegā-
cijas dalībnieki viesojās arī Tukumā, kur 
tikās ar Tukuma novada pašvaldības pār-
stāvjiem un uzņēmējiem, lai iepazītos ar 
Tukuma novada pašvaldības pakalpojumu 
sistēmas pilnveidošanas principiem. Viesi 
apmeklēja vairākas Tukuma novada paš-
valdības pārvaldes iestādes – Tukuma no-
vada Valsts un pašvaldību vienoto klientu 
apkalpošanas centru, pirmsskolas izglītības 

iestādi “Karlsons”, Pūres pamatskolu, Pūres 
kultūras namu, Tukuma novada vienoto 
dispečerdienestu un pašvaldības policiju, 
un Tukuma bibliotēku.

Pēc Baltas pilsētas pašvaldības (Odesas 

apgabals, Ukraina) priekšsēdētāja ierosinā-
juma, 27.jūlijā tika noslēgts nodomu pro-
tokols par sadarbību starp Baltas pilsētas 
pašvaldību un Tukuma novada Domi.

zari nejūtos īsti droša. Tas tomēr ir citādāk 
nekā strādāt ar lieliem bērniem. Ir jāsaprot, 
kādas mēbeles un inventārs ir vajadzīgs, 
lai iekārtotu telpas. Tāpat ir jāpārzina arī 
pirmsskolas pedagogu darba specifika, pie-
ņemot darbiniekus. Šajā jautājumā man pa-
līdzēja Izglītības pārvaldes speciālisti. Ļoti 
atsaucīgi ir arī citu izglītības iestāžu vadītā-
ji, kas dalās ar savu pieredzi un padomiem 
dažādos jautājumos.

Kādi ir Jūsu mērķi attiecībā uz Tuku-
ma 3.pamatskolu?

Manuprāt, krasi mainīt neko nedrīkst, 

jo cilvēki pret kardinālām pārmaiņām va-
rētu asi reaģēt. Mums ir jāstrādā tā, lai 
mainītu to stereotipu, kas reizēm izskan 
sabiedrībā, proti, ka uz šo skolu nāk mācī-
ties tikai bērni, kurus citās skolās nepaņem. 
Ir jāatrod pareizais modelis, kā strādāt ar 
pedagogiem un skolēniem. Jāsaprot, kas ir 
tas, ar ko mēs varam piesaistīt. Domāju, ka 
tā varētu būt interešu izglītība, kas mums 
ir daudzveidīga. Ņemot vērā, ka pie skolas 
cels sporta zāli, viena no prioritātēm varē-
tu būt sports. Manuprāt, Tukumā ir daudz 
talantīgu sportistu. Idejas, kā attīstīt skolu, 

noteikti vēl radīsies laika gaitā, iepazīstot 
pedagogu stiprās puses. 

Vai Jūs nebiedē lielais sporta zāles 
projekts?

Ja es par to sāku domāt, tad, protams, 
biedē. Varbūt pat ir labi, ka es īsti neapzi-
nos, cik tas ir liels un ko tas nozīmē. Līdz ar 
to man nav laika nobīties. Šobrīd zinu tikai 
to, ka būs skaisti un priecājos, ka skolai būs 
jauni resursi, kur skolēniem attīstīt savus 
talantus. 

Anda Kubiliusa
Izdevuma “Tukuma Laiks” redaktore

Ja vēlaties izdevumu “Tukuma Laiks” saņemt elektroniskā veidā, 
sūtiet e-pastu uz adresi anda.kubiliusa@tukums.lv
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Tukuma novada Domes delegācijas un uzņēmēju vizīte 
pašvaldības īstenotajā projektā Andrihovā

No 2016. gada 24. līdz 29. augustam 
Tukuma sadraudzības pilsētā Andrihovā 
(Polijā) tika īstenots pašvaldības projekts 
“Solidaritātes apvienotās krāsas. Eiropie-
šu sapņu spēks”, kas organizēts Eiropas 
Savienības programmas “Eiropa pilso-
ņiem 2014-2020” ietvaros. Tur devās arī 
Tukuma novada pašvaldības darbinieki 
un Tukuma novada uzņēmēji.

Projekta mērķis ir attīstīt Eiropas piede-
rības sajūtu, kā arī atainot Eiropas solida-
ritāti pašreizējā krīzes situācijā, kas saistīta 
ar legālo un nelegālo imigrāciju un mēģi-
nāt racionāli interpretēt Eiroskepcistisko 
attieksmi, lai izveidotu veiksmīgu dialogu.

Projekta ietvaros tika veicināta kultūras 
apmaiņa Eiropas Savienības valstu starpā, 
speciālistu, uzņēmēju pieredzes apmaiņa, 
attīstīta Eiropas identitāte un veicināta sav-
starpējā saprašanās par trešo valstu pilso-
ņiem.

Projekta laikā tika apspriesti jautājumi 
par Eiropas Savienības mērķiem un priori-
tātēm. Forums aptvēra dalībniekiem un Ei-
ropas sabiedrībai svarīgus jautājumus, kas 
saistoši ikvienam Eiropas savienības pilso-
nim. Pēc foruma tika rīkotas konstruktīvas 
debates, kuru mērķis bija apmainīties ar 
viedokļiem un pieredzi.

Projekts sniedza iespēju uzzināt par citu 
valstu pilsoņu integrācijas pieredzi vietējā 
sabiedrībā. Āfrikas un Itālijas pārstāvji, kas 
emigrējuši uz Poliju jau pirms daudziem 
gadiem, atzina, ka iemesls ir bijis ļoti po-
zitīvs - tā ir bijusi mīlestība, kas atvedusi 
šos cilvēkus uz citu valsti. Ne vienmēr tie ir 
kara draudi vai nestabilā ekonomiskā situā-
cija dzimtenē. 

Viesojoties Andrihovā, bija iespēja tik-
ties ar dažādu valstu pārstāvjiem, kas ļāva 
salīdzināt Eiropas problēmas, riskus un at-
tīstību 21. gadsimtā. Iegūtās zināšanas ļaus 

ar lielāku izpratni iedziļināties jautājumos 
par citvalstu pilsoņu integrāciju vietējā 
sabiedrībā. Projekta laikā bija iespēja ie-
pazīties un piedalīties sociālajās simulāci-
jas spēlēs, kas palīdz vizualizēt imigrantu 
sajūtas, iejūtoties vietējā sabiedrībā. Tika 
nostiprināti un iegūti jauni sadarbības kon-
takti ar delegācijas pārstāvjiem no Polijas, 
Čehijas, Gruzijas, Ukrainas, Vācijas un Nī-
derlandes.

Liene Ratniece
Tukuma TIC ceļojumu organizatore

Tukumā notika Latvijas Pašvaldību savienības 
Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēde

 Šā gada 9.augustā Tukuma novada 
Domē norisinājās Latvijas Pašvaldību 
savienības Reģionālās attīstības un sadar-
bības komitejas sēde, kuras temats bija 
“Valsts un pašvaldību vienotie klientu 
apkalpošanas centri (VPVKAC) – paveik-
tais un darāmais”. 

Komitejas sēdi atklāja Tukuma novada 
Domes deputāts, Teritoriālās komitejas va-
dītājs Indulis Zariņš. Komitejas izbraukuma 
sēde notika Tukuma novada Domē, jo tieši 
Tukumā šā gada 19.maijā tika atklāts pir-
mais reģionālās nozīmes attīstības centrs, 
kurā vienuviet tiek pieņemti pieteikumi gan 
valsts, gan pašvaldību pakalpojumiem. 

Sēdes laikā tika pārrunāts līdz šim pa-
veiktais, kā arī diskutēts par turpmāko rī-
cību VPVKAC darbības uzlabošanai un 
pilnveidošanai. Ar Tukuma VPVKAC dar-
bu klātesošos iepazīstināja Tukuma novada 
Domes administratīvās nodaļas vadītāja 
Ritma Skudra. Savā pieredzē dalījās arī Alo-
jas un Kandavas pašvaldību pārstāvji.

Tikšanās laikā tika vērsta uzmanība uz 
to, ka šobrīd daudzas valsts iestādes izvēlas 
slēgt savas reģionālās filiāles, līdz ar to ir 
nepieciešams ministrijas atbalsts, lai šo ies-
tāžu pakalpojumu pieejamību nodrošinātu 
VPVKAC. Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrija informēja, ka 2017.
gada Valsts budžetā tiek plānota dotācija 

940 394 euro apmērā: 444 840 euro esošo 
VPVKAC darbības nodrošināšanai un 504 
300 euro jauno VPVKAC izveidei un dar-
bības nodrošināšanai.

Sēdes dalībnieki tika iepazīstināti arī ar 
Tukuma novada pašvaldības darbu, kā arī 
Vienoto dispečerdienestu, kuru viesiem 
bija iespēja apmeklēt klātienē.

Tukuma novada delegācija gājienā Andrihovas ražas svētkos



Tukuma Laiks10. Septembris, 2016   Nr. 8 (139)

www.tukums.lv

PROJEKTI

Projekts “Dažādība mūs vieno” (The Diversity unites us)

 ES programmas “Eiropa pilsoņiem” 
(2014-2020) izsludinātajā atklātā projek-
ta konkursa 2.darbības “Demokrātiskā 
iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība” 
2.1.apakšaktivitātē “Pašvaldību sadrau-
dzība” tika īstenots Tukuma novada Do-
mes projekta iesniegums “Dažādība mūs 
vieno” (The diversity unites us), kura 
mērķis ir attīstīt Eiropas piederības sajū-
tu. 

Projekts tika īstenots Tukuma Rožu 
svētku laikā no 15. līdz 17.jūlijam, uzaici-
not dalībniekus no Tukuma pašvaldības 
sadraudzības pilsētām – Pluņģes (Lietuva), 
Andrihovas (Polija) un Šēseles (Vācija). 
Projekta ietvaros tika veicināta kultūras 
apmaiņa Eiropas Savienību valstu starpā; 
speciālistu, organizāciju un iedzīvotāju pie-
redzes apmaiņa; attīstīta Eiropas identitāte 
un veicināta savstarpējā saprašanās par tre-
šo valstu pilsoņiem. 

Projekta ietvaros tika organizētas trīs 
dienu aktivitātes un veidota sadarbība starp 
Tukuma, Andrihovas, Pluņģes un Šēseles 
pašvaldībām. Tā kā Tukuma pašvaldība ir 
vadošais partneris, tad Tukuma dome or-

ganizēja projekta aktivitātes, nodrošināja 
naktsmītnes un ēdināšanas pakalpojumus, 
organizēja seminārus un tikšanos ar pro-
jektā iesaistīto valstu dalībniekiem.

15.07.2016. tika rīkots forums “Eiropas 
nākotne un solidaritāte krīzes laikā”, ku-
ram tika sagatavota runa un prezentācija 
ne tikai no Tukuma novada Domes puses, 
bet tajā uzstājās arī uzaicināto pašvaldību 
pārstāvji, kuriem savu runu/prezentāciju 
vajadzēja iepriekš sagatavot. Forumā tika 
apspriesti jautājumi par Eiropas Savienības 
mērķiem un prioritātēm. Tas aptvēra da-
lībniekiem un Eiropas sabiedrībai svarīgus 
jautājumus, kas saistoši ikvienam Eiropas 
savienības pilsonim. Pēc foruma tika rīko-
tas konstruktīvas debates, kuru mērķis bija 
apmainīties ar viedokļiem un pieredzi. 

16.07.2016. tika rīkots seminārs “Sav-
starpēja sapratne starp Eiropas pilsoņiem, 
priekšstati par trešo valstu pilsoņiem”, kurā 
tika organizēta paneļdiskusija, iesaistot 
visus dalībniekus. Seminārs bija saistošs 
ikvienam dalībniekam, jo prezentācijā un 
diskusijās iesaistījās dažāda vecuma un dzi-
muma pārstāvji. Gan forumā, gan seminārā 
prezentācijas bija sagatavojuši jaunieši, kuri 
aktīvi iesaistījās diskusijās ar pašvaldību 
pārstāvjiem un senioriem. Seminārā, rādot 

labās prakses piemērus, tika veidota saprat-
ne un tolerance pret trešo valstu pilsoņiem, 
kā arī kopīga rīcība šo jautājumu risināšanā 
veicinās stereotipu laušanu.

Šīs dienas ietvaros, lai bagātinātu Eiro-
pas pilsoņu skatījumu uz kultūras daudz-
veidību un paplašinātu Eiropas Savienības 
piederības sajūtu, dalībnieki no Lietuvas 
(senioru dejotāji un dziedātāji) un Poli-
jas (mūzikas orķestris) piedalījās svētku 
koncertā. Vakarā tika organizētas radošās 
darbnīcas, kuru laikā projekta dalībnieki 
satuvinājās veidojot savas valsts ziedu kom-
pozīciju ar nosaukumu “Dažādība mūs vie-
no”. Tā kā kompozīcijas tika veidotas skvērā 
pie centrālā pilsētas laukuma, tās varēja ap-
skatīt ikviens Tukuma iedzīvotājs un viesis. 
Kompozīcijas bija apskatāmas vairāku die-
nu garumā.

17.07.2016. projekta dalībnieki pieda-
lījās pilsētas svētku pasākumos. Viens pār-
stāvis no katras pašvaldības piedalījās žūri-
jā, vērtējot Tukuma iedzīvotāju izveidotos 
braucamrīkus ar nosaukumu “Rožu vāģis”.  
Kopējās projekta izmaksas ir 20000,00 
euro, no kurām Eiropa pilsoņiem finansē-
jums (100%) – 20000,00 euro.

Inga Helmane
Tukuma novada Domes projektu vadītāja

“CEMEX Iespēju fonds” izsludinājis atklāto 
projektu pieteikumu konkursu

Šā gada 22.augustā nodibinājums 
“CEMEX Iespēju fonds” izsludinājis at-
klāto projektu pieteikumu konkursu Tal-
su un Tukuma novados.

Konkursa prioritātes:
1) droša un veselīga dzīves vide (t.sk. 

preventīvie pasākumi un izglītošanas akti-
vitātes);

2) vides sakopšanas, aizsardzības un 
saglabāšanas aktivitātes (t.sk. preventīvie 
pasākumi un izglītošanas aktivitātes);

3) izglītības iespēju un sabiedrisko akti-
vitāšu veicināšana Talsu vai Tukuma nova-

da iedzīvotājiem kultūras, sporta un sociālo 
jautājumu jomās.

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

ganizācijas;
- novada pašvaldības iestādes, kas ap-

stiprinātas pašvaldības nolikumā.
Konkursa kopējais finansējums ir 4500 

EUR. Maksimālā piešķiramā summa vie-
nam projektam ir 800 EUR, savukārt mi-
nimālā summa nav noteikta. Projektu pie-
teikumus jāiesniedz līdz 2016.gada 21.ok-
tobrim.

Bezmaksas konsultācijas par projektu 
pieteikumu sagatavošanu – fonda vadītā-
ja Mairita Blūma, tālr.:20628802, e-pasts: 
mairita.bluma@ext.cemex.com. Informā-
cija pieejama: www.cemexiespejufonds.lv, 
www.cemex.lv, www.talsi.lv, www.tukums.
lv. 

Konkursa nolikums, pieteikuma veid-
lapa, vērtēšanas kritēriji, metodiskie no-
rādījumi un atskaites veidlapa pieejama         
www.tukums.lv. 

Forums Jaunmoku pilī “Eiropas nākotne un solidaritāte krīzes laikā”
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turpinājums 12.lpp.

Paziņojums par Tukuma novada attīstības programmas 
2015.-2021.gadam Investīciju plāna aktualizāciju

Par paredzētās darbības – smilts-grants un smilts atradni 
“Nītava”

Par personīgā transporta izdevumu kompensēšanu pirmsskolas 
vecuma bērnu vecākiem

Lai nodrošinātu iespēju bērniem no 
pusotra līdz trīs gadu vecumam, kuru dzī-
vesvieta deklarēta Tukuma pilsētas admi-
nistratīvajā teritorijā, apgūt pirmsskolas 
izglītības programmu pašvaldības izglītības 
iestādēs, Tukuma novada Dome ir apstipri-
nājusi grozījumus Tukuma novada pašval-
dības 21.10.2010. saistošajos noteikumos 
Nr.40 “Par transporta izdevumu segšanu 
vispārējās izglītības iestāžu un profesionā-
lās ievirzes izglītības iestāžu izglītojama-
jiem Tukuma novada pašvaldībā”. Grozīju-
mi paredz no 2016.gada 1.septembra daļēji 
kompensēt transporta izdevumus tiem ve-
cākiem, kuri Tukuma pilsētas administratī-
vajā teritorijā deklarētus bērnus no pusotra 

līdz trīs gadu vecumam uz pirmsskolas iz-
glītības programmas īstenošanas vietu Tu-
kuma novada pagastos (Sēmes sākumskola, 
Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāle, Irlavas 
pirmsskolas izglītības iestāde “Cīrulītis”) 
pārvadās ar personīgo transporta līdzekli. 

No 2017.gada 1.janvāra pašvaldība 
kompensēs transporta izdevumus bērna 
nogādāšanai no Tukuma pilsētas adminis-
tratīvās teritorijas uz izglītības iestādēm, 
kas atrodas pašvaldības pagastu adminis-
tratīvajās teritorijās, sekojošā apmērā:

Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāle – 
4,80 euro dienā;

Sēmes sākumskola – 3,20 euro dienā;
Irlavas pirmsskolas izglītības iestāde 

“Cīrulītis” – 5,40 euro dienā.
No 2016.gada 1.septembra līdz 2016.

gada 31.decembrim transporta izdevumi 
tiks kompensēti 50% apmērā. 

Lai saņemtu kompensāciju par perso-
nīgā transportlīdzekļa izmantošanu, bērna 
vecākam vai citam likumiskajam pārstā-
vim ir jāaizpilda iesniegums, kas jāiesniedz 
Tukuma novada Izglītības pārvaldē vai 
attiecīgajā izglītības iestādē. Sīkāku infor-
māciju nepieciešamības gadījumā sniegs 
Tukuma novada Izglītības pārvaldes spe-
ciāliste Kristīne Dubrovska, tālr. 29208725, 
e-pasts: kristine.dubrovska@tukums.lv.  

Tukuma novada Izglītības pārvalde

 Ar Tukuma novada Domes 2016.gada 
25.augusta lēmumu (prot.Nr.11, 6.§.) aktu-
alizēts Tukuma novada attīstības program-
mas 2015.-2021.gadam Investīciju plāns 
(kods 2016.4). Investīciju plāns šajā gadā 

aktualizēts jau ceturto reizi.
Aktualizētā versija pieejama Tukuma 

novada pašvaldības mājas lapā www.tu-
kums.lv sadaļā “Normatīvie akti”, “Attīstī-
bas plānošanas dokumenti”. 

Pašvaldības kontaktpersona par Attīs-
tības programmu: Dace Keirāne, Tukuma 
novada Domes Attīstības nodaļas projektu 
vadītāja, tālr.63107282, e-pasts: dace.keira-
ne@tukums.lv.

Tukuma novada Domes 25.augusta sēdē 
deputāti pieņēma lēmumu (prot.Nr.11, 
11.§.) akceptēt SIA “Cemex” paredzēto dar-
bību – smilts-grants un smilts atradnes “Nī-

tava” ierīkošanai, izstrādei un rekultivācijai 
Degoles pagastā, Tukuma novadā, saskaņā 
ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtēju-
mu” 22. pantu. Uzņēmums bija iesniedzis 

arī 2016. gada 22. jūnija Atzinumu Nr.8 par 
smilts-grants un smilts atradnes “Nītava” 
ierīkošanas, izstrādes un rekultivācijas ie-
tekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. 

APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada Domes 28.07.2016. lēmumu (prot. Nr.10, 3.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.20
Par augstas detalizācijas  topogrāfiskās informācijas aprites 

izcenojumiem Tukuma novadā
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 6.pantu un 13.panta 

sesto, septīto un astoto daļu un 26.panta trešo daļu
 
1. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites izcenojumi 

Tukuma novadā:

N.
p.
k.

Pakalpojums Izce-
nojumi 

EUR

PVN** 
21%,
EUR

Izceno-
jumi ar 

PVN, EUR

Par topogrāfiskās informācijas 
(tai skaitā ielu sarkano līniju) 
izsniegšanu, pieņemšanu, pār-
baudi, ievadīšanu datu planše-
tēs, ievadīšanu datubāzē, reģis-
trēšanu un nosūtīšanu pašval-
dībai.
Objektos, kuros ir 2 (divas) vai 
mazāk apakšzemes komunikā-
cijas, tāmei tiek piemērots koe-
ficients k=0,8. 
objekta platība līdz 0.3 ha (ie-
skaitot), viens objekts;

14,09 2,96 17,05

objekta platība virs 0.3 ha līdz 0.5 
ha (ieskaitot), viens objekts;

16,22 3,41 19,63

objekta platība virs 0.5 ha līdz 1 
ha (ieskaitot), viens objekts;

20,77 4,36 25,13

objekta platība no 1 ha līdz 10 
ha (ieskaitot), papildus par katru 
nākamo ha;

5,12 1,08 6,20

objekta platība no 10 ha līdz 20 
ha (ieskaitot), papildus par katru 
nākamo ha;

3,41 0,72 4,13

objekta platība no 20 ha, papil-
dus par katru nākamo ha, bet ne 
vairāk kā EUR 128,06 kopā par 
vienu objektu;

2,49 0,52 3,01

Par izpilddokumentācijas (tajā 
skaitā inženierkomunikāciju 
un ceļu izpildmērījumu)*** 
pieņemšanu, pārbaudi, ievadī-
šanu datu planšetēs ievadīšanu 
datubāzē, reģistrēšanu un no-
sūtīšanu pašvaldībai:
inženiertīklu pieslēgums no 0 
līdz 30 m (ieskaitot), viens ob-
jekts;

4,98 1,05 6,03
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trases garums no 30 līdz 300 m 
(ieskaitot), viens objekts;

6,76 1,42 8,18

trases garums virs 300 m, papil-
dus par katriem nākamajiem 100 
m, bet ne vairāk kā EUR 85,37 
kopā par vienu objektu.

2,28 0,48 2,76

Par inženierkomunikāciju 
demontāžas aktu pieņemša-
nu, pārbaudi, ievadīšanu datu 
planšetēs ievadīšanu datubā-
zē, reģistrēšanu un nosūtīšanu 
pašvaldībai. Demontētās ko-
munikācijas trases garums:
no 0 līdz 30 m (ieskaitot), viens 
objekts;

2,84 0,60 3,44

no 30 līdz 300 m (ieskaitot), 
viens objekts;

4,95 1,04 5,99

trases garums virs 300 m, papil-
dus par katriem nākamajiem 100 
m.

1,42 0,30 1,72

Par galveno būvasu ienešanu 
datu bāzē:
viens objekts. 6,40 1.34 7.74

Par vienas būves novietnes pār-
baudes ienešanu datu bāzē (attie-
cināms uz privātmājas apbūves 
teritoriju platībā līdz 0,3 ha)****
viens objekts. 8,96 1,88 10,84

Par viena detālplānojuma vai 
zemes ierīcības projekta gra-
fiskās daļas reģistrēšanu, ieva-
dīšanu datubāzē un nosūtīšanu 
pašvaldībai:
viens objekts (plānojums vai 
projekts).

8,11 1,70 9,81

Inženiertīklu pārskata shēmas 
noformēšana un nosūtīšana pa-
sūtītājam:
pie objekta platības līdz 1.0 ha 
(ieskaitot), viens objekts;

17,07 3,58 20,65

pie objekta platības virs 1.0 ha, 
papildus par katru nākamo ha.

2,13 0,45 2,58

Par informācijas izsniegšanu 
(datu planšetu, ielu sarkano 
līniju u.c.) zemes vienības ro-
bežplānu vai citu mērniecības 
darbu veikšanai, kas nav minē-
ti iepriekš minētajos punktos, 
vienā zemes vienībā:
viena zemes vienība. 2,56 0,54 3,10

turpinājums no 11.lpp.
Par vienreizēju topogrāfiskās 
informācijas sagatavošanu un 
izsniegšanu digitālā formātā:
objekta platība līdz 25 ha (ieskai-
tot), viens objekts;

2,85 0,60 3,44

objekta platība virs 25 ha, papil-
dus par katru nākamo ha.

0,07 0,01 0,08

* – Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsnieg-
šanu.
** – Pievienotās vērtības nodoklis.
*** – Laukumveida izpildmērījumu (laukums, stadions u.c.) reģistrācijai 
tiek piemērots šo izcenojumu 1.punkts.
**** – Pārējo būvju novietņu reģistrācijai tiek piemērots izcenojumu 
1.punkts.
Objekts – izpildmērījuma vai topogrāfiskais plāns, kas elektroniskajā ver-
sijā atrodas vienā datnē, noformēts rakstlaukumos ar vienotu lappušu nu-
merāciju un attālums (grafiskās informācijas pārrāvums) starp uzmērīta-
jiem objektiem nav lielāks par 100 m.

2. Plāniem, kuru pasūtītājs ir pašvaldība (tiek norādīts plāna rakstlau-
kumā), izcenojumiem pielietojams koeficients 0,5. 

3. Pakalpojumu izcenojumi pielietojami, pildot pārvaldes uzdevumu 
deleģēšanas līgumsaistības Par Tukuma novada augstas detalizācijas to-
pogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu un izmantošanu, un pie-
mērojami, apkalpojot mērniecības darbos sertificētās personas, arhitektus, 
teritorijas plānotājus un citas personas.

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums

Pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar komer-
santu SIA “Mērniecības datu centrs” par 
augstas detalizācijas topogrāfiskās in-
formācijas uzturēšanu Tukuma novadā, 
tādēļ nepieciešams apstiprināt pakalpo-
juma cenrādi. 

2. Īss projekta satura iz-
klāsts

Ar saistošiem noteikumiem tiek apstip-
rināti augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas aprites izcenojumi.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžetu neietekmē. 

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Uzņēmējdarbības vidi neietekmē, jo pa-
kalpojuma cenas netiek paaugstinātas.

5. Informācija par admi-
nistratīvajām procedū-
rām

Augstas detalizācijas topogrāfiskās infor-
mācijas uzturēšanu pakalpojumu sniedz 
komersants.

6. Informācija par kon-
sultācijām ar privātper-
sonām

Nav organizētas.

APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada Domes 28.07.2016.

lēmumu (prot.Nr.10, 4.§.)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.21

Par grozījumiem Tukuma novada Domes 21.10.2010. 
saistošajos noteikumos Nr.40 “Par transporta izdevumu 

segšanu vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes 
izglītības iestāžu izglītojamajiem Tukuma novada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 
13.punktu, trešo daļu  un Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta  no-

teikumu Nr.872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas 
izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 

12. un 13.punktu , Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta 
trešo daļu

1. Tukuma novada Domes 21.10.2010. saistošajos noteikumos Nr.40 
„Par transporta izdevumu segšanu vispārējās izglītības iestāžu un profe-
sionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Tukuma novada pašval-
dībā” (turpmāk – noteikumi) izdarīt šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumu tiesisko pamatojumu aiz vārda “punktu” ar 
vārdiem “trešo daļu”;

1.2. izteikt noteikumu 1. punktu jaunā redakcijā:
“1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība (turp-
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māk – pašvaldība) kompensē vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās 
ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem (turpmāk – skolēniem) un bēr-
niem no pusotra līdz trīs gadu vecumam (turpmāk – bērni), kuru dzī-
vesvieta deklarēta Tukuma pilsētas administratīvajā teritorijā un kuri ap-
meklē šajos noteikumos noteikto pirmsskolas izglītības iestādi vai iestādi, 
kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – PII), kas atrodas 
pašvaldības pagastu administratīvajās teritorijās, braukšanas izdevumus 
par braucienu no dzīves vietas līdz Tukuma novada izglītības iestādei un 
atpakaļ.”;

1.3. Papildināt noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:
“2.1 Braukšanas izdevumi bērniem tiek segti visu gadu, izņemot perio-

du, kad PII ir slēgta.”;
1.4. Papildināt noteikumus ar 14., 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:
“14. Pašvaldība kompensē bērnu vecākiem vai citiem likumiskajiem 

pārstāvjiem izdevumus, ja bērns vecumā no pusotra līdz trīs gadiem tiek 
vests ar personīgo transporta līdzekli, bērna nogādāšanai no Tukuma pil-
sētas administratīvās teritorijas uz sekojošiem PII:

14.1. Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāle – 4,80 euro dienā;
14.2. Sēmes sākumskola – 3,20 euro dienā;
14.3. Irlavas pirmsskolas izglītības iestāde “Cīrulītis” – 5,40 euro die-

nā. 
15. Izdevumu kompensēšanai par personīgā transportlīdzekļa izmanto-

šanu noteikumu 14.  punktā minētajā gadījumā bērna vecāks vai cits liku-
miskais pārstāvis sagatavo iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 4.pieliku-
mā pievienoto paraugu un iesniedz to Tukuma novada Izglītības pārvaldē.

16. PII vadītājs/direktors Tukuma novada Izglītības pārvaldē līdz nāko-
šā mēneša 5.datumam iesniedz pārskatu par PII apmeklēto dienu skaitu 
par bērniem, kuru vecāki var saņemt kompensāciju saskaņā ar šo notei-
kumu 14.punktu.

17. Noteikumu 14.punktā paredzētie izdevumi līdz 2016.gada 31.de-
cembrim tiek kompensēti 50% apmērā.”;

1.5. papildināt noteikumus ar 4.pielikumu šādā redakcijā.
4.pielikums 

Tukuma novada Domes 21.10.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr.40

Tukuma novada  Izglītības pārvaldes vadītājam
 ____________________________________

(bērna vecāka vārds, uzvārds)
_______________________________ 
_______________________________

(dzīves vietas adrese)

 iesniegums
 Lūdzu atmaksāt personīgā transporta izdevumus par mana dēla/meitas 
__________________________________________________________, 

(vārds, uzvārds) 
personas kods ___________________________
nokļūšanu no dzīvesvietas ___________________________________
uz  _______________________________________________________

(pirmsskolas izglītības iestādes vai vispārējās izglītības iestādes nosaukums)
un atpakaļ pēc noteiktā aprēķina.
Transporta izdevumu kompensācijas saņēmējs:  
__________________________________________________________

(vārds, uzvārds)
 

Transporta izdevumu kompensāciju vēlos saņemt:  
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(norādīt norēķinu kontu kredītiestādē)
Esmu iepazinusies/-ies ar Tukuma novada pašvaldības 21.10.2010. saistošajiem 

noteikumiem Nr.40 „Par transporta izdevumu segšanu vispārējās izglītības iestāžu 
un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Tukuma novada pašval-
dībā” un informēta/-s, ka novada pašvaldība atmaksā transporta izdevumus tikai 
noteikumos norādītajos gadījumos un noteiktajā kārtībā.         
 _______.gada___.___________    ______________________________

                                                                 (paraksts)
2. Noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.septembrī.

Paskaidrojuma raksts

Paskaidro-
juma raksta 

sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepiecieša-
mības pama-
tojums

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Tukuma no-
vada pašvaldība daļēji kompensē bērniem no pusotra 
līdz trīs gadu vecumam (turpmāk – bērni), kuru dzī-
vesvieta deklarēta Tukuma pilsētas administratīvajā 
teritorijā un kuri apmeklē šajos noteikumos noteikto 
pirmsskolas izglītības iestādi vai iestādi, kas īsteno 
pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – PII), kas 
atrodas Tukuma novada pašvaldības pagastu adminis-
tratīvajās teritorijās, braukšanas izdevumus.
Tiesiskais regulējums: likuma “Par pašvaldībām” 
43.panta trešā daļa.

2. Īss pro-
jekta satura 
izklāsts

Tukuma novada pašvaldība Tukuma pilsētas admi-
nistratīvajā teritorijā šobrīd nevar nodrošināt vietu 
pašvaldības izglītības iestādēs īstenotā pirmsskolas iz-
glītības programmā (no pusotra gada vecuma līdz pa-
matizglītības ieguves uzsākšanai) visiem bērniem, kuri 
sasnieguši pusotra gada vecumu un kuru dzīvesvieta 
deklarēta Tukuma novada pašvaldības administratīva-
jā teritorijā. Lai samazinātu rindu uz pirmsskolas iz-
glītības iestādēm, pašvaldība piedāvā bērniem apmek-
lēt pirmsskolas izglītības iestādi vai iestādi, kas īsteno 
pirmsskolas izglītības programmu Tukuma novada 
pašvaldības izglītības iestādēs, kas atrodas Tukuma no-
vada pagastos (Sēmes sākumskola, Pūres pamatskolas 
Jaunsātu filiāle, Irlavas pirmsskolas izglītības iestāde 
“Cīrulītis”). Šobrīd pirmsskolas vecuma bērnu (no trīs 
gadu vecuma) pārvadāšanai uz izglītības iestādēm, kas 
atrodas ārpus Tukuma pilsētas administratīvās terito-
rijas, tiek izmantots sabiedriskais transports. Bērnu 
drošības nolūkos, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 
pašvaldība nodrošina pavadošo personu. Ņemot vērā 
bērnu no pusotra gada līdz trīs gadu vecumam fizisko 
un emocionālo attīstību, pašvaldība nevar nodrošināt 
viņu drošību sabiedriskajā transportā. 
Lai nodrošinātu iespēju vairāk bērniem iegūt pirms-
skolas izglītību, pašvaldībai nepieciešams daļēji kom-
pensēt transporta izdevumus tiem vecākiem, kuri bēr-
nus no pusotra līdz trīs gadu vecumam uz pirmsskolas 
izglītības iestādi vai iestādi, kas īsteno pirmsskolas iz-
glītības programmu, pārvadā ar personīgo transporta 
līdzekli. 
Kompensējot transporta izdevumus, būs iespēja no-
drošināt vietu pašvaldības izglītības iestādēs īstenotā 
pirmsskolas izglītības programmā vēl 36 bērniem no 
pusotra līdz trīs gadu vecumam (šobrīd ar personisko 
transportu pārvadā 27 bērnus).

3. Informā-
cija par plā-
noto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības 
budžetu

Transporta izdevumu kompensēšanai nepieciešamos 
finanšu līdzekļus aprēķina pēc formulas:
K=A*4*8/100, kur:
K – kompensācijas apmērs dienā
A – attālums km (Tukums-Jaunsāti – 15 km, Tukums-
Sēme – 10 km, Tukums-Vaski – 17 km)
4 – braucienu reižu skaits dienā
8/100 – degvielas patēriņš litros uz 100 km (pēc vidējā 
degvielas patēriņa vieglajam transporta līdzeklim)
Pūres pamatskolas Jaunsātu filiālē iespējams nodroši-
nāt vietu 14 bērniem vecumā no pusotra līdz trīs ga-
diem, Sēmes sākumskolā – 36 bērniem, Irlavas pirms-
skolas izglītības iestādē “Cīrulītis” – 13 bērniem.
Kopējās izmaksas mēnesī kompensācijai par pirms-
skolas vecuma bērnu no pusotra līdz trīs gadiem pār-
vadāšanu ar personīgo transporta līdzekli ir 5062,40 
euro.
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4. Informā-
cija par plā-
noto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdar-
bības vidi 
pašvaldības 
teritorijā

Uzņēmējdarbības vidi neietekmē, jo pakalpojuma 
cenas netiek paaugstinātas.

5. Informāci-
ja par admi-
nistratīvajām 
procedūrām

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uztu-
rēšanu pakalpojumu sniedz komersants.

6. Informā-
cija par kon-
sultācijām ar 
privātperso-
nām

Nav organizētas.

Eiropas Mobilitātes nedēļa Tukumā

Veselības mēneša ietvaros no 16. līdz 
22.septembrim Tukuma novada pašval-
dība aicina atzīmēt Eiropas Mobilitātes 
nedēļu, pievēršot uzmanību tam, kā ik-
dienā pārvietojamies. Aicinām izmantot 
sabiedrisko transportu, veloceliņus un 
pārvietoties ar velosipēdiem, kā arī būt 
aktīvākiem kājāmgājējiem. Ilgtspējīga 
pārvietošanās, t.i., pārvietošanās videi 
draudzīgākā veidā ir šīs nedēļas moto.   

Iedzīvotāji tiek aicināti izteikt arī savus 
ierosinājumus par iespējām uzlabot videi 
draudzīgas pārvietošanās iespējas Tuku-
mā. Varbūt ir kāda vieta, kur būtu nepie-
ciešams veloceliņš vai velosipēdu novietne? 
Kur būtu svarīgi uzlabot pārvietošanos 
gājējiem? Vai sabiedriskais transports ir 
pieejams? Sūti savus ieteikumus uz dome@
tukums.lv.

Akcija “Draudzīgs velosipēdistam” 
Aicinām uzņēmējus un organizācijas 

iesaistīties Mobilitātes nedēļā, izvietojot ve-
lonovietnes pie savām darbības vietām. Ve-
lodraudzīgu novietņu paraugi ir pieejami 
šeit:  http://veloriga.lv/?ct=velosipedistam_
draudzigi. 

Piedalies fotokonkursā “Diena bez 
auto”

Lai mudinātu iedzīvotājus izmantot 
automobiļiem alternatīvas pārvietošanās 
iespējas, kā arī apzinātu vietas, kas ir drau-
dzīgas velosipēdistiem, izsludināts foto-
konkurss “Diena bez auto”. Lai piedalītos 
fotokonkursā, atrodi Tukuma novadā, ta-
vuprāt, velosipēdistiem draudzīgu vietu, 
nofotografējies tajā un līdz 16.septembrim 
iesūti fotoattēlu uz tic@tukums.lv, pievie-
nojot nelielu aprakstu par šo vietu, kā arī 
savu kontaktinformāciju. Uzvarētājam tiks 
dāvanu karte, ko izlozēs starp dalībniekiem 
17.septembrī Tukumā plkst. 13.00 pie Tal-

su ielas 4, kur norisināsies pasākums videi 
draudzīgas pārvietošanās popularizēšanā. 

Bērnu zīmējumu konkurss “Sapņu ve-
losipēds zaļākai pasaulei”

Lai veicinātu velobraukšanu ikdienā un 
pievērstu uzmanību privātā autotranspor-
ta izmantošanas ietekmei uz vidi, Tukuma 
novada Dome izsludina zīmējumu kon-
kursu “Sapņu velosipēds zaļākai pasaulei”, 
kurā aicinām piedalīties Tukuma novada 
bērnus un jauniešus vecumā no 5 līdz 11 
gadiem. Līdz 16.septembrim nogādā savu 
zīmējumu Tukuma Tūrisma informācijas 
centrā, Talsu ielā 5, Tukumā vai sūti uz tic@
tukums.lv . Apbalvošana norisināsies divās 
vecuma grupās (5-8 gadi un 9-11 gadi), 
sveicot katras grupas trīs labākos darbu 
autorus. Apbalvošana notiks 17.septembrī 
Tukumā plkst. 13.00 Talsu ielas 4 stāvlau-
kumā. 

Mobilitātes diena Tukumā “Droši bez 
auto!”

Projekta “Izzini un stāsti” ietvaros, lai 
iedrošinātu iedzīvotājus pārvietoties ar ve-
losipēdiem, aicinām 17.septembrī piedalī-
ties Mobilitātes dienā “Diena bez auto!”, 
pie Talsu ielas 4, Tukumā no plkst.11.00 
līdz plkst.15.00. 

No plkst. 11.20 – 12.00 Tukuma nova-
da Domes Vitrāžu zālē “Tukuma autoap-
mācības centrs” sniegs iespēju apgūt ceļu 
satiksmes noteikumus drošai braukšanai 
ar velosipēdu.

No plkst.11.20 – 13.00 Projekta “Iz-
zini un stāsti” ietvaros, sadarbībā ar Ceļu 
satiksmes drošības direkciju būs iespēja, 
nokārtojot ceļu satiksmes noteikumu un 
satiksmes drošības eksāmenu, iegūt ve-
losipēda apliecību. Eksāmena kārtošanai 
ir nepieciešami šādi dokumenti: pase vai 
braukšanas mācību atļauja, vai auto vadītā-
ja apliecība, vai dzimšanas apliecība perso-
nām, kas jaunākas par 15 gadiem un viena 

dokumentu fotokartiņa (3x4cm). 
Velosipēdu papildus drošībai vēlamies 

popularizēt iespēju bez maksas reģistrēt 
velosipēdu Ceļu satiksmes drošības direk-
cijas mobilajā aplikācijā https://e.csdd.lv.

No plkst.12.00 – 13.30 Projekta “Izzini 
un stāsti” ietvaros biedrība “Latvijas Sarka-
nais Krusts” piedāvās pirmās palīdzības 
apmācības visiem interesentiem. Ikviens 
no mums var kļūt par cietušo, aculiecinieku 
un pirmās palīdzības sniedzēju, tādēļ ir ļoti 
nozīmīgi apgūt pirmās palīdzības sniegša-
nas iemaņas, lai prastu sniegt pirmo palī-
dzību sev un nebaidītos sniegt palīdzību 
nelaimē nokļuvušajiem.

Plkst.13.00 notiks Bērnu zīmējumu 
konkursa “Sapņu velosipēds zaļākai pasau-
lei” un fotokonkursa “Diena bez auto”! uz-
varētāju apbalvošana. 

Paralēli iepriekšminētām aktivitātēm 
būs iespēja apliecināt savas iemaņas velo 
veiklības braucienā pa velotrasīti, darbo-
sies kinos telts, kā arī mazajiem velo brau-
cējiem būs iespējams piedalīties radošajā 
stūrītī “Izkrāso velosipēdu!”.

Plkst.14.00 – 15.30 sadarbībā ar “Tu-
kuma autoapmācības centrs” visi aicināti 
piedalīties Zaļās zupas velobraucienā pa 
Tukuma apkārtni. Esi atraktīvs, tiec pama-
nīts un iedvesmo citus braukt ar velosipē-
du. Galapunktā visi piedalās izlozē!

No plkst. 15.30 visi tiekamies velo-
braucēju piknikā pie Pavārkalna – pa zu-
pas bļodai katram riteņbraucējam. 

Visa pasākuma laikā būs iespēja apska-
tīt un iepazīt CSDD un pašvaldības elektro-
mobiļus BMW un VW e-Up!, kā arī Latvijā 
ražoto elektroriteni Blueshock Bike.

“Projekts “Izzini un stāsti” tiek īstenots 
Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas 2016.gadam 
valsts budžeta finansējuma ietvaros.

SKATIES DOMES SĒDES TIEŠRAIDĒ 
www.tukums.lv sadaļā “Video”!
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Izzini un stāsti

Uzņēmēju nedēļa Tukumā
Tukuma novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības rūp-

niecības kameru, Kurzemes Biznesa inkubatoru un Rīgas plānošanas 
reģionu no šā gada 4.oktobra līdz 7.oktobrim rīko Uzņēmēju nedēļu 
Tukumā 2016, kuras moto ir IESAISTIES! ATBALSTI! LEPOJIES! IE-
DVESMOJIES!

Uzņēmēju nedēļas sākumā 4.oktobrī plkst. 12.00 notiks Jauniešu fo-
rums “Aktīvs un BrīvPrātīgs”. Jaunieti, nāc un iesaisties!

5.oktobrī aicinām iedzīvotājus atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus 
akcijā “Atbalsti mazo biznesu!”. Šajā dienā iepērcies mazajos veikaliņos, 
izmanto pakalpojumus, kurus piedāvā mazie uzņēmēji. Apskaties apkārt 
un atbalsti. Plkst. 15.00 notiks seminārs “Atbalsts mazajiem uzņēmējiem”, 
kurā vienkārši un saprotami tiks runāts par dažādu valsts iestāžu atbalstu 
mazajiem uzņēmējiem. Nāc un atrodi atbildi uz sev interesējošo jautāju-
mu! Plkst. 18.00 notiks neformāla tikšanās “Kafija ar ekspertu”. Uzņēmēji 
dalīsies pieredzē, kā jaunam uzņēmējam piesaistīt uzmanību savam uzņē-
mumam, neieguldot daudz finansējuma, kas ir pūļa finansējums un kā to 
piesaistīt. Topošais un esošais mazais uzņēmēj, tas viss ir tieši Tev!

6.oktobrī plkst. 15.00 notiks paneļdiskusija “Sadarbības pievienotā vēr-
tība”.  Diskusijas laikā eksperti dalīsies pieredzē par eksporta uzsākšanu 
un eksporta tirgus īpatnībām dažādās valstīs, savukārt pārstāvis no MeKA 
pastāstīs par inovācijām kokapstrādes jomā. Plkst. 18.00 notiks otrā ne-
formālā tikšanās “Kafija ar ekspertu”. Eksperts dalīsies pieredzē par riska 
menedžmentu. Uzņēmēj, esi gatavs eksportēt!

7.oktobrī plkst. 10.00 notiks grāmatvedības seminārs par aktualitātēm 
nodokļu jomā.  Plkst. 13.00 notiks konference “Tukums šodien un rīt”, 
kurā tiks sniegta informācija par uzņēmējdarbības vides attīstību novadā 
un ekonomikas attīstības tendencēm globālā mērogā. Plkst. 15.00 notiks 
pirmais Biznesa forums “Izaicinājumi biznesa vidē”, kura laikā tiks sniegta 
domnīcas “Certus”, LTRK, Finanšu ministrijas prezentācijas par tēmu “No-
dokļi, darbaspēks, reģionālā politika”. Plkst. 19.00 notiks Uzņēmēju nedēļas 
noslēguma pasākums “Tukuma novada Uzņēmējs 2016”, kurā apbalvosim 
Tukuma novada uzņēmējus dažādās nominācijās un pēc tam baudīsim ne-
formālu gaisotni ar kontaktu dibināšanu un deju vakaru. Laipni aicināts 
piedalīties ikviens novada uzņēmējs!

Sakarā ar ierobežoto vietu skaitu lūdzam iepriekš pieteikties uz minē-
tajiem pasākumiem pie Zanes Siliņas, rakstot uz e-pastu: zane.silina@tu-
kums.lv vai zvanot pa tālruņa numuru 29807500. 

Lūdzu sekot līdzi Tukuma novada mājas lapā www.tukums.lv pasāku-
ma norises vietām.

Katram dzīvojot, mācoties un pavadot 
brīvo laiku savā dzīvesvietā, mēs nemaz 
nepamanām, kā dzīvo cilvēki citur, kur viņi 
strādā, mācās un kā atpūšas. Tādā veidā 
rodas daudzi aizspriedumi un ne tie parei-
zākie viedokļi. Parasti pilsētā dzīvojošajiem 
liekas, ka laukos nav ko darīt un redzēt. 
Bieži vien arī pašiem lauciniekiem liekas, 
ka bez veikala apmeklējuma nekādas citas 
aktivitātes neeksistē. Arī jauniešiem šķiet, 
ka viņiem nav lielu iespēju darīt ko intere-
santu un tajā pašā laikā lietderīgu, kas at-
tīstītu viņus kā personības. Tādēļ Tukuma 

novada Izglītības pārvaldes Multifunkcio-
nālais Jaunatnes iniciatīvu centrs nolēma 
šo situāciju mainīt. Tapa projekts “Izzini un 
stāsti”. Projekta vispārējais mērķis ir ieinte-
resēt un iesaistīt Tukuma novada jauniešus 
neformālās izglītības un āra dzīves aktivitā-
tēs, lai izzinātu jauniešu iespējas, stiprinātu 
piederības apziņu un akcentētu līdzdalības 
nozīmi jauniešu dzīves ilgtspējīgas attīstī-
bas veicināšanā.

Projekts sastāv no divām daļām. Pirmā 
daļa – “Izzini”. Īsi raksturojot šo daļu, tas 
ir pats velobrauciens ar lauku teritoriju iz-
pēti, veidojot foto un video materiālu par 
jauniešu iespējām, informācijas pieejamību 

un dzīvi laukos kopumā. 
Otrā daļa – “Stāsti”. Šajā daļā jaunieši 

apkopos iegūtos foto un video materiālus, 
organizēs 6 iedvesmas seminārus novada 
skolās, kur dalīsies iespaidos par velobrau-
ciena laikā piedzīvoto un iedvesmos vien-
audžus būt aktīviem, līdzdarboties, lai vei-
dotu savu dzīvi pašvaldībā. 

Saistībā ar spilgtākajām atmiņām no 
projekta kā pirmais nāk prātā plānošanas 
process. Sākotnēji ideju bija tik daudz, ka 
likās neiespējami tās visas īstenot, bet vē-
lāk, redzot, kā viss iet uz priekšu un attīstās, 
labākās idejas pašas izvirzījās priekšplānā. 
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Nekustamā īpašuma izsole
Tukuma novada Dome 2016.gada 

4.oktobrī plkst.15.00 Tukuma novada paš-
valdības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, 
rīko nekustamā īpašuma “Pienavas sā-
kumskola”, Pienavā, Džūkstes pagastā, Tu-
kuma novadā (kadastra Nr.90480050134), 
atklātu mutisku otro izsoli ar augšupejošu 

soli. Sākuma cena 6080,00 euro.
Apskate, iepriekš zvanot uz mob. 

tālr.29230323 (Dace Pole).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 

Tukuma novada pašvaldības tīmekļa viet-
nē. Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma no-
vada Domes 315.kabinetā darba laikā līdz 

Aicinājums piedalīties Latvijas Universitātes Medicīnas 
fakultātes pētījumā “GISTAR”

Iedzīvotāji tiek aicināti izmantot ie-
spēju līdz šā gada 15.decembrim pieda-
līties Latvijas Universitātes Medicīnas 
fakultātes pētījumā “GISTAR – daudz-
centru randomizēts pētījums kuņģa vēža 
izraisītās mirstības samazināšanai, veicot 
H.pylori eradikāciju un nosakot pepsino-
gēnu līmeni”.

Pētījums Latvijā nosirsinās jau vairākus 
gadus. Tā pētnieki saņēmuši Latvijas Zināt-
ņu akadēmijas balvu kā nozīmīgs Latvijas 
zinātnes sasniegums.  

Pētījuma ietvaros iedzīvotājiem vecumā 
no 40 līdz 64 gadiem ir iespēja bez mak-
sas veikt gremošanas sistēmas audzēju- res-
nās, taisnās zarnas un daļai arī kuņģa vēža 

risku izvērtējumus un agrīnu diagnostiku. 
Diagnosticējot ļaundabīgo procesu savlai-
cīgi, lielāko daļu no audzējiem ir iespējams 
veiksmīgi ārstēt. 

Dalībnieku ieguvumi
- Veselības stāvokļa izvērtējums un tādu 

riska faktoru atklāšana, kas prasa papildus 
izmeklēšanu. 

- Vairākumam dalībnieku tiks veikti iz-
meklējumi kuņģa un resnās zarnas vēža ag-
rīnai atklāšanai. Ja tiks atklātas novirzes no 
normas, tiks veikti padziļināti izmeklējumi. 

- Atklājot helikobaktērijas, kas var iz-
raisīt kuņģa vēzi, klātbūtni kuņģī, dalībnie-
kiem tiks piedāvāta bezmaksas ārstēšana 
baktērijas izskaušanai. 

- Visiem izmeklējumiem tiks nodroši-
nāta augsta kvalitāte. 

- Visa pētījuma laikā tā dalībnieki varēs 
saņemt kvalificētu speciālistu konsultācijas. 

Ieguvumi pētījumā iesaistītajām ies-
tādēm

- Rūpes par darbinieku veselību.
- Papildus iespējas strādājošajiem sa-

ņemt augstas kvalitātes veselības aprūpi. 
- Ilgstošas darbinieku darba nespējas 

mazināšana.  
Pētījuma centrs Tukumā, Meža ielā 

4-43, darba laiks darba dienās 07.00-13.00. 
Tālr.25408999.

Tad vēl trakā braukāšana pa nezinā-
miem lauku ceļiem, meklējot to pašu la-
bāko maršrutu, pa kuru tad vēlāk doties 
trīs dienu velobraucienā. Ceļu ļoti daudz, 
pagrieziens aiz katra stūra, iespējas nokļū-
šanai no viena punkta uz otru ļoti plašas, 
tāpat kā beigu beigās jauniešu iespējas jau-
ki, jautri un lietderīgi pavadīt laiku.

 Velobrauciena pirmās dienas vakars 
skaisti izveidotā tējas namiņā, kādā lauku 
mājā netālu no Jaunpils. Mājas saimnieka 
ģitārspēles pavadījumā, sveču gaismā, dzie-
dājām skaistākās latviešu dziesmas. Pašā 
vakarā, mēness izgaismotājā ezerā gājām 
peldēties. 

Apskatījām daudzas vietas, un ļoti 
spilgti atmiņā palikušas intervijas ar vietē-
jiem iedzīvotājiem. Katrā vietā mēģinājām 
noskaidrot, vai vietējiem iedzīvotājiem un 
arī viesiem, vienalga jauns vai jau ar bagā-
tīgu dzīves bagāžu, šajās vietās ir ko darīt, 
ko apskatīt, un vai ir kas tāds, ko ļoti būtu 
nepieciešams izveidot. Atbildes bija dažā-
das, daudziem neko nevajadzēja, tikai vei-
kalu, citi uzskatīja, ka viņu dzīvesvietās ir 
papilnam ko darīt, kur bērniem un jaunie-
šiem sevi radoši izpaust, bet daži uzskatīja, 
ka laukos nav ko darīt, strādāt nav kur un 
iespējas ir ļoti limitētas. Protams, katra vie-

ta ir atšķirīga un katrā no tām ir dažādas 
iespējas, bet visspilgtāk atmiņā palicis divu 
jauku skolas pavāru teiktais, ka iespējas ir 
daudz, vajag tikai vēlēšanos pašam kaut ko 
darīt, nevis tikai sēdēt un noskaņoties uz to, 
ka viss ir “čābīgi”. Ja paši neinteresējas, tad 
arī nezina, ka tavā pagastā ir skaists viesu 
nams, parks, spēļu laukums, peldvieta, ie-
spēja nodarboties ar jāšanas sportu, dejot, 
dziedāt korī un daudzas citas lietas. Tie kas 
interesējas, tie paši šajās aktivitātēs jau ie-
saistās.  

Velobrauciena laikā jaunieši redzēja, kā 
cilvēki dzīvo citās lauku teritorijās, varēja 
salīdzināt to, kas ir pieejams viņiem, un kas 
citiem, varēja izzināt citu vēlmes un salīdzi-
nāt tās ar savējām. Brauciena laikā jaunieši 
ieraudzīja, cik patiesībā lauku teritorijas ir 
skaistas. Uzklausīja citu jauniešu veiksmes 
stāstus, kā viņi pavada savu dzīvi, kā viņi 
laukos veiksmīgi saimnieko un nemaz ne-
domā par pārvākšanos uz dzīvi citur. Šis 
projekts ar savām aktivitātēm ieinteresēja 
arī citus jauniešus, kuri nedevās velobrau-
cienā, bet kuri būtu gatavi pievienoties 
mums nākamajā piedzīvojumā. Un, pro-
tams, ka ieguvām daudz jaunus draugus, 
skaistas atmiņas un jauku filmiņu par visu 
braucienu, ar kuru dalīsimies arī ar citiem. 

Ar šo projektu mūsu organizācija, 
pirmkārt, ieguvusi lielāku atpazīstamību 

novada teritorijā, jo līdz šim par mums vai-
rāk zināja un arī mūsu aktivitātēs iesaistī-
jās, galvenokārt, pilsētas jaunieši. Mēs gri-
bējām noskaidrot, kāda ir dzīve aiz pilsētas 
robežām. Kādas ir tur dzīvojošo cilvēku 
intereses, vajadzības un iespējas aktīvi sevi 
nodarbināt. Tā kā mēs lielākoties strādājam 
ar jauniešiem, tad pēc velobrauciena, at-
sākoties skolai, tiks organizēta tikšanās ar 
Tukuma novada deputātiem. Tikšanās laikā 
jaunieši stāstīs par velobraucienā redzēto, 
prezentēs izveidoto video materiālu, ap-
kopoto informāciju par jauniešu iespējām 
un rosinās veidot vienotu, uz jauniešu va-
jadzībām balstītu darbu ar jaunatni pašval-
dībā. Ja deputāti mūs sadzirdēs, tad tas arī 
būs mūsu lielākais ieguvums no šī projekta. 
Bet, protams, neatsverams ieguvums ir gūtā 
pieredze, kura noderēs plānojot nākamās 
aktivitātes. 

Ikviens var iesaistīties projekta 2.daļā 
“Stāsti”, lai kopā ar jauniešiem noskatītos 
velobrauciena video un dalītos ar piedzīvo-
to. Tikai mēs paši varam veidot savu dzīvi 
pašvaldībā! 

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes 
ministrijas Jaunatnes politikas valsts prog-
rammas 2016.gadam valsts budžeta finan-
sējuma ietvaros”.

Jauniešu centra komanda

2016.gada 4.oktobrim plkst.12.00.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam 

Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā 
nodrošinājums 608,00 euro apmērā un da-
lības maksa 15,00 euro.
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Tukuma novada Dome izsludina pieteikšanos nevalstisko 
organizāciju iniciatīvām 2017.gadā

Par Tukuma novada nevalstisko organizāciju 
un to biedru apbalvošanu ar naudas balvu

Informācija vēlētājiem par parakstīšanās iespējām

Tukuma novada Dome izsludina pie-
teikšanos nevalstisko organizāciju inicia-
tīvām 2017.gadā (biedrību, nodibinājumu, 
fondu un sporta klubu, t.sk. sporta federā-
ciju, turpmāk sauktām – Biedrības), kuras 
juridiski reģistrētas un/vai darbojas Tuku-
ma novada pašvaldības administratīvajā te-
ritorijā, lai ar pašvaldības līdzfinansējumu 
atbalstītu Biedrību iniciatīvas, veicinātu 

Biedrību un pašvaldības sadarbību izvirzī-
to mērķu, kas paredzēti pašvaldības vidēja 
termiņa plānošanas dokumentā “Tukuma 
novada integrētās attīstības programma 
2011.-2017.gadam” sasniegšanā.

Noteikumi un Pieteikuma veidlapas 
pieejamas tīmekļa vietnē www.tukums.lv/
lv/sabiedribas-lidzdalibas/nvo. Pieteikumu 
iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 30.sep-

tembris (pasta zīmogs).
Pieteikumi atbilstīgi Pieteikumu vērtē-

šanas tabulai tiks izskatīti šā gada oktob-
rī-novembrī Kultūras un nevalstisko orga-
nizāciju darbības komisijā, bet Biedrību-
sporta klubu un sporta federāciju pieteiku-
mi tiks izskatīti Sporta komisijā.

Atbilstīgi 2014.gada 25.septembrī ap-
stiprinātajam Tukuma novada Domes no-
likumam “Par Tukuma novada nevalstis-
ko organizāciju un to biedru apbalvošanu 
ar naudas balvu”, Tukuma novada Dome 
aicina Tukuma nevalstiskās organizācijas 
pieteikt pretendentus naudas balvām šādās 
nominācijās: 

Satversmē noteikts, ka ne mazāk kā 
vienai desmitai daļai vēlētāju ir tiesības:

- iesniegt Valsts prezidentam pilnīgi iz-
strādātu likumprojektu vai Satversmes gro-
zījumu projektu, kuru Prezidents nodod 
Saeimai;

- ierosināt tautas nobalsošanu par Saei-
mas atsaukšanu.

Izmantot šīs tiesības vēlētāji var 12 mē-
nešu laikā no dienas, kad Centrālā vēlēšanu 
komisija (turpmāk CVK) attiecīgo iniciatī-
vu reģistrējusi. Šobrīd parakstīties var par 
divām iniciatīvām. Tās ir: 

1. Likums par 2012.gada 8.novembra 
likuma ”Grozījumi likumā „Par tautas no-
balsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas 
pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu;

2.  Saeimas atsaukšanas ierosināšana. 
Parakstu vākšanu organizē iniciatīvas 

grupas - biedrības. Apliecinātās parakstu 
lapas nododamas attiecīgajai iniciatīvas 
grupai. 

Pirmajai iniciatīvai parakstu vākšana 
sākās 2015.gada 19.septembrī un beidzas 
2016.gada 18.septembrī. Parakstu vākša-
nu organizē biedrība “Atvērtās pārvaldības 
partnerība Latvijā”. Apliecinātās parakstu 
lapas nododamas iniciatoriem. Aplieci-
nāto parakstu iesniegšanas un iesūtīšanas 
adrese: Skolas iela 11-604, Rīga, LV-1010, 
tālr.20732777, e-pasts: atverta.parvaldiba@
gmail.com;

Otrajai iniciatīvai parakstu vākšana 

1. Nesavtīgs ieguldījums un ilggadēja 
darbība sabiedrības labā;

2. Gada notikums;
3. Novada cildinājums;
4. Radošā degsme;
5. Izcilas sadarbības piemērs. 
Ierosinājumi par naudas balvu jāie-

sniedz drukātā veidā Domē (Talsu ielā 4, 

sākās 2015.gada 14.novembrī un beidzas 
2016.gada 13.novembrī. Parakstu vākša-
nu organizē biedrība “Varu Latvijas tau-
tai”. Apliecināto parakstu vākšanas lapu 
iesniegšanas un iesūtīšanas adrese: Ūdru 
iela 14, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, 
tālr.29119996, 26347783.  

Tukuma novadā parakstus apliecina 
Tukuma novada Domes Apmeklētāju pie-
ņemšanas un informācijas centrā, pagastu 
pārvaldēs, bāriņtiesu darbinieki, kuri veic 
notariālās darbības, kā arī zvērināts notārs. 
Jāievēro, ka apliecināt parakstu bāriņtiesā 
var, ja vēlētājam ir deklarēta dzīvesvieta 
Tukuma novada pašvaldības bāriņtiesas 
darbības teritorijā. Attiecībā uz pārējām 
parakstīšanās vietām nav noteikta piesaiste 
deklarētajai dzīvesvietai. 

Parakstu apliecināšanas vietas Tukuma 
novadā un tālruņi uzziņām (pašvaldības 
dzīvesvietas deklarēšanas vietā, bāriņtiesā, 
pagastu pārvaldēs):

- Tukuma novada Dome, Talsu iela 4, 
Tukums, Tukuma novads, tālr.63107232; 
26603299;

- Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde, 
„Svēteļi”, Irlavas pagasts, Tukuma novads, 
tālr.20261508; 27002079;

- Lestenes pagasta pakalpojumu centrs, 
„Saules”, Lestenes pagasts, Tukuma novads, 
tālr.29413273; 26741540;

- Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde, 
„Vārpas”, Pūres pagasts, Tukuma novads, 

Tukumā, LV-3101) vai elektroniski uz e-
pasta adresi: dome@tukums.lv līdz 2016.
gada 15.oktobrim ar norādi “Pieteikums 
Tukuma NVO vai Tukuma NVO biedra 
apbalvošanai”. Nolikums pieejams www.tu-
kums.lv, Tukuma novada Domes Apmeklē-
tāju pieņemšanas centrā un novada pagastu 
pārvaldēs.

tālr.63191131; 28664639;
- Pūre – 24, Pūres pagasts, Tukuma no-

vads, tālr.26494791; 
- Jaunsātu pagasta pakalpojumu centrs, 

„Abavnieki”, Jaunsātu pagasts, Tukuma no-
vads, tālr.63154603; 27873224; 26494791;

- Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde, 
Ezera iela 1A, Sēmes pagasts, Tukuma no-
vads, tālr.63181710; 29150637; 

- Ezera iela 1, Sēmes pagasts, Tukuma 
novads, tālr.26494791;

- Zentenes pagasta pakalpojumu centrs, 
„Gobas”, Zentenes pagasts, Tukuma no-
vads, tālr.63154510; 26484391; 26494791;

- Slampes un Džūkstes pagastu pār-
valde, „Kultūras pils”, Slampe, Slampes 
pagasts, Tukuma novads, tālr.63198104; 
27231141;

- Kopienas centrs „Rīti”, Slampe, Slam-
pes pagasts, Tukuma novads, tālr.26741540;

- Džūkstes pagasta pakalpojumu centrs, 
„Biedrību nams”, Džūkste, Džūkstes pa-
gasts, Tukuma novads, tālr.63154652; 
29323919; 26741540;

- Tumes un Degoles pagastu pārvalde, 
Pasta iela 1A, Tume, Tumes pagasts, Tuku-
ma novads, tālr.63193330; 29107520;

- Skolas iela 1C, Tume, Tumes pagasts, 
Tukuma novads, tālr.27002079;

- Degoles pagasta pakalpojumu centrs, 
„Griezes”, Vienības centrs, Degoles pagasts, 
Tukuma novads, tālr.26518987;



Tukuma Laiks18. Septembris, 2016   Nr. 8 (139)

www.tukums.lv

AICINĀM APMEKLĒT
turpinājums no 17.lpp.
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- „Rubeņi”, Vienības centrs, Degoles pa-
gasts, Tukuma novads, tālr.27002079.  (pie 
notāriem)

- Pils iela 8, Tukums, Tukuma novads, 
tālr. 63123619;

- Katrīnas laukums 1, Tukums, Tukuma 
novads, tālr.63125361.

Tiesības parakstīties ir balsstiesīgajiem 
Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Pa-
rakstīšanās vietā jāierodas, līdzi ņemot de-
rīgu personu apliecinošu dokumentu – pasi 
vai personas apliecību. Atbilstīgi normatīvo 
aktu prasībām, ņemot vērā reālās izmaksas, 
kas saistītas ar parakstu apliecināšanu, Tu-
kuma novada pašvaldība noteikusi maksu 

par parakstu vākšanu 1,40 euro pašvaldības 
dzīvesvietas deklarēšanas vietā, bāriņtiesā, 
pagastu pārvaldēs. Parakstu vākšanas ins-
trukcija “Kārtība, kādā apliecināmi vēlētāju 
paraksti likumu ierosināšanai” paredz, ka 
pēc vēlētāja lūguma, ja tam ir sevišķi sva-
rīgs iemesls, (slimība, invaliditāte vai cits) 
parakstu apliecinātājs var vienoties par pa-
raksta apliecināšanu vēlētāja atrašanās vie-
tā.  Normatīvie dokumenti, kā arī veidlapas 
pieejami CVK mājaslapā www.cvk.lv .   

Informācija par iniciatīvām, par ku-
rām notiek parakstu vākšana vai kuras ie-
sniegtas reģistrēšanai CVK, pieejama CVK 
mājaslapā sadaļā “Aktuālās iniciatīvas”. Pa-
rakstus apliecina dzīvesvietas deklarēšanas 

vietās pašvaldībās, bāriņtiesas, kuras veic 
notariālas darbības, pagastu vai pilsētu 
pārvalžu vadītāji, notāri. Parakstu vākša-
nas e-pakalpojums pieejams portālā www.
Latvija.lv. Precīzu informāciju par paraks-
tīšanās iespējām, parakstu apliecināšanas 
vietām, adresēm, parakstu apliecinātājiem, 
darba laikiem un maksu par parakstu aplie-
cināšanu, kā arī par parakstu vākšanas kār-
tību variet uzzināt CVK mājaslapā www.
cvk.lv; cvk@cvk.lv, kā arī pa CVK tālruni 
67322688. 

Inta Kaminska 
Tukuma novada vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētāja 

Pēc biedrības “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” lūguma 
publicējam viņu aicinājumu vēlētājiem:

Novada vēlētāju ievērībai!

Kad rīko lielākus darbus saimniecībā 
vai talkas, darbinieki nāk kopā un izru-
nā darāmās lietas. Darbi sokas ātri, kad 
katrs ir sapratis un pats rīkojas vienota 
mērķa labā. Uz attīstību vērsts “līdzdalī-
bas efekts” ir vajadzīgs novadu un valsts 
attīstībai. Pilsoņu līdzdalība nostiprināta 
Satversmē, paredzot, ka pilsoņi var iesniegt 
Saeimā t.s. obligāto likumprojektu – kuru 
Saeima nevar neskatīt.

Ar 08.11.2012. likumu Saeima ievie-
sa nepārvaramu barjeru - 155 tūkstošus 
parakstu (tik daudz nav ne uzņēmēju, ne 
zemnieku, ne skolotāju, ne jauno ģimeņu, 
pat trūcīgo pensionāru vidū nav 155 tūkst. 
vēlētāju), kas padara neiespējamu jebkuru 
likumprojektu iesniegšanu Saeimā. Tāpēc 

likuma 2012. gada grozījumi ir jāatceļ.
Iniciatīvas grupa ierosinājusi parakstu 

vākšanu likumprojektam par grozījumu 
atcelšanu. CVK atļauts un Satversmes 78. 
panta kārtībā iesniegts likumprojekts ir 
saistošs Saeimai, to Saeima nevar nepie-
ņemt. Pretējā gadījumā seko referendums. 
Šis likumprojekts ir valsts aizsargāts un ir 
pielīdzināms Saeimas un pašvaldības vēlē-
šanām. Pilsoņu brīvību sargā likums, jeb-
kāda parakstīšanās kavēšana ir aizliegta un 
sodāma.

Saeimā iesniedzamā likumprojekta 
nosaukums ir “Likums par 2012.gada 8. 
novembra likuma “Grozījumi likumā “Par 
tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu 
un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” atcelšanu”. 
“Grozījumi” ir sliekšņa palielināšana no 
10 tūkst. balsīm uz 155 tūkst. balsīm. Ini-

ciatīva ir par šo grozījumu atcelšanu un 
agrākās kārtības atjaunošanu.

Ērti un bez maksas likumprojektu var 
parakstīt elektroniski valsts portālā www.
latvija.lv/pv (nepieciešama i-bankas kodu 
karte, vai e-paraksts).

 Aicinām arī Jūs, ikvienu aktīvi iesaistī-
ties un līdzdarboties kopējā mērķa sasnieg-
šanā!

Ikvienai balsij ir ļoti būtiska vērtība!
Parakstieties sava novada pašvaldībā 

vai internetā latvija.lv/pv
Iniciators: biedrība “Atvērtās pārvaldī-

bas partnerība Latvijā”
Rīgā, Skolas ielā 11-604, 
tālr. 20732777, 
www.atvertaparvaldiba.lv, 
e-pasts: info@atvertaparvaldiba.lv 

NOLIKUMS
Mērķis
- Atzīmēt Tukuma novadnieka rakst-

nieka Kārļa Ķezbera 102. dzimšanas dienu, 
godinot viņa ieguldījumu latviešu literatū-
rā;

- Popularizēt pasaku kā folkloras un li-
teratūras žanru;

- Veicināt jau pazīstamu literātu radošo 
aktivitāti, kā arī atklāt jaunus, līdz šim nezi-
nāmus autorus;

- Akcentēt garīgo vērtību nozīmi sa-
biedrībā.

Dalībnieki
- I grupa – skolēni
- II grupa – pieaugušie

Noteikumi
- Forma – dzīvnieku pasaka prozā;
- Tēma –  dzīvnieki, daba;
- Apjoms – no 10 000 līdz 12 000 rakstu 

zīmēm, ieskaitot atstarpes;
- Termiņš – 2016.gada 11. novembris.
Pasakas iesūtāmas elektroniskā formā 

līdz noteiktajam termiņam uz e-pastu bib-
lioteka@tukums.lv, obligāti norādot autora 
vārdu un uzvārdu, atbilstību kādai no da-
lībnieku grupām, e-pasta adresi un tālruņa 
numuru.

Vērtēšanas kritēriji
- Idejas aktualitāte;
- Domāšanas oriģinalitāte;
- Valodas kvalitāte, stils;

- Tēlu pievilcība, dramaturģija.
- Žūrija – rakstnieces Guna Roze, Ma-

rija Anmane (Tukuma Literātu apvienība) 
un Lina Bērziņa (Tukuma bibliotēkas Bēr-
nu literatūras nodaļas vadītāja). Darbi tiks 
vērtēti anonīmi – autora vārds žūrijai nebūs 
zināms. 

Apbalvošana
Balvu fonds katrai dalībnieku grupai 

atsevišķi :  Galvenā balva – 80 eiro, 2.vieta – 
40 eiro, 3.vieta – 20 eiro;

Noslēguma pasākums notiks 2016.gada 
17.novembrī Tukuma bibliotēkas Pasaku 
istabā (Šēseles ielā 3) un Vecmokās pie Kār-
lim Ķezberam veltītās piemiņas zīmes – ka-
ķīša Brencīša (transports tiks nodrošināts);
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turpinājums 18.lpp.

Tukuma novada iedzīvotāju aptauja
2016.gada septembra otrajā pusē Tu-

kuma novadā notiks iedzīvotāju aptauja, 
kurā, izmantojot sabiedriskās domas pē-
tījumu centra SKDS pakalpojumus, tiks 
noskaidroti novada iedzīvotāju uzskati par 
dažādiem pilsētas dzīves jautājumiem, tajā 
skaitā par pašvaldības darbu, par sporta 
un kultūras dzīvi, komunālajiem pakalpo-
jumiem, veselības aprūpi, izglītības jomu, 
sociālajiem pakalpojumiem, informācijas 
apriti u.c. tēmām. Aptaujas rezultāti tiks 
izmantoti pašvaldības darba uzlabošanai 
un lēmumu pieņemšanai par novada at-
tīstību. 

Izlases veidā pētījumā tiks aicināti pie-

dalīties 400 Tukuma novada iedzīvotāji. 
Jāatzīmē, ka šajā pētījumā tiks izmantota 
nejaušā stratificētā izlase, lai iegūtie dati 
būtu reprezentatīvi. Tas nozīmē, ka īpaši 
sagatavoti pētījumu centra SKDS intervē-
tāji, ievērojot noteiktu procedūru, nejaušī-
bas kārtā izvēlēsies noteiktas adreses (māju, 
dzīvokli) un vienam no mājsaimniecības 
locekļiem lūgs piedalīties aptaujā.

Aptauja notiks pie iedzīvotājiem mājās, 
darbdienu vakaros un brīvdienās. Intervē-
tājiem ir pētījumu centra izsniegta apliecī-
ba, kurā ir norādīts viņu vārds un uzvārds.

Aptauja ir anonīma, un tās rezultāti 
tiks publicēti tikai apkopotā veidā pašval-

dības tīmekļu vietnē www.tukums.lv un 
informatīvajā izdevumā “Tukuma Laiks”.

Aicinām iedzīvotājus būt atsaucī-
giem!

Neskaidrību gadījumā iespējams zvanīt 
uz pētījumu centru SKDS Santai Tionai vai 
Zandai Rutkovskai (telefons 67312876).

Pašvaldības kontaktpersona par ie-
dzīvotāju aptauju: Dace Keirāne, Tukuma 
novada Domes Attīstības nodaļas projektu 
vadītāja, tālr.63107282, e-pasts: dace.keira-
ne@tukums.lv.

Pētījumu centrs „SKDS”

Godalgotos darbus publicēs vietējā pre-
sē;

Labākās konkursam iesniegtās pasakas 
būs lasāmas izstādes veidā Tukuma biblio-
tēkā.

Organizatori
Tukuma bibliotēka; Tukuma Literātu 

apvienība.
Atbalstītājas – Kārļa Ķezbera meitas 

Dace Ķezbere un Mārīte Plūme (ASV).

Sīkāka informācija par tālr. 25998944 
(Dace Brakmane, Tukuma bibliotēkas Lasī-
tāju apkalpošanas nodaļas vadītāja)

Kultūras un izklaides pasākumi Tukuma novadā
11.septembrī
12.00
Sēmes 
pagasta 
centrā

Tēva dienas pasākums
No plkst.11.45 līdz 12.00 pie 
Sēmes veikala pulcējas Sēmes 
un Zentenes pagastos dzīvojo-
šie tēvi un viņu nepilngadīgie 
bērni. Papildus informācija 
afišās un pa tālr.27842650

13.00
Slampes 
Kultūras 
pilī

Trīs mākslu satikšanās
Tukuma mākslinieku grupas 
rudens izstāde. Ar muzikā-
liem priekšnesumiem priecēs 
Agita Stutiņa. Riharda Zariņa 
dzeju lasīs un dziedās Andris 
Jansons
Ieeja bez maksas

14.septembrī
Laiks tiks pre-
cizēts
Tukuma pilsētas 
Kultūras namā

“Daugavas vanagu” 
Tukuma nodaļa 
aicina skolēnus 
uz vēstures stundu

17.septembrī
11.00
Dabas un 
izziņas 
takā 
“Viesatas 
upesloki” 

Nūjošana

12.00
Tukuma 
bibliotēkā

Astrīdai Ivaskai veltīts 
pasākums

13.00
Džūkstes 
Pasaku 
muzejā

Atzīmējot Tēva dienu, 
pasākums ģimenēm “Tēva 
padoms”. Orientēšanās 
tēviem ar bērniem, leļļu 
teātris, radošā darbnīca Ieeja 
- ar muzeja biļeti

18.00
Slampes 
Kultūras 
pilī

Koncertprogramma “Satik-
šanās”. Balss – Juris Jope. Ģi-
tāra –Linards Šveklis.  Vieta, 
kur satiekas labi zināmas vai 
sen aizmirstas Raimonda 
Paula melodijas ar Imanta 
Ziedoņa dzeju 
Biļešu cenas: EUR 5.00; 7.00; 
10.00. Īpašs piedāvājums 
7.-12.klašu skolēniem – ieeja 
koncertā EUR 3.00

18.septembrī
15.00
Tukuma 
pilsētas 
Kultūras 
nama 
Teātra zālē 
“Azote”

Teātris “Brīvā versija” pie-
dāvā izrādi “Satiktie” 
(pēc N.Gogoļa “Pēterbur-
gas stāstu” motīviem) 
Režisors Ilgonis Škāns
Biļetes cena EUR 2.00

20.septembrī
14.00
Džūk-
stes 
Pasa
ku mu
zejā

Atceres pasākums kolhoza 
“Dzintarzeme” priekšsēdētājam 
Jurim Ciekurzim (1931 - 2007), 
kuram apritētu 85. jubileja. Pa-
sākumā - atmiņu stāsti un foto 
izstāde Ieeja bez maksas

23.septembrī
13.00
Tukuma 
pilsētas 
vēstures 
muzejā 
“Pils tor-
nis”

Izstādes “Sanitas’’ (veselība) 
ietvaros zobu higiēnistes 
Daigas Lubarskas lekcija 
“Mutes veselības nozīme”. 
Īpaši gaidīti skolēni 
Ieeja bez maksas. Vēlams 
iepriekš pieteikties līdz 
21. septembrim pa tālr. 
63124348, 25622131

19.00
Tukuma 
pilsētas 
Kultūras 
namā

Dzintars Čīča ar solokon-
certu “Likteņlīnijas”
Biļešu cenas: EUR 5.00; 
7.00; 8.00; 10.00

24.septembrī
Laiks 
tiks pre-
cizēts
Tukuma 
pilsētas 
Kultūras 
namā

Starptautiskās Senioru dienas 
pasākums

Laiks 
tiks pre-
cizēts
Zen-
tenes 
kultūras 
namā

11.amatierteātru festivāls 
“Zentenes rudens 2016”
Pieteikties līdz 16.09.2016. 
Papildus informācija afišās 
vai zvanot pa tālr.27842650
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No 
10.00
Pasta-
riņa 
muzejā

Rudens saulgrieži latviskās 
tradīcijās
10.00 gatavošanās Rudens 
saulgriežiem – ražas vākšana, 
ābolu virtenes gatavošana, 
tradicionālo saulgriežu ēdie-
nu gatavošana. 13.00 Rudens 
saulgriežu svinības – spēles 
un rotaļas, mielasts. Ieeja ar 
muzeja biļeti. Plašāka infor-
mācija un grupas pieteikt 
iepriekš: 28651091, pastari-
namuzejs@inbox.lv

13.00
Mākslas 
galerijā 
“Durvis”

Emīla Braunberga 85 gadu 
jubilejas gleznu izstādes 
“Retrospekcija” un Alūksnes 
keramikas amata meistara 
Uģa Puzuļa izstādes “Ugunī 
dzimis” atklāšana
 Ieeja bez maksas

22.00
Slampes 
Kultūras 
pilī

Rudens sirsniņballe kopā 
ar grupu “Liepavots” no 
Jēkabpils 
Būs pieejams foto stūrītis
Biļetes iepriekšpārdošanā līdz 
21.09. EUR 5.00, no 22.09. 
un balles vakarā – EUR 
7.00 (sīkāka informācija pa 
tālr.28779585 (Madara) darba 
dienās no 9.00-17.00)

30.septembrī
17.30
Tumes 
kul-
tūras 
namā

Dzejas diena “Tur tālajā Tumē”
Piedalās Leons Briedis, Jānis 
Rokpelnis, Iveta Šimkus
Ivetas Šimkus jaunā krājuma 
“Pēc tam” atvēršana
Muzikāli pieskārieni no Tuku-
ma novada jaunajiem talan-
tiem Sanitas Apines vadībā
Ieeja bez maksas

1.oktobrī
10.00
Tukuma 
Audēju 
darbnīcā

TLMS “Durbe” jaunās 
sezonas atklāšana un jaunās 
sezonas darba plānošana
Plašāka informācija: 
63125539, 25622267, audeju-
darbnica@tukumamuzejs.lv

12.00
Tukuma 
Mākslas 
muzejā

Andreja Ģērmaņa un Jura 
Ģērmaņa 75 gadu jubilejas 
gleznu izstādes atklāšana
 Ieeja izstādes atklāšanā bez 
maksas. Izstāde līdz 27.no-
vembrim. Grupas pieteikt 
iepriekš: 27843190, makslas-
muzejs@tukumamuzejs.lv

15.00
Tukuma 
pilsētas 
Kultūras 
namā

Folkloras kopa “Avots” un 
draugi aicina uz pasākumu 
“Vai tamdēļ nedziedāju”

2.oktobrī
15.00
Tukuma 
pilsētas Kul-
tūras nama 
Teātra zālē 
“Azote”

Teātra “Brīvā versija” 
izrāde “Klasīte” 
Režisors Ilgonis Škāns
Biļetes cena EUR 2.00

6. vai 13.oktobrī
19.00
Tukuma 
pilsētas Kul-
tūras namā

Tukuma teātris piedāvā 
Leldes Stumbres lugas 
“Sarkanmatainais kalps” 
pirmizrādi
Režisore Valda Rācenāja
Biļetes cena EUR 2.00

5.oktobrī
16.00
Tukuma 
bibliotēkā

Tikšanās ar rakstnieci un 
žurnālisti, vairāku ievēro-
jamu cilvēku dzīvesstāstu 
autori Līgu Blauu

6.oktobrī
13.00
Džūkstes 
kultūras 
namā

Veco ļaužu diena
S.Upeslejas, A.Stikānes 
koncerts

7.oktobrī
Laiks tiks precizēts
Tukuma pilsētas 
Kultūras namā

Tukuma novada 
Uzņēmēju dienas 
pasākums

8.oktobrī
Laiks tiks 
precizēts
Tukuma 
pilsētas 
Kultūras 
namā

Tukuma Pensionāru 
biedrības teātra kopas 
“Kaprīze” 
Teātra balle

12.00
Tukuma 
Audēju 
darbnīcā

TLMS “Kamene” un 
TLMS “Tīne” izstādes 
atklāšana 
Ieeja izstādes atklāšanas 
pasākumā bez maksas

12.oktobrī
19.00
Tukuma 
pilsētas Kul-
tūras nama 
Teātra zālē 
“Azote”

Stand UP izrāde 
Autors un izpildītājs 
Maksims Trivaškevičs
Biļetes cena EUR 1.00

14.oktobrī
19.00
Tukuma 
pilsētas Kul-
tūras namā

Jakova Rafalsona 70.ju-
bilejas izrāde “Sauc, es 
nākšu”
Biļešu cenas: EUR 6.00; 
8.00; 10.00

21.00
Tumes kul-
tūras namā

Sezonas atklāšanas pasā-
kums “Lai mums labi iet”
1.daļā kolektīvu sumi-
nāšana un īpašie vakara 
viesi – Rīgas Improvizāci-
jas teātris ar jokiem divās 
tūrēs 
 2. daļā - Balle kopā ar 
Ojāru Vītoliņu
Galdiņu rezervācija 
Tumes kultūras namā vai 
pa tālr. 26332401. Ieejas 
maksa: EUR 5.00

15.oktobrī
Laiks tiks 
precizēts
Tukuma 
pilsētas Kul-
tūras namā

Tukuma E.Birznieka 
– Upīša 1.pamatskolas 
salidojums

Sporta pasākumi
10.septembrī
11.00
“Odiņi’’, Tu-
kuma golfa 
klubā

Turnīra “Lielais Ods” 1. 
fināls

11.septembrī
10.00-20.00
Mākslīgajā 
futbola lau-
kumā Revo-
lūcijas ielā, 
Tukumā

Tukuma novada atklātais 
minifutbola čempionāts

10.00
Irlavas 
Sporta 
namā

Novuss/ vienspēles/ vasa-
ras tūre

18.septembrī
10.00-20.00
Mākslīgajā 
futbola lau-
kumā Revo-
lūcijas ielā, 
Tukumā

Tukuma novada atklātais 
minifutbola čempionāts

24.septembrī
11.00
“Odiņi’’, Tuku-
ma golfa klubā

Turnīra “Lielais Ods” 
2. fināls
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Ja savās pasta kastītēs izdevumu 
“TUKUMA LAIKS” nesaņemat, 

lūdzam informēt 
pa tālruni 63132774 vai

 anda.kubiliusa@tukums.lv

25.septembrī
10.00
Irlavas Sporta 
namā

Novuss/ dubultspē-
les/ vasaras tūre

10.00-20.00
Mākslīgajā 
futbola laukumā 
Revolūcijas ielā, 
Tukumā

Tukuma novada 
atklātais minifutbola 
čempionāts
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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.

Aicinām apskatīt un izteikt savu vērtējumu par atbilstošāko 
Z.A.Meierovica pieminekļa metu

2.septembrī noslēdzās Z.A.Meierovica 
pieminekļa metu iesniegšanas konkurss, 
kurā tika iesniegti 11 pieteikumi. Konkur-
sam iesniegtos piedāvājumus divos posmos 
vērtēs Tukuma novada Domes apstiprinā-
ta žūrijas komisija, kuras pirmā sanāksme 
notika 6.septembrī, bet nākamā sanāksme 
plānota 16.septembrī. 

Izstādes
 No 27. augusta līdz 11. septembrim 

Jaunpils muzejā skatāma Tukuma Audēju 
darbnīcas izstāde “Tautastērpa brunči 
Tukuma etnogrāfiskajā krājumā”. Brun-
či ir no Tukuma apriņķa, Sēmes, Smārdes, 
Irlavas, Džūkstes, Mērsraga, Kandavas. 

No 27. augusta Džūkstes Pasaku mu-
zejā Latvijas Universitātes Literatūras, 
folkloras un mākslas institūta Latviešu 
folkloras krātuves izstāde “Līdzības”. Tā 
veltīta mākslinieka Daiņa Rožkalna mūža 
darbam – 370 ilustrācijas, kas darinātas 
akadēmiskā izdevuma “Latviešu tautas-
dziesmas” sējumiem. Ekspozīciju papildi-
na mākslinieka veidotie linogriezumi un 
tušas zīmējumi. Grupas pieteikt iepriekš: 
26513314, dzpm@inbox.lv.

No 1. līdz 15. septembrim Tukuma 
pilsētas vēstures muzejā “Pils tornis” izstā-
de “Ludmila Reimate – ķīmijas skolotāja 
45 gadus”. 

Līdz 22. septembrim Mākslas gale-
rijā “Durvis” vizuālās mākslas pedagogu 

profesionālās pilnveides kursu dalībnieku 
izstāde “ROZE-TE”. 

Līdz 25. septembrim Tukuma Mākslas 
muzejā Herberta Siliņa 90 gadu un Ērikas 
Gulbes 100 gadu jubilejas izstāde “Piedzī-
vot krāsu”. Līdzās gleznām skatāma LMA 
studentes, mecenātes Ināras Teterevas sti-
pendijas mākslā 2015 laureātes Kristīnes 
Kutepovas instalācija. Grupas pieteikt ie-
priekš: 27843190, makslasmuzejs@tuku-
mamuzejs.lv.

Līdz 1. oktobrim Tukuma Audēju 
darbnīcā izstāde “Zied rozes vainagā” – 
TLMS “Durbe” un Tukuma muzeja krāju-
ma priekšmeti. Grupas pieteikt iepriekš: 
63125539, 25622267, audejudarbnica@tu-
kumamuzejs.lv.

Līdz 3. novembrim Mākslas galerijā 
“Durvis” Emīla Braunberga 85 gadu ju-
bilejas gleznu izstāde “Retrospekcija” un 
Alūksnes keramikas amata meistara Uģa 
Puzuļa izstāde “Ugunī dzimis”. 

Līdz 27. novembrim Tukuma Mākslas 
muzejā Andreja Ģērmaņa un Jura Ģērma-
ņa 75 gadu jubilejas gleznu izstāde. Gru-

pas pieteikt iepriekš: 27843190, makslas-
muzejs@tukumamuzejs.lv.

Līdz 3. decembrim Tukuma Audē-
ju darbnīcā TLMS “Kamene” un TLMS 
“Tīne” izstāde – austi audumi un klū-
gu pinumi. Grupas iepriekš pieteikt: 
63125539, 25622267, audejudarbnica@
tukumamuzejs.lv.

Džūkstes Pasaku muzejā izstāde 
“Ko vecais ozols pastāstīja” – veidota 
iedvesmojoties no rakstnieka A. Lerha-
Puškaiša tāda paša nosaukuma oriģināl-
pasakas, bet vēsta par Džūkstes pagasta 
neseno vēsturi. Grupas pieteikt iepriekš: 
26513314, dzpm@inbox.lv.

Līdz 2017. gada 25. jūnijam Tuku-
ma pilsētas vēstures muzejā “Pils tornis” 
Tukuma slimnīcas 130 gadu jubilejas iz-
stāde “Sanitas” – 130 brīnumaini priekš-
meti no Tukuma slimnīcas. (“Sanitas” 
latīņu valodā - veselība). Grupas iepriekš 
pieteikt: 25622131, 63124348, pilstor-
nis@tukumamuzejs.lv.

Savu vērtējumu par konkursā iesnieg-
tajiem piedāvājumiem ir iespēja sniegt arī 
iedzīvotājiem, apmeklējot Z.A.Meierovica 
pieminekļa metu izstādi no 8. līdz 15.sep-
tembrim Tukuma novada Domes foajē, 
Talsu ielā 4, darba dienās Tukuma novada 
Domes darba laikā (pirmdienās 8.00-18.00; 
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.00-
17.00; piektdienās 8.00-16.00) un sestdie-
nā,10.septembrī, no plkst. 9.00-14.00, kā 
arī pašvaldības mājaslapā www.tukums.lv .

Atgādinām, ka Z.A.Meierovica piemi-

nekļa izveidei var ziedot ziedojumu kastītē 
Tukuma novada Valsts un pašvaldības vie-
notajā klientu apkalpošanas centrā (Talsu 
ielā 4, Tukumā) vai pašvaldības ziedojumu 
kontā:

Tukuma novada Dome
Reģistrācijas numurs: 90000050975
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, 

LV-3101
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV63HABA0551019072866

Seko Tukuma novada Domei 
Twitter kontā @TukumaDome

Seko 
Tukuma novada Domei draugiem.lv 

un www.tukums.lv


