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Saīsinājumi
CSP

LR Centrālā statistikas pārvalde

ELFLA

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

ERAF

Eiropas Reģionālais attīstības fonds

ESF

Eiropas Sociālais fonds

EZF

Eiropas Zivsaimniecības fonds

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

KF

Kohēzijas fonds

NVA

Nodarbinātības valsts aģentūra

NVD

LR Nacionālais veselības dienests

PII

Pirmskolas izglītības iestāde

PMLP

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

RPIVA

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

SPKC

Slimību profilakses un kontroles centrs

TAI

Teritorijas attīstības indekss

TIC

Tūrisma informācijas centrs

TND

Tukuma novada Dome

TNIP

Tukuma novada Izglītības pārvalde

TPP

Tukuma pašvaldības policija

VIIS

Valsts izglītības informācijas sistēma

VISC

Valsts izglītības satura centrs

VPIS

Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma

VZD

Valsts zemes dienests
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IEVADS
Tukuma novada integrētās attīstības programma 2011.-2017.gadam (turpmāk – programma)
apstiprināta ar Tukuma novada Domes 2011.gada 25.augusta lēmumu (prot.Nr.12,9.§.).
Programma ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, izstrādāta, ievērojot integrētu
pieeju attīstības plānošanā un ietverot koordinētu telpisko, tematisko un laika dimensiju,
nodrošinot interešu saskaņotību starp visiem pārvaldes līmeņiem (nacionālo, reģionālo,
vietējo) un ieinteresētajām pusēm (iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām
u.c.). Programmā ir iekļauta uzraudzības kārtība, lai nodrošinātu Tukuma novada attīstības
novērtēšanas iespējas un identificētu, vai attīstības plānošanas dokumenta rādītāju sasniegšana
norit kā plānota.
2012.gadā tika izstrādāts Tukuma novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam
īstenošanas pārskats par 2011.gadu. Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.2017.gadam īstenošanas pārskats par 2012.gada (turpmāk – pārskats) ir kā turpinājums jau
apkopotajai informācijai par Tukuma novada attīstību.
Pārskats par programmas īstenošanu ir sagatavots atbilstīgi 2011.gada pārskata struktūrai un
iekļautajai informācijai, kas ir viegli un ērti salīdzināma. Pārskatā ir apkopoti ievāktie dati,
Tukuma novada Domes struktūrvienību, pašvaldības iestāžu un aģentūru sniegtā informācija
par savā jomā paveikto 2012.gadā. Saskaņā ar programmas Rīcības plānā ietvertajiem
uzdevumiem, pasākumiem un aktivitātēm, iekļauta arī informācija par vidēja termiņa
prioritāšu sasniegšanas rādītājiem.
1.nodaļa – Tukuma novada attīstības vispārējais raksturojums. Nodaļā sniegts vispārīgs
Tukuma novada attīstības raksturojums, kurā apskatīta programmā iekļauto datu attīstības
tendence. Par bāzes gadu ir izvēlēts attiecīgais gads, kas norādīts attīstības programmā (2009.,
2010. vai 2011.gads), kā arī norādīta attīstības tendence pārskata gadā. Nodaļas noslēgumā ir
izvērtēti attīstības pamatrādītāji, kas ir noteikti programmas 4.2.sadaļā.
2.nodaļa – Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam
īstenošanas progress. Nodaļā ir izvērtēti vidēja termiņa prioritātes ietvaros veiktie pasākumi,
aktivitātes par pašvaldības budžeta līdzekļiem un realizētie projekti 2012.gadā, kā arī izvērtēts
vidējo termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītāji saskaņā ar programmas 2.5.sadaļā noteiktajiem
vidējā termiņa rezultatīvajiem rādītājiem.
3.nodaļa – Secinājumi un rekomendācijas. Nodaļā ir apkopota informācija par 2.nodaļā
konstatētajām novirzēm no plānotā un izdarīti galvenie secinājumi. Nodaļā ir sniegti
ieteicamie uzlabojumi, grozījumi un precizējumi, kas veicami programmas uzraudzības
procesā.
Pārskatā ir norādīts izmantotās informācijas avotu saraksts un pievienots viens pielikums –
Tukuma novada Domes 2012.gadā īstenotie projekti.
Lai novērtētu attīstības tendenci pārskata gadā salīdzinot ar bāzes gadu, pārskatā ir izmantota
šāda novērtējumu sistēma:






-

Pieaugums ar pozitīvu vērtējumu
Samazinājums ar pozitīvu vērtējumu
Pieaugums ar negatīvu vērtējumu
Samazinājums ar negatīvu vērtējumu
Bez izmaiņām
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Pārskatu sagatavoja Tukuma novada Domes Attīstības nodaļa, sadarbībā ar Tukuma novada
Domes struktūrvienībām, pašvaldības iestādēm un aģentūrām. Kontaktpersona: Tukuma
novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja Anita Šēlunda, tālr. 63107216,
anita.selunda@tukums.lv.
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1. Tukuma novada attīstības vispārējs raksturojums
Šajā nodaļā tiek apskatīta Tukuma novada attīstība no Tukuma novada attīstībai nozīmīgo
pieejamo resursu (cilvēkresursu, dabas resursu, tehniskās infrastruktūras un pakalpojumu,
finanšu resursu un investīciju) puses, uzņēmējdarbības vides un iedzīvotāju dzīves vides
(izglītības, veselības aprūpes un sociālās aizsardzības, kultūrvides, sabiedriskās drošības un
kārtības) puses. Par pamatu tiek ņemti rādītāji, kas minēti Tukuma novada integrētās attīstības
programmā 2011.-2017.gadam. Izvērtēta rādītāju attīstības tendence, salīdzinot ar vērtību
bāzes gadā.
Cilvēkresursi
Kopumā Latvijā un Tukuma novadā iedzīvotāju skaits turpina samazināties. Pēc PMLP
datiem uz 2013.gada 1.janvāri Tukuma novadā dzīvo 32 455 iedzīvotāji, kas salīdzinot ar
2011.gadu ir par 2,6% mazāk. Lielākais iedzīvotāju skaits Tukuma novadā koncentrējas
Tukuma pilsētā – 19 513, vismazākais iedzīvotāju skaits saglabājies Zentenes pagastā – 542.
Pozitīva iedzīvotāju skaita pieauguma tendence ir Pūres pagastā, kur iedzīvotāju skaits
pieaudzis par 0,6%, salīdzinot ar 2012.gada 1.janvāri.
Tukuma novada iedzīvotāju skaitu 2012.gadā papildinājuši 301 jaundzimušie, bet miruši 471
iedzīvotāji, kas nosaka negatīvu dabisko pieaugumu -170. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu,
negatīvais dabiskais pieaugums ir samazinājies par 27%, ko ietekmē jaundzimušo skaita
pieaugums un mirstību samazinājums. 2012.gadā turpina pieaugt noslēgto laulību skaits
Tukuma novadā. 2012.gadā noslēgtas 145 laulības, no kurām 23 laulības reģistrētas Tukuma
novada baznīcās.
Ekonomiskajai situācijai uzlabojoties turpina samazināties arī bezdarbnieku skaits, 2013.gada
31.janvārī Tukuma novadā bezdarba līmenis ir 7,8%, kas ir zemāks par valsī vidējo – 8,3%.
2013.gada 31.janvāri Tukuma novadā ir 1 482 bezdarbnieki, no kuriem 30% ir ilgstoši
bezdarbnieki (ilgāk par 1 gadu), 60% - bezdarbnieku statuss ir mazāks par 1 gadu.
Tabula 1.1. Cilvēkresursi
Nr.

Rādītājs

1.

Iedzīvotāju
Tukuma novadā

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Rādītāja vērtība
bāzes gadā

Rādītāja vērtība
pārskata gadā

33 318

32 455

(01.01.2011.)

(01.01.2013.)

Tukuma novada vidējais
apdzīvojuma
blīvums,
iedzīvotāji uz 1 km2

28

27

(01.01.2011.)

(01.01.2013.)

Dzimtsarakstu
nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

328

301

(2010)

(2012)

Dzimtsarakstu
nodaļā
reģistrēti mirušie

467

471

(2010)

(2012)

Dabiskais pieaugums

-139

-170

(2010)

(2012)

Noslēgtās
laulības
Tukuma novadā

114

145

(2010)

(2012)

Bezdarbnieku
Tukuma novadā

2 430

1 482

(31.01.2011.)

(31.01.2013.)

skaits

skaits

Tendence

Datu
avots



PMLP



PMLP



TND



TND



TND



TND



NVA
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Nr.

Rādītājs

Rādītāja vērtība
bāzes gadā

Rādītāja vērtība
pārskata gadā

8.

Bezdarba
līmenis
Tukuma novadā

11,1%

7,8%

(31.01.2011.)

(31.01.2013.)

Tendence

Datu
avots



NVA

Dabas resursi
2012.gadā, iedalījumā pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupām, 64,84% no visas
Tukuma novada teritorijas aizņem lauksaimniecības zeme un 30,09% – mežsaimniecības
zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem. Zemes sadalījumā pēc zemes lietošanas veida, lielāko
Tukuma novada teritoriju aizņem lauksaimniecības zeme, no kuras 48 411,5 ha aizņem
aramzeme, augļu dārzi – 966,6 ha, pļavas - 3 018,5 ha, ganības - 4 414,3 ha. Meži Tukuma
novada teritoriju aizņem 44 571,3 ha, krūmāji – 1 317,1 ha, purvs – 5 131,6 ha.
2012.gadā Tukuma novada pašvaldībai pieder 1 136,9 ha zeme, tai skaitā 539,5 ha ir meži,
281,0 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme. 2012.gadā pašvaldība ir uzsākusi ELFLA
pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" projekta "Tukuma novada pašvaldībai
piederošo mežu jaunaudzes kopšana" īstenošanu, kura ietvaros līdz 2013.gada beigām plāno
izkopt pašvaldībai piederošās jaunaudzes 90,1 ha platībā Pūres, Sēmes un Džūkstes pagastā.
Tabula 1.2. Dabas resursi
Nr.

Rādītājs

Rādītāja vērtība
bāzes gadā

Rādītāja vērtība
pārskata gadā

1.

Tukuma novada zemes,
ha

119 176,6

119 152,4

(01.01.2010.)

(01.01.2012.)

Lauksaimniecības zeme
Tukuma novadā, ha

57 071,2

56 810,9

(01.01.2010.)

(01.01.2012.)

Meži Tukuma novadā, ha

44 383,7

44 571,3

(01.01.2010.)

(01.01.2012.)

Lauksaimniecības zeme
no visas Tukuma novada
teritorijas, %

65,2%

64,84%

(01.01.2010.)

(01.01.2012.)

Mežsaimniecības zeme
un īpaši aizsargājamās
teritorijas,
kurā
saimnieciskā darbība ir
aizliegta
ar
normatīvajiem aktiem no
visas Tukuma novada
teritorijas, %

29,83%

30,09%

(01.01.2010.)

(01.01.2012.)

Tukuma novada Domei
piederošā zeme, ha

1 128,6

1 136,9

(01.01.2010.)

(01.01.2012.)

Tukuma novada Domei
piederošie meži, ha

548,9

539,5

(01.01.2010.)

(01.01.2012.)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tendence

Datu
avots



VZD



VZD



VZD



VZD



VZD



VZD



VZD
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Tehniskā infrastruktūra un pakalpojumi
Ceļi un ielas
2012.gadā ir piesaistītas ELFLA un EZF finansējums, lai rekonstruētu pašvaldības autoceļus
„Čubatas-Garaušu c.” posmu Degoles pagastā, „Kukšu muiža (Bajāri)” un „JaunciemsKļavnieki” ceļa posmu Jaunsātu pagastā. 2012.gadā pabeigta veloceliņu izbūve 8,262 km
garumā Tukuma pilsētā un izveidots lokveida krustojums Rīgas, Meža un Dzelzceļa ielu
krustojuma, izveidots gājēju celiņš Džūkstes pagastā. Kopā ceļu, ielu un veloceliņu/ gājēju
celiņu sakārtošanā piesaistīti 1 949 778,81 LVL, no kuriem 1 065 627,62 LVL ir Eiropas
fondu finansējumu, 818 816,07 LVL pašvaldības budžeta finansējums un 65 335,12 LVL
valsts budžeta finansējums.
2012.gadā pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanai no Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda
programmas apakšprogrammas „Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)” izlietoti
334 094,61 LVL. Par pašvaldības budžeta līdzekļiem atjaunots asfalta segums Rožu, Taisnā,
Estrādes, M. Parka, Baznīcas un Rūpniecības ielā, bruģēts Veidenbauma un Spartaka ielas
gājēju celiņš un veikti citi darbi. Kopā pašvaldības ielu, ceļu sakārtošanā un grāvju tīrīšanā
ieguldīti 213 434,42 LVL pašvaldības budžeta līdzekļi.
Kopā pašvaldības ceļu un ielu sakārtošanā, seguma kvalitātes uzlabošanā ir ieguldīti vairāk
nekā 2 497 307,84 LVL, ko veido pašvaldības budžeta līdzekļi, valsts mērķdotācijas
pašvaldības autoceļiem (ielām) un piesaistītie Eiropas struktūrfonda līdzekļi.
Tukuma novada administratīvajā teritorijā 2012.gadā tika nodrošināti 40 sabiedrisko
transportu maršruti. Tukuma novada pašvaldība organizēja 15 skolēnu pārvadājumu
maršrutus, 12 maršrutus iepirka no komercpārvadājumu sniedzējiem un vienu maršrutu
nodrošināja vecāki ar savu transportu.
Tabula 1.3. Ceļi un ielas
Nr.

Rādītājs

Rādītāja vērtība
bāzes gadā

Rādītāja vērtība
pārskata gadā

1.

Investīciju
apjoms
pašvaldības
autoceļu
rekonstrukcijā, LVL

163 455,00

72 281,00

(2010.)

(2012.)

Investīciju apjoms ielu,
gājēju/veloceliņu
rekonstrukcijā/ izbūvē,
LVL

102 124,00

1 877 498,00

(2010.)

(2012.)

Sabiedrisko
transportu
maršruti Tukuma novada
administratīvajā teritorijā

40

40

(2011.)

(2012.)

Tukuma
novada
pašvaldības organizēto
skolēnu
pārvadājumu
maršruti

11

15

(2010./2011.m.g.)

(2012./2013.m.g.)

Skolēnu
pārvadājumu
maršruti, kurus Tukuma
novada pašvaldība pērk
no komercpārvadājumu
sniedzējiem

4

12

(2010./2011.m.g.)

(2011./2013.m.g.)

2.

3.

4.

5.

Tendence

Datu
avots



TND



TND

-

TND



TND



TND

Būves
2012.gadā Tukuma novadā un Tukuma pilsētā palielinājās esošo būvju skaits, salīdzinot ar
2011.gadu. 2012.gada 1.janvārī Tukuma novadā bija 23 635 būves, no tām 19 604 pieder
zemes īpašniekiem, 1 574 nepieder zemes īpašniekiem, 44 ir ar jauktu būves piederību
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(attiecībā pret zemes īpašnieku) un 1 420 ietilpst ēku īpašuma sastāvā. Pārējām 993 būvēm
piederība nav noskaidrota.
Tukuma novada būvvalde 2012.gadā pieņēmusi ekspluatācijā 37 jaunbūves, no kurām
nozīmīgākās ēkas ir koģenerācijas stacija Tulpju ielā 2, Tukumā, PII „Pepija” M.Smilšu ielā
14, Tukumā, sporta zāle Sēmes pagastā, liellopu ferma Lestenes pagastā, liellopu kūts, mēslu
krātuve un skābbarības tvertne Sēmes pagastā, lauksaimniecības halle Jaunsātu pagastā. Tai
skaitā Tukuma novadā 2012.gadā ekspluatācijā nodotas 7 dzīvojamās mājas ar saimniecības
ēkām.
Tabula 1.4. Būves
Nr.

Rādītājs

Rādītāja vērtība
bāzes gadā

Rādītāja vērtība
pārskata gadā

1.

Tukuma novadā esošo
būvju skaits

23 550

23 635

(01.01.2010.)

(01.01.2012.)

Tukuma pilsētā
būvju skaits

9 403

9 415

(01.01.2010.)

(01.01.2012.)

Tukuma
novada
pašvaldības dzīvojamais
fonds (dzīvokļu skaits)

1 124

1 121

(01.01.2011.)

(01.01.2013.)

Pašvaldības
īpašumā
esošās
nedzīvojamās
telpas, kuras iespējams
izmantot
uzņēmējdarbībai

10

10

(01.01.2011.)

(01.01.2013.)

2.

3.

4.

esošo

Tendence

Datu
avots



VZD



VZD



TND

-

TND

Ūdenssaimniecība, siltumapgāde
2012.gadā Sēmes pagasta, Sēmes ciemā ir realizēts ūdenssaimniecības attīstības projekts,
piesaistot ERAF finanšu līdzekļus un ieguldot pašvaldības budžeta līdzekļus. Projekta
ietvaros veikta ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes
uzlabošana. Par pašvaldības budžeta līdzekļiem ir izbūvēts maģistrālais ūdensvads un
kanalizācija, pārbūvēts ārējais kanalizācijas posms Jelgavas ielā 19, Alīnas ielā 4 Tukumā par
kopējo summu 21 341,68 LVL. Kopējā ūdenssaimniecības attīstībā ir ieguldīti 228 000,18
LVL, tai skaitā pašvaldības budžeta līdzekļi un ERAF finansējums.
2011.gadā ir uzsākta un 2013.gadā turpinās KF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Tukuma pilsētā’’ īstenošana. Tiek veikta vērienīga ūdensapgādes uzlabošanas, notekūdeņu
savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana visā Tukuma pilsētā. Projektu plānots īstenot
līdz 2013.gada beigām.
2012.gadā nav piesaistīti Eiropas finanšu līdzekļi siltumapgādes infrastruktūras attīstībai. Bet
par pašvaldības budžeta līdzekļiem ir rekonstruēta siltumtrase Jauntukuma mikrorajonā,
Tukumā un veikta siltummezglu apsaimniekošana Tukuma pašvaldības iestādēm, kopā
ieguldot 15 272,00 LVL pašvaldības budžeta līdzekļus.
Tabula 1.5. Ūdenssaimniecība, siltumapgāde
Nr.

Rādītājs

Rādītāja vērtība
bāzes gadā

Rādītāja vērtība
pārskata gadā

1.

Investīciju
apjoms
ūdensapgādes
un
kanalizācijas
infrastruktūrā, LVL

23 450,00

228 000,18

(31.12.2010.)

(31.12.2012.)

Tendence

Datu
avots



TND
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Nr.

Rādītājs

Rādītāja vērtība
bāzes gadā

Rādītāja vērtība
pārskata gadā

2.

Investīcijas
apjoms
siltumapgādes
infrastruktūrā, LVL

213 915,00

15 272,00

(31.12.2010.)

(31.12.2012.)

Publiskie
interneta
pieejas punkti Tukuma
novadā

17

18

(31.12.2010.)

(31.12.2012.)

Pasta nodaļas Tukuma
novadā

12

11

(31.12.2010.)

(31.12.2012.)

3.

4.

Tendence

Datu
avots



TND



TND



TND

2012.gadā darbu uzsāka SIA „Komunālserviss TILDe”, kas nodrošina komunālo pārvaldību
Tumes, Irlavas, Lestene, Slampes, Džūkstes, Sēmes, Zentenes un Degoles pagastā, līdz ar to
likvidējot esošo struktūrvienību – komunālais dienests. Uzņēmums nodrošina pagastos šādus
pakalpojumus: ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures sistēmu remontdarbus un uzturēšanu,
daudzdzīvokļu māju atkritumu apsaimniekošanu, namu apsaimniekošanu, teritorijas pļaušanu,
kapu apsaimniekošanu, celtniecības remontdarbus un pašvaldības ceļu uzturēšanas darbus.
Finanšu resursi un investīcijas
2012.gadā Tukuma novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi samazinājušies, salīdzinot ar
2011.gadu, bet salīdzinot ar 2010.gadu ieņēmumi ir palielinājušies par 21%. No kopējiem
budžeta ieņēmumiem 47,8% veido nodokļu ieņēmumi, 46,03% - valsts un pašvaldību budžeta
transfēri.
No Tukuma novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem 49,18% tiek tērēti izglītībai,
15,48% - pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai, 9,9% - atpūtai, kultūrai un
reliģijai, 9,15% - vispārējiem valdības dienestiem. Tukuma novada pašvaldības speciālā
budžeta ieņēmumi un izdevumi 2012.gadā samazinājušies, salīdzinot ar 2011.gadu.
2012.gadā iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz vienu iedzīvotāju turpina pieaugt, sasniedzot 254
LVL uz vienu iedzīvotāju, 2011.gadā – 246 LVL uz vienu iedzīvotāju. Arī nekustamā
īpašuma nodokļa ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju turpina augt, 2012.gadā tie ir 35 LVL uz
vienu iedzīvotāju.
Pašvaldības kredīta portfelis ir palielinājies, kopējais saistību apjoms sasniedzis 15,92% no
pamatbudžeta ieņēmumiem, kas pierāda, ka pašvaldība ir spējīga atdot savas saistības un
uzņemties jaunas saistības. 2012.gadā pašvaldības kredīta portfelis ir 32 798 221 LVL, kas
pieaudzis par 14,75%, salīdzinot ar 2011.gadu. 2012.gadā pašvaldības kopējais kredīta
maksājums gadā sastāda 1 642 268 LVL. 2012.gadā Valsts kasē tika ņemts kredīts, lai
realizētu ELFLA projektu „Sēmes sporta zāles būvniecības II kārta”, „Pašvaldības autoceļu
"Kukšu muiža(Bajāri)" un "Jaunciems-Kļavnieki" rekonstrukcija Jaunsātu pagastā”, ERAF
projektu „Satiksmes drošības uzlabošana Rīgas, Meža un Dzelzceļa ielu krustojumā”, kā arī,
lai nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu SIA „Tukuma slimnīca” ERAF projekta
„Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Tukuma slimnīca”” un SIA
„Tukuma ūdens” KF projekta „Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā” realizācijai.
Par aizņēmumu Valsts kasē tika iegādāta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Pasta ielā 13 C,
Tukumā, veikta Tukuma novada Zemgales vidusskolas aktu zāles konservācija.
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Tabula 1.6. Pašvaldības budžets
Nr.

Rādītājs

Rādītāja vērtība
bāzes gadā

Rādītāja vērtība
pārskata gadā

1.

Tukuma
novada
pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumi,
LVL

19 405 365

19 747 486

(31.12.2010.)

(31.12.2012.)

Tukuma
novada
pašvaldības
pamatbudžeta izdevumi,
LVL

20 680 882

21 650 944

(31.12.2010.)

(31.12.2012.)

Tukuma
novada
pašvaldības
speciālā
budžeta ieņēmumi, LVL

342 308

388 582

(31.12.2010.)

(31.12.2012.)

Tukuma
novada
pašvaldības
speciālā
budžeta izdevumi, LVL

348 395

409 278

(31.12.2010.)

(31.12.2012.)

Iedzīvotāju
ienākuma
nodokļa ieņēmumi latos
uz vienu iedzīvotāju

245

254

(31.12.2010.)

(31.12.2012.)

Nekustamā
īpašuma
nodokļa ieņēmumi latos
uz vienu iedzīvotāju

24

35

(31.12.2010.)

(31.12.2012.)

Pašvaldības
portfelis, LVL

24 893 662

32 798 221

(31.12.2010.)

(31.12.2012.)

1 230 391

1 642 268

(31.12.2010.)

(31.12.2012.)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

kredīta

Pašvaldības
kredīta
maksājums
(pamatsumma
+
%
maksājumi), LVL

Tendence

Datu
avots



TND



TND



TND



TND



TND



TND



TND



TND

Īstenotie projekti
2012.gadā realizēti nozīmīgi projekti, piesaistot Eiropas struktūrfondu un citu fondu
finansējumu. Projektu ietvaros pilsētā un novadā veikti dažādi darbi: sakārtoti ceļi,
labiekārtotas teritorijas, iegādāti tautastērpi deju kolektīviem, iegādāts aprīkojums skolām un
kultūras namiem, uzstādīti rotaļu laukumu elementi, labiekārtoti sporta laukumi, organizēti
mācību un pieredzes braucieni u.c. Kopā realizēti 34 projekti par kopējo summu Ls
4 099 144,85, no kuriem Tukuma pilsētā īstenoti projekti par kopējo summu Ls 3 226 884,99,
pagastos – Ls 872 259,86 (tajā skaitā projekti, kas attiecas uz visu novadu). No pašvaldības
budžeta izlietoti Ls 1 431 387,42, no valsts budžeta – Ls 91 027,19, fonda finansējums
piesaistīts Ls 2 576 730,24 (skat. 1.pielikumu). Investīcijas Tukuma novada pagastos ir
apskatāmas 1.1.attēlā.
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1.1.attēls. 2012.gadā pabeigtie projekti pagastos, tūkst. Ls
Datu avots: TND

No kopējām projektu investīcijām Tukuma novadā vairāk nekā puse ir ieguldīta Tukuma
pilsētas attīstībā – 78,72%. Tas skaidrojams ar to, ka 2012.gadā ir noslēgušies vairāki
ilggadīgi projekti, kā piemēram, „Velotūrisma infrastruktūras attīstība Tukumā”, „Tukuma
pirmsskolas izglītības iestādes "Pepija" infrastruktūras attīstība” u.c. (skat. 1.2.attēlā).
Pagastos vislielākais ieguldītais investīciju apjoms ir Sēmes pagastā, t.i., 13,35%, jo arī Sēmes
pagastā ir noslēgušies nozīmīgi, finanšu ziņā apjomīgi projekti. Pārējos novada pagastos
ieguldījumu apjoms ir salīdzinoši mazāks tādēļ, ka pagastos pārsvarā ir realizēti ELFLA un
EZF projekti, kas nepārsniedz Ls 20 000 finansējumu. 2012.gadā ir realizēti trīs projekti –
„Tukuma novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana”, „Speciālistu piesaiste Tukuma
novadam attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai”, „Izglītības iestāžu informatizācija”,
kas attiecas uz visu novadu un kopā veido 3,96% (Ls 162 167,34) no kopējām projekta
investīcijām.

1.2.attēls. 2012.gadā Tukuma novadā pabeigtie projekti, %
Datu avots: TND

2012.gadā Sēmes pagastā uz vienu iedzīvotāju projektos ieguldīti Ls 404,45, savukārt
Tukuma pilsētā - Ls 164,87 (skat. 1.3.att.). Trešais lielākais finansējums uz vienu iedzīvotāju
12

ir Jaunsātu pagastā – Ls 66,68. Pārējos pagastos ieguldījums nav lielāks par Ls 20,00 uz vienu
iedzīvotāju, jo šeit realizētie projekti ir ar mazāku finansējumu, bet ne mazāk nozīmīgi
pagasta tālākai attīstībai. Iegādāti deju kolektīviem tautastērpi, kultūras namiem skaņas
aparatūra, uzstādīti rotaļu laukumu elementi, labiekārtoti sporta laukumi u.c..

1.3.attēls. Investīcijas lati uz 1 iedzīvotāju, 2012.gads
Datu avots: TND

2013.gadā Tukuma pilsētā un pagastos turpināsies vairāku iepriekšējā gadā uzsākto projektu
īstenošana, kā arī 2012.gadā sagatavoto un atbalstīto projektu ieviešana.
Uzņēmējdarbības vide
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2011.gadā Tukuma novadā ekonomiski aktīvās
tirgus sektora statistikas vienības ir 1738, tas ir, pašnodarbinātās personas, individuālie
komersanti, komercsabiedrības, zemnieku un zvejnieku saimniecības. Jaundibināto
uzņēmumu skaits 2012.gadā ir pieaudzis, salīdzinot ar 2010.gadu, bet tas ir par vienu
uzņēmumu mazāk nekā 2011.gadā, kad tika reģistrēti 134 uzņēmumi. Arī likvidēto
uzņēmumu skaits 2012.gadā (45 uzņēmumi) ir lielāks nekā 2011.gadā (39 uzņēmumi), bet tas
nepārsniedz 2010.gada līmeni.
2011.gadā Tukuma novadā galvenā darbības joma ir lauksaimniecība, mežsaimniecība un
zivsaimniecība, kurā darbojas 560 uzņēmumi, kas ir par 48 uzņēmumiem mazāk nekā
2010.gadā. Otra lielākā nozare ir vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un automobiļu un
motociklu remonts – 273 uzņēmumi.
Tabula 1.7. Uzņēmējdarbības vide
Nr.

Rādītājs

1.

Uzņēmumu
Tukuma novadā

2.

3.

Rādītāja vērtība
bāzes gadā

Rādītāja vērtība
pārskata gadā

1417

1738

(31.12.2009.)

(31.12.2011.)

Tukuma novadā dibināto
uzņēmumu skaits

101

133

(31.12.2010.)

(31.12.2012.)

Tukuma novadā likvidēto
uzņēmumu skaits

47

45

(31.12.2010.)

(31.12.2012.)

skaits

Tendence

Datu
avots



CSP



Lursoft



Lursoft
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Nr.

Rādītājs

Rādītāja vērtība
bāzes gadā

Rādītāja vērtība
pārskata gadā

4.

Uzņēmumu
skaits
lauksaimniecības,
mežsaimniecības
un
zivsaimniecības darbības
jomā Tukuma novadā

443

560

(31.12.2009.)

(31.12.2011.)

Uzņēmumu
skaits
apstrādes
rūpniecības
darbības jomā Tukuma
novadā

95

117

(31.12.2009.)

(31.12.2011.)

Uzņēmumu
skaits
vairumtirdzniecība
un
mazumtirdzniecība,
automobiļu un motociklu
remonta darbības jomā
Tukuma novadā

258

273

(31.12.2009.)

(31.12.2011.)

5.

6.

Tendence

Datu
avots



CSP



CSP



CSP

Pēc Lursoft datiem 2012.gadā pēc apgrozījuma trīs lielākie uzņēmumi Tukuma novadā ir SIA „Skonto būve”, SIA „Dekšņi”, SIA „Baltic Feed”. Lielākais apgrozījuma pieaugums,
salīdzinot ar 2011.gadu, ir SIA „Telms” (74%), AS „DELTA LV” (34%), SIA „Spedline”
(34%).
Tūrisms
2011.gadā pieaudzis naktsmītņu skaits un apkalpoto personu skaits naktsmītnēs, bet turpina
samazināties piedāvāto gultasvietu skaits. Salīdzinot ar 2010.gadu vidējais uzturēšanās ilgums
2011.gadā naktsmītnēs samazinājies par 7%.
Kopējais apmeklētāju skaits Tukuma TICā ir samazinājies par 16,5%, salīdzinot ar 2011.gadu.
Toties pieaudzis ārvalstu ceļotāju skaits pret kopējo apmeklētāju skaitu TICā. Apmeklētāju
skaits TICā liecina arī par kopējo apmeklētāju skaitu Tukuma novadā un tuvākajā apkārtnē.
Lielākais tūristu skaits ir vasaras mēnešos no jūnija līdz augustam.
Būtiski palielinājies apskates objektu skaits Tukuma novadā, sasniedzot 167 apskates vietas,
kas tiek piedāvātas tūristiem apskatīt. Pēc Tukuma TIC datiem Tukuma novadā joprojām
vispopulārākie tūrisma objekti ir: kino pilsēta „Cinevilla” (28 000 apmeklētāji 2011.gadā),
Jaunmoku pils (23 417 apmeklētāji 2011.gadā), galerija „Durvis” Tukumā (12 470
apmeklētāji 2011.gadā).
2012.gadā TIC darbības nodrošināšanai tika ieguldīti Ls 83 964,00 pašvaldības budžeta
līdzekļi, no kuriem 42,8% atalgojums, 46,1% tūrisma mārketings un attīstība un 11,1%
uzturēšanas izmaksas, komandējumi u.c. pakalpojumi.
Tabula 1.8. Tūrisms
Nr.

Rādītājs

1.

Naktsmītņu
Tukuma novadā

2.

3.

skaits

Gultasvietu skaits

Apkalpoto personu skaits
naktsmītnēs

Rādītāja vērtība
bāzes gadā

Rādītāja vērtība
pārskata gadā

26

29

(31.12.2009.)

(31.12.2011.)

683

664

(31.12.2009.)

(31.12.2011.)

10 780

15 058

(31.12.2009.)

(31.12.2011.)

Tendence

Datu
avots



TIC



TIC



TIC
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Nr.

Rādītājs

Rādītāja vērtība
bāzes gadā

Rādītāja vērtība
pārskata gadā

4.

Vidējais
uzturēšanas
ilgums naktsmītnēs

1,76

2,25

(31.12.2009.)

(31.12.2011.)

Kopējais
apkalpoto
apmeklētāju skaits TIC

8 741

7 488

(31.12.2010.)

(31.12.2012.)

Kopējais
ārvalstu
ceļotāju
apmeklētājus
skaits TIC pret kopējo
apmeklētāju skaitu, %

9,3%

14,6%

(31.12.2010.)

(31.12.2012.)

Apskates objektu skaits
Tukuma novadā

111

167

(31.12.2010.)

(31.12.2012.)

Apskates
objektu
kopējais
apmeklētāju
skaits Tukuma novadā

122 798

114 783

(31.12.2009.)

(31.12.2011.)

5.

6.

7.

8.

Tendence

Datu
avots



TIC



TIC



TIC



TIC



TIC

Izglītība
Pirmsskolas izglītība
2013.gada sākumā par 59,8% ir samazinājies bērnu skaits rindā uz vietām Tukuma novada
pirmsskolas izglītības iestādēs, salīdzinot ar 2012.gadu, jo 2011./2012.m.g. darbu ir uzsākusi
pirmsskolas izglītības iestāde „Karlsons”. 2012./2013.m.g. ir slēgta privātā pirmskolas
izglītības iestāde „Avenīte”, kuras telpās ir izveidota pašvaldības PII „Vālodzīte” filiāle,
nodrošinot bērniem vietu bērnudārzā.
Tabula 1.9. Pirmsskolas izglītība
Nr.

Rādītājs

Rādītāja vērtība
bāzes gadā

Rādītāja vērtība
pārskata gadā

1.

Pirmsskolas
izglītības
iestādes/
speciālā
pirmsskolas
izglītības
iestāde/
pirmsskolas
izglītības
grupas
vispārējās
izglītības
iestādēs

7/ 1/ 6

7/ 1/ 5

(2010./2011.m.g.)

(2012./2013.mg.)

Bērnu skaits pirmsskolas
izglītības
iestādē/
speciālā
pirmsskolas
izglītības
iestādē/
pirmsskolas
izglītības
grupās
vispārējās
izglītības iestādēs

863/ 154/ 288

998/ 145/ 292

(2010./2011.m.g.)

(2012./2013.mg.)

Bērnu skaits rindā uz
vietām Tukuma novada
pirmsskolas
izglītības
iestādēs

734

311

(01.01.2011.)

(01.01.2013.)

2.

3.

Tendence

Datu
avots

-

TNIP



TNIP



TNIP

Pamatizglītība un vidējā izglītība
Turpina samazināties izglītojamo skaits vispārējās izglītības iestādēs, 2012./2013.m.g.
izglītojamo skaits ir samazinājies par 484 skolēniem, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu.
2012./2013.m.g mācās 3640 skolēni.
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2011./2012.m.g. palielinājies 9.klašu absolventu skaits, kas izvēlas tālākizglītību tehnikumos
un profesionālās vidusskolās. Savukārt turpina samazināties 9.klašu absolventu skaits, kas
izvēlas tālākizglītību Tukuma novada izglītības iestādēs. Turpina pieaugt 12.klašu
absolventus skaits, kas izvēlas tālākizglītību iegūt augstākajās mācību iestādēs (universitātēs,
akadēmijās, augstskolās, institūtos), 2011./2012.m.g. - 79% no visiem 12.klašu absolventiem.
Tabula 1.10. pamatizglītība un vidējā izglītība
Nr.

Rādītājs

Rādītāja vērtība
bāzes gadā

Rādītāja vērtība
pārskata gadā

1.

Vidusskolas/
pamatskolas/ speciālās
internātpamatskolas

6/ 7/ 2

6/ 6/ 2

(2010./2011.m.g.)

(2012./2013.mg.)

Vispārējās
izglītības
iestāžu audzēkņu skaits
kopā/
sākumskolu
skolnieki/
pamatskolu
skolnieki/ vidusskolnieki

4124/

3640/

1314/ 1846/ 964

1191/ 1674/ 775

(2010./2011.m.g.)

(2012./2013.mg.)

Vispārizglītojošo skolu
9.klašu
absolventu
tālākizglītība
Tukuma
novada izglītības iestādēs

65%

47%

(2009./2010.m.g.

(2011./2012.m.g.)

Vispārizglītojošo skolu
12.klašu
absolventu
tālākizglītība augstākajās
mācību
iestādēs
(universitātes.
akadēmijas, augstskolas,
institūti)

76%

79%

(2009./2010.m.g.

(2011./2012.m.g.)

2.

3.

4.

Tendence

Datu
avots

-

TNIP



TNIP



TNIP



TNIP

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes un interešu izglītība
Mākslas, mūzikas un sporta skolās izglītojamo skaits ir mainīgs. 2012./2013.m.g. skolēnu
skaits mūzikas un sporta skolās ir pieaudzis, salīdzinot ar bāzes gadu – 2010./2011.g..
Mākslas skola piedāvā divus izglītības virzienus - profesionālo ievirzi (113 audzēkņi
2012./2013.m.g.) un interešu izglītību (250 audzēkņi 2012./2013.m.g.).
2012./2013.m.g. samazinājies izglītojamo skaits interešu izglītības programmās, ko īsteno
vispārējās izglītības iestādes un novadā esošie kultūras un tautas nami. Samazinājies
izglītojamo skaits no 297 (2011./2012.m.g.) uz 127 (2012./2013.m.g.) tehniskās jaunrades
programmā, no 314 (2011./2012.m.g.) uz 95 (2012./2013.m.g.) mūsdienu dejas programmā.
Savukārt palielinājies izglītojamo skaits interešu izglītības programmā – tautas deja no 85 uz
515 audzēkņiem 2012./2013.m.g.
Tabula 1.11. Profesionālās ievirzes izglītības iestādes un interešu izglītība
Nr.

Rādītājs

Rādītāja vērtība
bāzes gadā

Rādītāja vērtība
pārskata gadā

1.

Audzēkņu
skaits
profesionālās
ievirzes
izglītības iestādēs kopā/
mākslas/ mūzikas/ un
sporta skola

1105/

1091/

420/ 232/ 453

363/ 240/ 488

(2010./2011.m.g.)

(2012./2013.mg.)

Audzēkņu skaits interešu
izglītībā

3567

3297

(2010./2011.m.g.)

(2012./2013.mg.)

2.

Tendence

Datu
avots



TNIP



TNIP
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Augstākā izglītība
Tukumā augstāko izglītību piedāvā apgūt Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas
Tukuma filiāle. Tukuma filiāle realizē četras nepilna laika klātienes programmas: pirmā
līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Komercdarbības organizācija”
ar specializācijas virzienu „Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists”, otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” apakšprogrammā
„Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs” un „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”,
profesionālā maģistra studiju programmu „Organizācijas vadība”. 2012./2013.m.g. kopējais
studentu skaits bija 168, tas ir, par 21 studentu mazāk, nekā bāzes gadā. Studentu skaita
samazināšanās tendence saglabājas.
Tabula 1.12. Augstākā izglītība
Nr.

Rādītājs

Rādītāja vērtība
bāzes gadā

Rādītāja vērtība
pārskata gadā

1.

Studentu skaits RPIVA
Tukuma filiāle

189

168

(2010./2011.m.g.)

(2012./2013.mg.)

Tendence



Datu
avots
RPIVA

Veselības aprūpe
Tukuma novadā ģimenes ārstu prakses vietas 2012.gadā ir saglabājušās esošajā līmenī.
Vairākiem no ģimenes ārstiem novērojams neliels pacientu skaita pieaugums, kā, piemēram,
S.Liepiņai no 1944 pacientiem 2011.gadā uz 1967 pacientiem 2012.gadā, I.Meženiecei no
1825 uz 1870 pacientiem, L.Rekšņai no 1504 uz 1558 pacientiem 2012.gadā.
2012.gada dati par ambulatoro apmeklējumu skaitu pie ārstiem un pie ārsta palīgiem,
vecmātēm un medicīnas māsām nav vēl pieejami. 2011.gadā ambulatoro apmeklējumu skaits
pie ārstiem palielinājies līdz 191 045 pacientiem, savukārt apmeklētāju skaits pie ārsta
palīgiem, vecmātēm un medicīnas māsām samazinājies līdz 21 740 pacientiem.
Tabula 1.13. Veselības aprūpe
Nr.

Rādītājs

1.

Ģimenes
vietas

2.

3.

4.

5.

Rādītāja vērtība
bāzes gadā

Rādītāja vērtība
pārskata gadā

20

20

(2010.)

(2012.)

Ambulatoro
apmeklējumu skaits pie
ārstiem Tukuma novadā

190 069

Nav dati

(2010.)

(2012.)

Ambulatoro
apmeklējumu skaits pie
ārstiem uz 1 iedzīvotāju

5,7

Nav dati

(2010.)

(2012.)

Ambulatoro
apmeklējumu skaits pie
ārsta palīgiem, vecmātēm
un medicīnas māsām
Tukuma novadā

25 480

Nav dati

(2010.)

(2012.)

Ambulatoro
apmeklējumu skaits pie
ārsta palīgiem, vecmātēm
un medicīnas māsām uz
1 iedzīvotāju

0,76

Nav dati

(2010.)

(2012.)

ārstu

prakšu

Tendence

Datu
avots

-

NVD

SPKC

TND

SPKC

TND
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Sociālā aizsardzība
2012.gadā samazinās no jauna konstatēto trūcīgo personu skaits, kā arī kopējais trūcīgo
personu skaits Tukuma novadā. 2012.gada decembrī trūcīgo personu skaits ir 1238, kas ir
gandrīz divas reizes mazāks nekā tā paša gada sākumā. Līdz ar to turpina samazināties
izmaksāto GMI pabalstu, dzīvokļu pabalstu un pārējo pašvaldības sociālo pabalstu saņēmēju
skaits, salīdzinot ar 2011.gadu.
2012.gadā trūcīgo personu skaits Degoles pagastā sastāda 13% no iedzīvotāju skaita, Lestenes
pagastā -12%, Irlavas pagastā – 11%, Slampes pagastā -11%, Zentenes pagastā – 11%, Sēmes
pagastā- 9%,Tukuma pilsētā - 8%, Jaunsātu pagastā -8%, Džūkstes pagastā - 7%, Pūres
pagastā – 6%, Tumes pagastā -6%. Salīdzinot ar 2011.gadu, piešķirto trūcīgo ģimeņu
(personu) statuss skaits ir samazinājies par 13% novadā.
Tabula 1.14. Operatīvās ziņas par sociālo pabalstu sniegšanu, 2010. un 2012.gads
2010.gada
janvāris

2010.gada
decembris

2012.gada
janvāris

2012.gada
decembris

Tendence
(gada
sākumā)

No jauna konstatēta
atbilstība trūcīgās
personas statusam

1061

567

319

390





Pārskata mēnesī
spēkā trūcīgas
personas statuss

2047

2662

2165

1238





Personas, kurām
izmaksāts GMI
pabalsts

459

948

602

243





11784,86

22519,81

12563,15

5264,01





Dzīvokļa pabalsts
izmaksāts personām

134

208

323

208



-

Dzīvokļa pabalstam
izlietotie līdzekļi (Ls)

5164,97

6343,95

11981,52

5658,70





Pārējos pašvaldības
sociālos pabalstus
saņēmušo personu
skaits

274

972

266

731





Pārējos pašvaldības
sociālajos pabalstos
izmaksāts (Ls)

9659, 46

28649,02

10643,68

22534,88





Rādītājs

GMI pabalstā
izmaksāti (Ls)

Tendence
(gada
beigās)

Kultūrvide
Apmeklētāju skaits Tukuma muzeja struktūrvienībās ir samazinājies par 3,8%, salīdzinot ar
2011.gadu, ko ietekmējis Tukuma muzeja Audēju darbnīcas apmeklētāju skaita samazinājums
par 32% un Durbes pilī par 7%. Pārējās Tukuma muzeja struktūrvienībās apmeklētāju skaits
pieaudzis.
Tukuma novada bibliotēkās reģistrēto lasītāju skaits ir pieaudzis, salīdzinot ar 2011.gadu, bet
tas vēl nav sasniedzis 2010.gada līmeni. Apmeklētāju skaits Tukuma novada bibliotēkās
pēdējos trīs gadus samazinās.
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2012.gadā pašdarbības kolektīvu skaits turpina palielināties, sasniedzot 93 pašdarbības
kolektīvus Tukuma novadā ar kopējo dalībnieku skaitu - 1543. Lielākais pašdarbības
kolektīvu skaits ir Tukuma pilsētā – 28, otrs lielākais skaits ir Pūres pagastā – 16 pašdarbības
kolektīvi.
Salīdzinot ar 2011.gada pasākumu apmeklētāju skaita straujo pieaugumu Tukuma novada
kultūras/ tautas namos, 2012.gadā kultūras pasākumu apmeklētāju skaits bija 148 586, kas ir
par 15% zemāks nekā 2011.gadā. 2012.gadā Tukuma pilsētas Kultūras nama rīkotajos
kultūras pasākumos bija 60 207 apmeklētāji, citu iestāžu rīkotajos pasākumos Tukuma
pilsētas Kultūras namā – 25 966 apmeklētāji. Pūres pagasta kultūras nama rīkotajos
pasākumos 2012.gadā bija 19 060 apmeklētāji, Slampes pagasta Kultūras pilī – 17 657
apmeklētāji.
Tabula 1.15. Kultūrvide
Nr.

Rādītājs

1.

Apmeklētāju
Tukuma
struktūrvienībās

2.

3.

4.

5.

Rādītāja vērtība
bāzes gadā

Rādītāja vērtība
pārskata gadā

39 544

39 504

(2010.)

(2012.)

Reģistrēto lasītāju skaits
Tukuma
novada
bibliotēkās

7 199

6 988

(2010.)

(2012.)

Apmeklētāju
Tukuma
bibliotēkās

skaits
novada

174 526

173 511

(2010.)

(2012.)

Tukuma
novada
kultūras/tautas
namos
pašdarbības
kolektīvu
skaits / dalībnieku skaits

81/ 1311

93/ 1543

(2010.)

(2012.)

Tukuma
novada
kultūras/tautas
namos
apmeklētāju skaits

136 976

148 586

(2010.)

(2012.)

skaits
muzeja

Tendence

Datu
avots



Tukuma
Muzejs



Tukuma
novada
bibliotēkas



Tukuma
novada
bibliotēkas



TND



TND

Tukuma novadā aktīvi darbojas 75 biedrības, no kurām 17 ir Tukuma novada sporta klubi.
Pēc Lursoft datiem Tukuma novadā 2012.gadā ir reģistrētas 12 jaunas biedrības un
nodibinājumi, kas ir par 6 biedrībām/nodibinājumiem mazāk nekā 2011.gadā.
2012.gadā Tukuma novada Dome ir subsidējusi 41 novada biedrību un 19 sporta klubus,
piešķīrusi finansējumu nevalstisko organizāciju kultūru un sporta pasākumu organizēšanai un
nometņu organizēšanai. 2012.gadā pašvaldība atbalstījusi 10 biedrību realizētos projektus ar
pašvaldības līdzfinansējumu 6 009,09 LVL. Kopā nevalstiskajām organizācijām darbības
nodrošināšanai un biedrību projektu līdzfinansēšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem
piešķirti 157 912,09 LVL.
Sabiedriskā drošība un kārtība
Tukuma novada pašvaldības policija 2012.gadā pieņēmusi 342 lēmumus administratīvo
pārkāpumu lietās, kas ir par 24% mazāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Pašvaldības policija
nodrošinājusi sabiedrisko kārtību 17 masu pasākumos un veikti 18 profilaktisko pasākumu
reidi.
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Tabula 1.16. Sabiedriskā drošība un kārtība
Nr.

Rādītājs

Rādītāja vērtība
bāzes gadā

Rādītāja vērtība
pārskata gadā

1.

Tukuma
novada
pašvaldības
policijas
pieņemtie
lēmumi
administratīvo
pārkāpumu lietās

476

342

(2010.)

(2012.)

Sabiedrisko
nodrošināšana
pasākumos

kārtību
masu

24

17

(2010.)

(2012.)

Veiktie
profilaktisko
pasākumu reidi

54

18

(2010.)

(2012.)

2.

3.

Tendence

Datu
avots



TPP



TPP



TPP

Kopsavilkums
Tabula 1.17. Tukuma novada attīstības izvērtēšanas pamatrādītāji
Rādītājs

Rādītāja
vērtība bāzes
gadā

Rādītāja
vērtība
pārskata
gadā

1

TAI rangs

35.vieta
(starp 109
novadiem,
2009.gads)

2

Iedzīvotāju skaits

3

Demogrāfiskā slodze

4

Bezdarba līmenis

5

Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieņēmumi uz 1
iedzīvotāju, LVL

Nr.

6
7

Ekonomiski aktīvo
statistisko vienību skaits
Iedzīvotāju
apmierinātība ar dzīvi
novadā

Tendence
pret
bāzes
gadu

Vēlamā
attīstības
tendence
2017.gadā

45.vieta
(2011.gadā)





VRAA

33 318
(2011.gads)

32 455
(2013.gads)





PMLP

532
(2011.gads)
11,1%
(2011.gads)

547
(2013.gads)
7,8%
(2013.gads)





PMLP





NVA

245
(2010.gads)

254
(2012.gads)





TND

1550
(2009.gads)

1888
(2011.gads)





CSP

Nav datu

Nav datu



TND
organizēta
aptauja



Datu avots
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2. Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam
īstenošanas progress
Tukuma novada attīstības vīzija: Tukuma novads kā kvalitatīva un ilgtspējīga dzīves vide,
kas sekmē radošu, izglītotu un aktīvu iedzīvotāju labklājību. Novada iedzīvotāji novērtē
un saglabā tradīcijas un novada kultūrvēsturisko mantojumu. Teritorijā attīstīta videi
draudzīga, konkurētspējīga uzņēmējdarbība ar augstu pievienoto vērtību, ko veicina
kvalitatīva, moderna transporta un sakaru infrastruktūra.
Lai virzītos uz noteikto vīziju, Tukuma novada Dome izvirzījusi trīs stratēģiskos mērķus, no
kuriem izriet trīs ilgtermiņa prioritātes un trīs vidējā termiņa prioritātes. Tukuma novada
Dome 2012.gadā ir veikusi nozīmīgas aktivitātes par pašvaldības budžeta līdzekļiem,
veiksmīgi īstenojusi vairākus Eiropas Savienības un citu finanšu instrumenta projektus, lai
sasniegtu vidēja termiņa prioritātes.
Turpmāk nodaļā ir apskatītas 2012.gadā veiktās aktivitātes, pasākumi par pašvaldības budžeta
līdzekļiem un realizētie Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu projekti, lai
pašvaldība varētu sasniegt izvirzītos uzdevumus, rīcības virzienus un līdz ar to izvirzītās
vidējā termiņa prioritātes.
1.ilgtermiņa prioritāte – pieejama, kvalitatīva izglītība un kultūrvide, nodrošināta
sociālā un veselības aizsardzība un aktīva dzīves vide
Par pašvaldības budžeta līdzekļiem īstenotās aktivitātes 2012.gadā:
Izglītība
Tukuma mākslas skolā Lielajā ielā 25, Tukumā, pabeigta jumta seguma nomaiņa, kopā
ieguldīti 4 518,32 LVL pašvaldības budžeta līdzekļi.
Uzraudzības grupā „Bitīte”, Degoles pagastā renovētas telpas par kopējo summu 297,74 LVL.
Kultūrvide
Par pašvaldības budžeta līdzekļiem ir rekonstruēts grīdas segums Tukuma pilsētas Kultūras
nama spoguļu zālē, iekštelpas Lestenes pagasta tautas namā, telpas Slampes pagasta Kultūras
pilī. Pūres pagasta kultūras namā siltināti bēniņi. Tumes pagasta kultūras namā izbūvēta lete
garderobē. Zentenes pagasta kultūras namā nomainītas durvis un izgatavots ziņojuma stends.
Kopā kultūras un tautas namu atjaunošanā ieguldīti 42 934,34 LVL pašvaldības budžeta
līdzekļi.
Pūres pagasta kultūras namam iegādāts portatīvais dators, projektors, žalūzijas, mikrofoni un
to statīvi, radiosistēmas, salokāmie galdi, Sēmes pagasta tautas namam iegādāti podesti un
žalūzijas. Kopā kultūras/ tautas nama aprīkojuma iegādei ieguldīti 3 317,14 LVL pašvaldības
budžeta līdzekļi.
Par pašvaldības budžeta līdzekļiem iegādāti jauni tērpi pašdarbības kolektīviem par kopējo
summu 18 908,65 LVL. Līniju dejotājiem Sēmes pagastā iegādāti svārki un blūzes, Zentenes
pagasta vokālajam ansamblim „Mežezers” - blūzes, Sēmes pagasta dramatiskajam kolektīvam
- pastalas. Pūres pagasta pašdarbniekiem iegādātas aubes, lakati, brunči, krekli, blūzes,
kurpes, zābaki, saktiņas un zeķes, folkloras kopai „Pūralāde” Pūres pagastā - brunči, Pūres
pagasta kapelai - vestes. Tautas deju ansamblim „Svīta” un citiem Tukuma pašdarbības
kolektīviem Tukumā iegādāti tautas tērpi.
Jāņa Bētiņa piemiņas istabas izveidei Irlavas pagastā ir ieguldīti 502,00 LVL no pašvaldības
budžeta līdzekļi.
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Slampes bibliotēkā veikts telpu remonts un iegādāti jauni grāmatu plaukti. Lamiņu bibliotēkā
nomainīti logi, izbūvēta noteka un veikts jumta remonts. Pūres bibliotēkai iegādāts portatīvais
dators, Tukuma bibliotēkai - projektors. Kopā bibliotēku telpu remontā un aprīkojuma iegādē
ieguldīts 3 833,00 LVL pašvaldības budžeta līdzekļi.
Tukuma muzeja struktūrvienībās ir iegādāti antīkie mākslas priekšmeti, inventārs, dators,
mikromotors Durbes pils apkurei, kopā ieguldot 10 041,00 LVL pašvaldības budžeta
līdzekļus.
Tukuma muzeja struktūrvienību ēku un mēbeļu restaurācijas darbos ir ieguldīti 15 381,00
LVL pašvaldības budžeta līdzekļi un piesaistīts Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums
2 700,00 LVL apmērā. Tā ietvaros ir restaurēti krēsli, Džūkstes Pasaku muzejā restaurētas
durvis, grīda, sienas un griesti, Durbes pilī restaurētas ģērbistabas durvis.
Tukuma muzejs sagatavojis grāmatu un informācijas bukletu par Sibīrijā rakstītajām vēstulēm
uz bērza tāss, Tukuma novada kultūrvēstures grāmatas 11.sējumu un citus iespieddarbus,
kopā ieguldot 6 615,00 LVL pašvaldības budžeta līdzekļus un 3 257,00 piesaistot finansējumu
no Valsts Kultūrkapitāla fonda un LR Kultūras ministrijas.
Degoles pagasta bibliotēkā, pakalpojuma centrā, tradīcijas zālē, sociālā dienesta un bāriņtiesas
telpās uzstādītas automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma,
automātiskā apsardzes signalizācijas sistēma. Pašvaldības saimniecības ēkā „Vārpas” Pūres
pagastā un Jaunsātu pagasta pakalpojuma centrā uzstādīta apsardzes signalizācija. Kopā
apsardzes sistēmā ieguldīti 7 185,60 LVL pašvaldības budžeta līdzekļi.
Aktīva dzīves vide
Par pašvaldības budžeta līdzekļiem ir iegādāts jauns rotaļu laukumu aprīkojums un āra
trenažieri daudzdzīvokļu māju pagalmos, Durbes skvērā un Veļķu priedēs Tukumā. Veikts
esošo rotaļu elementu remonts Pūres pagastā, Tukuma pilsētā. Pūres sporta laukumā uzstādīts
žogs, izbūvēta drenāža. Rotaļu laukumu, sporta laukumu pilnveidošanā ir ieguldīti 38 786,00
LVL pašvaldības budžeta līdzekļi.
Sporta aktivitāšu nodrošināšanai iegādāti fitnesa skapīši Sēmes sporta zālei un tenisa galdi
Jaunsātu pagastam, pašvaldības aģentūrai „Tukuma sporta un atpūtas komplekss” iegādāts
sporta inventārs, trenažieri, pārvietojama mājiņa – ģērbtuve. Kopā sporta aktivitāšu
nodrošināšanai ir ieguldīti 4 422,40 LVL pašvaldības budžeta līdzekļi.
Pašvaldības aģentūrā „Tukuma sporta un atpūtas komplekss” veikti remonta darbi trenažieru
zālē un kāpņu telpā, kopā ieguldot 11 258,00 LVL pašvaldības budžeta līdzekļus.
Sociālā vide, veselība
Lai veicinātu riska ģimeņu integrāciju sabiedrībā, mazinātu sociālās atstumtības riskus, par
pašvaldības budžeta līdzekļiem pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests”
organizēja ekskursiju uz Rīgu, kuru apmeklēja 25 bērni no riska ģimenēm, 200 riska un
trūcīgo ģimeņu bērniem bija iespēja apmeklēt cirka izrādi, 326 riska un trūcīgo ģimeņu
bērniem tika rīkots Ziemassvētku pasākums.
2011.gada 24.novembrī ar Tukuma novada Domes lēmumu (prot.Nr.15 5.§) ir izveidota
Tukuma novada Domes Bērnu tiesību aizsardzības komisija un apstiprināts komisijas
nolikums. Pirmā sēde notika 2012.gada 17.janvārī. Pārskata periodā notikušas 33 Tukuma
novada Domes Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sēdes. Sēdēs izskatīti problēmu
jautājumi; par bērniem, kuri neapmeklē izglītības iestādes neattaisnotu iemeslu dēļ, par bērnu
uzvedību izglītības iestādēs, par bērnu pamatvajadzību nodrošināšanu, par vardarbību pret
bērniem.
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Sociālo palīdzību sniegšanai izlietoti 352 662,00 LVL pašvaldības (82%) un valsts budžeta
līdzekļi (18%), no kuriem 113 900 LVL izlietoti pabalstiem garantētā minimālā ienākuma
nodrošināšanai, 77 571 LVL – dzīvokļa pabalstiem, 58 157 LVL – brīvpusdienām izglītības
iestādēs, 33 952 LVL – sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu.
Citiem sociālā atbalsta pasākumiem, tai skaitā zupas virtuvei, atvieglojumiem zobu
protezēšanas pakalpojumu saņemšanai pensionāriem, invalīdiem, represētām personām,
pabalsti jaundzimušiem bērniem, izlietoti 75 212 LVL pašvaldības budžeta līdzekļi.
Sociālo pakalpojumu nodrošināšanai izlietoti 573 464,00 LVL pašvaldības budžeta līdzekļi,
no kuriem 76% pašvaldības budžeta līdzekļi izlietoti, lai nodrošinātu pašvaldības
pakalpojumus – aprūpi mājās, Irlavas bērnu nama, patversmes, Invalīdu dienas centra
„Saime”, bērnu dienas centra „Saimīte”, jauniešu sociālā centra un Slampes un Džūkstes
pagastu kopienas centra „Rīti” darbību. No pašvaldības budžeta līdzekļiem 24% izlietoti
sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, tas ir, pirkti sociālie pakalpojumi – pansionātā „Rauda”,
SIA „Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca”, Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācijā, sociālās
aprūpes un rehabilitācijas centrā - asociācija „Dzīvesprieks” u.c. Sociālo pakalpojumu
nodrošināšanai Irlavas bērnu namā - patversmē, saņemti 6 000,00 LVL no valsts budžeta
līdzekļiem.
Par pašvaldības budžeta līdzekļiem ir iegādāts medicīnas aprīkojums Pūres pagasta
zobārstniecības praksei un Jaunsātu pagasta feldšerpunktam. Izbūvēta ventilācijas sistēma
Jaunsātu pagasta feldšerpunktam. Kopā ieguldot 1 595,00 LVL pašvaldības budžeta līdzekļus.
Kopā no pašvaldības budžeta 49,18% ir ieguldīts izglītībā, 9,90% - kultūrvidē, 7,03% sociālajā aizsardzībā un 0,13% - veselības sfērā, kas kopā veido 14 341 795,00 LVL
pašvaldības budžeta līdzekļus.
Īstenotie projekti 2012.gadā:






















Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes "Pepija" infrastruktūras attīstība;
Izglītības iestāžu informatizācija (9 izglītības iestādēm);
Brīvā laika istabas "Kabata" izveide Pūres pamatskolā;
Skaņas aparatūras iegāde Slampes kultūras pilij;
Aprīkojuma iegāde Tradīciju zālei Degoles pagastā;
Aprīkojuma iegāde Džūkstes pagasta kultūras namam;
Aprīkojuma iegāde āra pasākumiem Pūrē;
Tautastērpu iegāde Jaunsātu pagasta tautas nama bērnu deju kolektīviem;
Tautastērpu iegāde Džūkstes pagasta kultūras nama bērnu deju kolektīviem;
Tautas tērpu un aprīkojuma iegāde Irlavas kultūras namam;
Tautas tērpu iegāde Pūres kultūras nama jauniešu deju kolektīvam;
Tautastērpu iegāde Pūres pamatskolas tautisko deju kolektīvam;
Tautastērpu iegāde Tumes pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam;
Aprīkojuma iegāde Pastariņa muzejam Zentenes pagasta "Bisniekos";
Lestenes pagasta novadpētniecības istabas izveide;
Sporta laukuma labiekārtošana un sporta inventāra iegāde Džūkstes pagastā;
Futbola laukuma nožogojuma ierīkošana Jaunsātu pagastā;
Rotaļu laukuma ierīkošana Sēmes pagastā;
Sporta zāles būvniecība Sēmes pagastā;
Tukuma novada Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra darbības nodrošināšana;
Iekļaušanās puzle (Inclusion Puzzle).

Ar īstenoto projektu sarakstu sīkāk var iepazīties pārskata pielikumā.
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Kopā projekta realizācijai, kas veicina cilvēkresursu attīstībai nepieciešamo pakalpojumu un
infrastruktūras attīstību, piesaistītas 1 304 725,39 LVL investīcijas no Eiropas Savienības
struktūrfondiem, 25 692,07 LVL – valsts budžeta finansējums, 523 575,98 LVL - pašvaldības
budžeta finansējums vai aizņēmums no Valsts kases.
2012.gadā sagatavoti vairāki projekti, kas veicinās izglītības kvalitāti un pieejamību, bet to
īstenošana uzsākta 2013.gadā, piemēram, „Energoefektivitātes paaugstināšana Tukuma Raiņa
ģimnāzijas sporta zālei”, „Sporta aprīkojuma iegāde Sēmes sporta zālei”, „Aprīkojuma iegāde
kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošanai Irlavas pagastā” u.c.
Tabula 2.1. Vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītāju izvērtējums
Nr.

Rādītāja
vērtība bāzes
gadā

Rādītājs

Rādītāja
vērtība
pārskata
gadā

Tendence

Prognozētā
rādītāja
vērtība
2017.gadā

Datu avots

VP1: Cilvēkresursu attīstībai nepieciešamo pakalpojumu un infrastruktūras attīstība
RV1.1: Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana
1.

PII skaits

7
(2010./2011.m
.g.)

7
(2012./2013.m
.g.)

-

9

Tukuma novada
Izglītības pārvalde

2.

Maksimālais PII
piepildījums

1305
(2010./2011.m
.g.)

1435
(2012./2013.m
.g.)



1500

Tukuma novada
Izglītības pārvalde

3.

Bērnu skaits rindā
uz vietām PII

734
(01.01.2011)

311
(01.01.2013.)



504

Tukuma novada
Izglītības pārvalde

4.

Pasniedzēju skaits
uz vienu
izglītojamo
vispārējās
izglītības sistēmā

0,11 (4124
izglītojamo un
490
pasniedzēju)
(2010./2011.m
.g.)

0,13 (3640
izglītojamo un
475
pasniedzēju)
(2012./2013.m
.g.)



0,12

Tukuma novada
Izglītības pārvalde

277 (65%),
(2009./2010.m
.g.)

171 (47%),
(2011./2012.m
.g.)



70%

Tukuma novada
Izglītības pārvalde

144 (76%),
(2009./2010.m
.g.)

128 (79%),
(2011./2012.m
.g.)



80%

Tukuma novada
Izglītības pārvalde

18%
(2011.gads)

18%
(2013.gads)

-

35%

Tukuma novada
Izglītības pārvalde

2
(2010./2011.m
.g.)

Datu nav
(2012./2013.m
.g.)

10

Tukuma novada
Izglītības pārvalde

5.

6.

7.

8.

9.klašu
absolventu
īpatsvars, kas
turpina izglītību
Tukuma novada
izglītības iestādēs
12.klašu
absolventu
īpatsvars, kas
turpina izglītību
augstākās
izglītības iestādēs
Neformālā
izglītībā
iesaistījušos
jauniešu (15-25
gadi) skaits
Vispārējo
izglītības iestāžu
skolēnu rezultatīvi
rādītāji valsts
līmeņa mācību
priekšmetu
olimpiādēs (1.3.vietu ieguvēju
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Nr.

Rādītāja
vērtība bāzes
gadā

Rādītājs

Rādītāja
vērtība
pārskata
gadā

Tendence

Prognozētā
rādītāja
vērtība
2017.gadā

Datu avots

skaits)

RV1.2: Aktīva, veselīga un videi draudzīga dzīvesveida veicināšana
9.

Publisko
peldvietu skaits

0
(01.01.2011.)

0
(01.01.2013.)

-

1

Tukuma novada
Dome

10.

Peldbaseinu skaits

0
(01.01.2011.)

0
(01.01.2013.)

-

1

Tukuma novada
Dome

9
(01.01.2011.)

9
(01.01.2013.)

-

12

Tukuma novada
Dome

8
(01.01.2011.)

9
(01.01.2013.)



9

Tukuma novada
Dome

11.

12.

Sporta laukumu
un stadionu skaits,
t.sk. izglītības
iestāžu sporta
laukumi, stadioni
Sporta zāļu skaits,
t.sk. izglītības
iestāžu sporta
zāles

13.

Ledus arēnas
apmeklētāju skaits

35000
(31.12.2010.)

45000
(31.12.2012.)



45000

Tukuma novada
Dome

14.

Sporta klubu
skaits

17
(31.12.2010.)

17
(31.12.2012.)

-

17

Tukuma novada
Dome

15.

Aktīvās atpūtas
pasākumu
dalībnieku skaits

25841
(31.12.2009.)

Nav dati
(31.12.2011.)

-

27000

Kultūras, sporta
un sabiedrisko
attiecību nodaļa

RV1.3: Kultūrvides uzturēšana un attīstība
16.

17.

Muzeju, galeriju
un izstāžu zāļu
skaits
Muzeju, galeriju
un izstāžu zāļu
apmeklētāju skaits

9
(2010.gads)

9
(2012.gads)

-

9

39 544
(2010.gads)

39 504
(2012.gads)



40000

Kultūras, sporta
un sabiedrisko
attiecību nodaļa
Kultūras, sporta
un sabiedrisko
attiecību nodaļa
Kultūras, sporta
un sabiedrisko
attiecību nodaļa

18.

Piļu un muižu
skaits

7
(2010.gads)

6
(2012.gads)



7

19.

Pieminekļu un
piemiņas vietu
skaits

10
(2010.gads)

14
(2012.gads)



10

Kultūras, sporta
un sabiedrisko
attiecību nodaļa

20.

Valsts nozīmes
koncertzāļu skaits

0
(2010.gads)

0
(2012.gads)

-

1

Kultūras, sporta
un sabiedrisko
attiecību nodaļa

21.

Bibliotēku skaits

14
(2010.gads)

14
(2012.gads)

-

14

Kultūras, sporta
un sabiedrisko
attiecību nodaļa

22.

Bibliotēku
apmeklējumu
skaits

174 526
(2010.gads)

173 511
(2012.gads)



180 000

Kultūras, sporta
un sabiedrisko
attiecību nodaļa
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Rādītāja
vērtība bāzes
gadā

Rādītāja
vērtība
pārskata
gadā

Tendence

Prognozētā
rādītāja
vērtība
2017.gadā

Datu avots
Kultūras, sporta
un sabiedrisko
attiecību nodaļa

Nr.

Rādītājs

23.

Kultūras/tautas
namu skaits

11
(2010.gads)

11
(2012.gads)

-

11

24.

Pasākumu
apmeklētāju skaits
Tukuma novada
kultūras/tautas
namos

136 976
(2010.gads)

148 586
(2012.gads)



150 000

Kultūras, sporta
un sabiedrisko
attiecību nodaļa

25.

Pašdarbības
kolektīvu skaits

81
(2010.gads)

93
(2012.gads)



82

Kultūras, sporta
un sabiedrisko
attiecību nodaļa

RV1.4: Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība

26.

27.

28.

Sociālo
darbinieku ar
augstāko izglītību
sociālajā darbā
īpatsvars kopējā
sociālo darbinieku
skaitā
Trūcīgas personas
statusam
atbilstošo personu
skaits vidēji
mēnesī
Budžeta apjoms
(%) sociālās
aizsardzības
nodrošināšanai

68,4%
(2010.gads)

96,1%
(2012.gads)



70%

Tukuma novada
sociālais dienests

2651
(2010.gads)

1702
(2012.gads)



2500

Tukuma novada
sociālais dienests

9,7%
(2010.gads)

7,03%
(2012.gads)



9,0%

Tukuma novada
Dome

29.

Ģimenes ārsta
prakšu skaits

20
(2010.gads)

20
(2012.gads)

-

20

Tukuma novada
Dome

30.

Slimnīcu skaits

2
(2010.gads)

2
(2012.gads)

-

2

Tukuma novada
Dome

2.ilgtermiņa prioritāte – nodrošināta efektīva resursu pārvaldība
Par pašvaldības budžeta līdzekļiem īstenotās aktivitātes 2012.gadā:
Plānošanas dokumenti
Ar Tukuma novada Domes 2012.gada 26.aprīļa lēmumu (prot.Nr.6,7.§.) apstiprināta Tukuma
novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam gala redakcija un izdoti saistošie noteikumi
Nr.12 „Tukuma novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas sastāv no
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafiskās daļas.
Pārvaldes kapacitātes stiprināšana
Pašvaldības darbinieki ikgadēji apmeklē dažādu veidu kursus profesionālās kvalifikācijas
paaugstināšanai. 2012.gadā pašvaldības darbinieki apmeklējuši kursus par izmaiņām
likumdošanā, publiskā iepirkuma aktualitātēm, nodokļu aktualitātēm budžeta iestādēm, par
PVN praktisko piemērošanu, aktualitātēm lietvedībā, dokumentu arhivēšanu. Apmeklēti kursi
par būvju tehnisko apsekošanu, „AutoCad” – plaknes grafiku, ugunsdrošības, darba drošības,
pirmās palīdzības pamatjautājumu risināšanu iestādēs, aktualitātēm nekustamā īpašuma
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nodokļa piemērošanā. Sociālie darbinieki apmeklējuši tādus profesionālās pilnveides kursus,
kā semināru „Īpaši sarežģīti gadījumi darbā ar augsta riska ģimenēm un bērniem”, „Bērnu
konfliktoloģija”, „Vardarbība ģimenē. Tās atpazīšana un palīdzības iespējas” u.c..
Pašvaldība nodrošina komandējumus uz ārvalstīm ne tikai pašvaldības darbiniekiem, bet arī
pašdarbības kolektīviem, kā, piemēram, deju kolektīvam „Svīta”, kas kopā ar trim pašvaldības
darbiniekiem devās uz sadraudzības pilsētu Šenevjēru, Francijā, bērnu teātrim „Knifiņš” un
Tukuma jauniešu centra jauniešiem, kas devās uz sadraudzības pilsētu Pluņģi, Lietuvā,
ansamblim „Varavīksne” un trīs pašvaldības darbiniekiem, kas apmeklēja sadraudzības
pilsētu Krasnogorsku, Krievijā. 2012.gadā pašvaldības darbinieki apmeklējuši starptautisko
dārzkopības izstādi Nīderlandē, arhitektūras izstādi Somijā, TIC piedalījies starptautiskajā
Tūrisma izstādē Tallinā un Viļņā.
Kopā mācību, darba un dienesta komandējumiem, darba braucieniem iztērēti 19 725,00 LVL
pašvaldības budžeta līdzekļi.
Darbu uzsāka SIA „Komunālserviss TILDe”, kas nodrošina komunālo pārvaldību Tumes,
Irlavas, Lestenes, Degoles, Sēmes, Zentenes, Slampes un Džūkstes pagastā. Katrā pagastu
pārvaldē strādā iecirkņu vadītājs, kas atbildīgs par komunālo saimniecību. SIA
„Komunālserviss TILDe” iecere ir katrā pagastu pārvaldes iecirknī iegādāties traktorus ar
pietiekošu jaudu un nepieciešamo aprīkojumu, lai varētu veikt ziemas darbus, ceļmalu
pļaušanu, ceļa greiderēšanu un grantēto ceļu segumu atjaunošanu. Šāds traktors 2012.gadā ir
iegādāts Sēmes iecirknim.
Sabiedrības informētība
2012.gada pavasarī visu pagastu pārvaldēs un pakalpojumu centros noorganizētas iedzīvotāju
sapulces, kurās pagastu pārvalžu vadītāji sniedza pārskatus par iepriekšējā gadā paveikto un
plānotajām aktivitātēm. Iedzīvotājiem bija iespēja tikties ar Domes vadību, deputātiem un
izteikt viedokli par pagastā notiekošo.
2012.gada aprīlī notika Tukuma pilsētas iedzīvotāju sapulce, kurā tika sniegta informācija par
iepriekšējā gadā paveikto, par Tukuma pilsētas ūdenssaimniecības projektu, apkures
izmaksām, par sociālā dienesta darbu un citiem jautājumiem. Iedzīvotājiem bija iespēja uzdot
Domes vadībai, deputātiem, pašvaldības uzņēmumu pārstāvjiem viņus interesējošus
jautājumus.
2012.gadā turpina iznākt Tukuma novada Domes bezmaksas informatīvais izdevums
„Tukuma Laiks”, kurā tiek sniegta informācija par aktualitātēm pilsētā un pagastos, Domes
apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem, projekta aktualitātēm, kultūras, sporta
pasākumiem novadā un citas aktualitātes. Informatīvais izdevums ir pieejams ikvienam
Tukuma novada iedzīvotājam. Pagastu pārvaldes reizi ceturksnī izdod sava pagasta avīzi, kurā
informē iedzīvotājus par paveiktajiem darbiem, notikumiem kultūras un sporta dzīvē un citām
aktualitātēm. Pūres un Jaunsātu pagasta ziņas iznāk kā avīzes Tukuma Ziņotājs pielikums –
pagasta ziņas, savukārt savu avīzi izdod Tumes un Degoles, Slampes un Džūkstes, Sēmes un
Zentenes pagastu pārvalde.
Aktuālā informācija tiek sniegta Tukuma novada laikrakstiem „Tukuma Ziņotājs”,
„Neatkarīgās Tukuma Ziņas”, radio „Kurzemes radio”, ziņu aģentūrai „LETA”.
Tūrisms
Izveidoti jaunu veida suvenīri: piena konfektes „Gotiņa” ar 18 Tukuma skatiem, šokolādes
trifeles „Tukums” ar vēsturisko Tukuma skatu, sadarbībā ar Tukuma mākslas skolu izgatavota
puzle „Tukums”.
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TIC sagatavojis un izdevis tūrisma ceļvedi „Tukums un apkārtne” lietuviešu valodā, tūrisma
kartes „Tukums un apkārtne”, „Militārais mantojums. Tukums un apkārtne” un tūrisma karti
„Atpūta pie ūdeņiem” 6 valodās.
Sadarbībā ar Engures un Jaunpils novada pašvaldībām sagatavota video reklāma „Tukuma
apkārtnes pilis. Durbes pils, Šlokenbekas muiža, Jaunpils pils.
ERAF projekta „Velotūrisma infrastruktūras attīstība Tukumā” ietvaros sagatavota video
reklāma par velo infrastruktūru un tūrisma apskates objektiem Tukuma pilsētā.
2012.gadā TIC uzsācis veidot visu Tukuma novada uzņēmumu datu bāzi, kuru plānots pabeigt
2013.gadā.
Pašvaldība turpina apgūt ES finanšu līdzekļus, 2012.gadā realizēti 34 Domes projekti ar
kopējo finansējumu 4 099 144,85 LVL, tai skaitā, 2 576 730,24 LVL Eiropas struktūrfonda
finanšu līdzekļi, 1 431 387,42 LVL – pašvaldības finansējums un 91 027,19 valsts budžeta
dotācijas. Ar pašvaldības finansējumu atbalstīti 10 biedrību, nodibinājumu projekti ar kopējo
līdzfinansējumu 6 009,09 LVL.
Kopā pārvaldes kapacitātes stiprināšanā ieguldīti 1 981 445,00 LVL pašvaldības budžeta
līdzekļi 2012.gadā, kas veido 9,15% no kopējiem pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Īstenotie projekti 2012.gadā:





Speciālistu piesaiste Tukuma novadam attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai;
Tukuma novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai;
Ilgtspējīga sadarbības tīkla attīstība starp Rietumiem un Austrumiem (Development of
sustainable twining network between East and West);
Jaunatne darbībā (Young People in Action).

Ar īstenoto projektu sarakstu sīkāk var iepazīties pārskata pielikumā.
Kopā projekta realizācijai piesaistītas 59 259,79 LVL investīcijas no Eiropas Sociālā fonda,
programmas „Eiropa pilsoņiem” un programmas „GRUNDTVIG”.
Tabula 2.2. Vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītāju izvērtējums
Nr.

Rādītāja
vērtība bāzes
gadā

Rādītājs

Rādītāja
vērtība
pārskata
gadā

Tendence

Prognozētā
rādītāja
vērtība
2017.gadā

Datu avots

VP2: Efektīva pārvalde
RV2.1: Pārvaldes kapacitātes stiprināšana

1.

2.

3.

Iedzīvotāju
īpatsvars, kuri ir
apmierināti ar
Tukuma novada
Domes darbu, %
Sniegto
pakalpojumu
veidu skaits
Sniegto epakalpojumu
skaits

63%
(2010.gads)

Nav dati
(2012.gads)

18
(2011.gads)

18
(2012.gads)

0
(2011.gads)

0
(2012.gads)

70%

Tukuma novada
Domes organizēta
aptauja

-

20

Tukuma novada
Dome

-

3

Tukuma novada
Dome

RV2.2: Novada teritorijas un tūrisma mārketinga īstenošana un attīstība
4.

TIC kopējais
apkalpoto
apmeklētāju skaits

8741
(2010.gads)

7488
(2012.gads)



10 000

TIC
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Nr.

5.

6.

7.

Rādītājs
Apskates objektu
skaits
Zemnieku
saimniecību
skaits, kas
ietvertas apskates
objektu sarakstā
Atvērto
velonomas punktu
skaits

111
(2010.gads)

Rādītāja
vērtība
pārskata
gadā
167
(2012.gads)

10
(2010.gads)

20
(2012.gads)



12

TIC

0
(01.01.2011.)

0
(01.01.2013.)

-

1

TIC

Rādītāja
vērtība bāzes
gadā

Tendence

Prognozētā
rādītāja
vērtība
2017.gadā

Datu avots



115

TIC

RV2.3: Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai
8.

9.

10.

Ekonomiski
aktīvās statistikas
vienības
Biznesa
inkubatora
darbības rezultāti
(uzņēmumu, kas
izmanto biznesa
inkubatora
pakalpojumus,
skaits)
Īstenoto privātās
publiskās
partnerības
projektu skaits

1550
(2009.gads)

1888
(2011.gads)



1700

CSP

3
(01.01.2011.)

3
(01.01.2013.)

-

10
(2014.gads)

Biznesa
inkubators

0
(2010.gads)

0
(2012.gads)

-

2

Tukuma novada
Dome

RV2.4: Dabas vides saglabāšana un dabas resursu racionāla izmantošana un attīstīšana
11.
12.

13.

Natura 2000
teritoriju skaits
Valsts mežu
rekreācijas zona,
ha
Dabas objektu un
teritoriju skaits
tūrisma maršrutos

4
(2011.gads)

4
(2013.gads)

1101
(2011.gads)

Nav dati
(2013.gads)

16
(2010.gads)

33
(2012.gads)



4

Tukuma novada
Dome, TIC

1101

A/S „Latvijas
valsts meži”

14

TIC

3.ilgtermiņa prioritāte – attīstīta transporta, sakaru, ūdenssaimniecības, vides un
enerģētikas infrastruktūra un sakārtotas būves drošai dzīves videi un stabilai
uzņēmējdarbībai
Par pašvaldības budžeta līdzekļiem īstenotās aktivitātes 2012.gadā:
Pašvaldības autoceļi, ielas
2012.gadā pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanai no Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda
programmas apakšprogrammas „Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)” izlietoti
334 094,61 LVL. Par piešķirtajām mērķdotācijām pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai ir
izbūvēts bruģakmens segums Pasta ielā Pūres pagastā, renovēts pašvaldības autoceļu posms
„Čubatas-Garaušu c.” Degoles pagastā, „Jelgava-Tukums-Kalnāji-Minsteri” Slampes pagastā,
„Džūkste-Pienava” Džūkstes pagastā. Tāpat rekonstruēti ceļa posmi „Brīvnieki-Kašelas”,
„Sēme-Ķīši”, „Plieņu skola-Sīpoli” Sēmes pagastā, „Dzirciems-Sudmaļi” Zentenes pagastā,
„Cīruļi-Bērziņi” Lestenes pagastā un „Pūre-Lamiņi”, „Beitiņi-Liepsalas” Pūres pagastā. Visā
novadā izbūvētas jaunas caurtekas, veikti pašvaldības ceļu un ielu bedrīšu remonti, grantēto
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ceļu greiderēšana, ziemas laikā uzturēti ceļi un ielas. Nodrošināta ceļu nomaļu pļaušana, jaunu
ceļa zīmju uzstādīšana un uzturēšana.
Par pašvaldības budžeta līdzekļiem ir atjaunots asfalta segums Rožu, Taisnā, Estrādes, M.
Parka, Baznīcas un Rūpniecības ielās, bruģēts Veidenbauma un Spartaka ielu gājēju celiņš un
veikta daudzdzīvokļu māju pagalmu asfaltēšana Tukumā, caurteku remonts Sēmes pagastā un
Tukuma pilsētā tīrīti notekgrāvji. Kopā pašvaldības ielās, ceļos un grāvju tīrīšanā ieguldīti
213 434,42 LVL pašvaldības līdzekļi.
Par pašvaldības līdzekļiem ir nodrošināta ielu, stāvlaukumu tīrīšana un veloceliņu, ietvju
uzkopšana, atkrituma savākšana, pilsētas uzkopšana Tukuma novada svētkos. Tukuma pilsētā
veikta ikgadēja pļavu pļaušana un grāvju tīrīšana. Kopā pilsētas tīrīšanas un uzkopšanas
darbos ieguldīti 304 383,64 LVL pašvaldības budžeta līdzekļi.
Ielu apgaismojums izbūvēts Tumes pagasta Lauku un Meža ielā, Degoles pagasta Vienības
centrā un Pūres pagastā pie Pūres kultūras nama uzstādīti āra prožektori. Kopā jaunu ielu
apgaismojuma izbūvē ieguldīti 40 987,10 LVL pašvaldības budžeta līdzekļi.
Ielu apgaismojuma remonts veikts Dzintara ciemā Pūres pagastā, laternu remonts Pūres
pagastā, rekonstruēts ielu apgaismojums Laubītes un Jumpravas ielā Tukumā. Ierīkoti
atsevišķi apgaismojuma balsti un nomainīti elektrības kabeļi vairākās apdzīvotās vietās
Tukumā. Kopā ielu apgaismojuma remontā ir ieguldīti 24 368,23 LVL lieli pašvaldības
līdzekļi.
Ik gadu pašvaldība nodrošina ielu apgaismojuma un luksoforu darbību pilsētā, sedzot
elektroenerģijas patēriņa izmaksas, kas 2012.gadā sastādīja 52 824,29 LVL.
Ūdenssaimniecība, siltumapgāde
Pēc iedzīvotāju un komersantu ierosinājuma, Tukuma pilsētā izbūvēts maģistrālais ūdensvads
un kanalizācijas vads. Par pašvaldības līdzekļiem ir pārbūvēts ārējais kanalizācijas posms
Jelgavas ielā 19, Alīnas ielā 4 Tukumā. Kopā ūdensvadu un kanalizācijas vadu izbūvei un
pārbūvei ir ieguldīti 21 341,68 LVL pašvaldības budžeta līdzekļi.
Siltumtrases rekonstrukcijā Jauntukuma mikrorajonā, Tukumā un pašvaldības iestāžu
siltummezglu apsaimniekošanā ir ieguldīti 15 272,00 LVL pašvaldības budžeta līdzekļi.
Pašvaldības būves
Par pašvaldības budžeta līdzekļiem ir iegādāti 4 dzīvokļi Tukuma pilsētā un viena
daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Pasta ielā 13C, Tukumā par kopējo summu 1 865 695,78
LVL. Daudzdzīvokļu mājas iegādē tika ņemts aizņēmums Valsts kasē.
Pašvaldības dzīvokļu remonta darbi veikti vairākos Tukuma esošos dzīvokļos, Irlavas,
Jaunsātu, Zentenes un Sēmes pagasta dzīvokļos, tai skaitā santehnikas darbi, logu nomaiņa,
apkures izbūve. Rekonstruēta pašvaldībai piederošā saimniecības ēka Pūres pagastā. Kopā
pašvaldības dzīvokļu remontu darbos ieguldīti 112 082,98 LVL pašvaldības budžeta līdzekļi.
2012.gadā pārvaldes telpu rekonstrukcijā ir ieguldīti 33 378,59 LVL pašvaldības budžeta
līdzekļi, lai rekonstruētu pārvaldes telpas Tumes pagastā un veiktu nelielus renovācijas darbus
kāpņu telpā Pūres pagasta pakalpojuma centrā.
Teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana
Par pašvaldības budžeta līdzekļiem veikti novada teritorijas labiekārtošanas darbi par kopējo
summu 23 351,00 LVL, tai skaitā atjaunota laipa pāri Abavas upei Pūres pagastā, sakārtota
atpūtas vieta pie Abavas upei Irlavas pagastā, uzcelts tiltiņš Irlavas parkā, labiekārtots skvērs
Brīvības laukumā 8, Tukumā.
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Sēmes pagasta pārvaldei iegādāts sniega pūtējs, atkrituma urnas un informācijas novietošanas
statīvi. Tukuma pilsētā uzstādīti vairāki jauni velosipēdu novietošanas statīvi, papildināts
atkritumu urnu skaits, atjaunoti esošie soliņi, atjaunotas ielu nosaukumu zīmes, iegādātas
pārvietojamās tualetes, kas novietotas Ozoliņu kapos. Iegādāti jauni darba rīki, lai nodrošinātu
teritorijas sakopšanu. Kopā teritorijas labiekārtošanas darbu inventāru iegādei ieguldīti –
15 773,38 LVL.
Pašvaldība nodrošina sabiedriskās tualetes stacijā Tukums I apsaimniekošanu, kas 2012.gadā
izmaksājusi 5 715,00 LVL.
Pašvaldība ir iegādājusies jaunus Ziemassvētku dekorus, tai skaitā iegādāts „Rūķu nams”, kas
tika uzstādīts adventes laikā. Veikta pilsētas noformēšana svētkos: Lieldienās, Līgo, novada
svētkos, 1.septembrī, 11. un 18.novembrī. Kopā ieguldīti 18 745,00 LVL pašvaldības budžeta
līdzekļi.
Ik gadu pilsētā atjaunoti apstādījumi, iegādāts pavasara un vasaras puķu, sīpolpuķu
stādmateriāls, iegādāts apstādījuma kopšanas materiāls, papildināti kokaugu un ziemciešu
stādījumi, iegādāti jauni puķu trauki pie ielu apgaismojuma stabiem. Jau vairāku gadu garumā
papildināts I.Ziedoņa ķiršu dārzs Mālkalnā. Veikti ikgadēji koku kopšanas, zāģēšanas darbi
pilsētā. Iestādītas jaunas liepas Jelgavas ielā Tukumā. Izveidota rožu dobe Talsu ielā 4 un
puķu dobe „Roze” Krasta ielas kalnā Tukumā. Kopā apstādījumu izveidošanai un to kopšanai
pilsētā ieguldīti 48 058,35 LVL pašvaldības budžeta līdzekļi.
Pašvaldība ir piešķīrusi līdzekļus, lai atjaunotu Kukšu kapu vārtus Jaunsātu pagastā,
rekonstruētu Praviņu kapu kapliču Degoles pagastā, renovētu pieminekļa kompleksu Meža
kapos Tukumā un labiekārtotu tā teritoriju. Kā arī rekonstruētas kāpnes Kalna kapos, zvanu
tornis Ozoliņu kapos Tukumā un veikti citi uzturēšanas darbi kapos. Kopā kapu
apsaimniekošanā ir ieguldīti 70 241,13 LVL pašvaldības budžeta līdzekļi.
Ik gadu pašvaldība rūpējas par klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu un eitanāziju, 2012.gadā šī
pakalpojuma nodrošināšana izmaksājusi 14 500,00 LVL.
Kopā transporta, sakaru, ūdenssaimniecības, vides un enerģētikas infrastruktūras un
sakārtotas būves nodrošināšanai ir ieguldīti 21 650 944,00 LVL pašvaldības budžeta līdzekļi,
kas ieguldīti iepriekš nosauktajās aktivitātēs, ikdienas uzturēšanas, apsaimniekošanas un citos
izdevumos. 15,48% pašvaldības budžeta līdzekļi ir ieguldīti pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanā, 6,79% - ekonomiskā darbībā, tas ir, infrastruktūras sakārtošanā, 1,31% vides aizsardzībā (ielu, laukumu, parku un citu teritoriju tīrīšanā, atkritumu savākšanā un
notekūdeņu apsaimniekošanā) un 1,03% - sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanai
novadā.
Īstenotie projekti 2012.gadā:









Satiksmes drošības uzlabošana Rīgas, Meža un Dzelzceļa ielu krustojumā;
Pašvaldības ceļa Čubatas-Garaušu c. posma rekonstrukcija Degoles pagastā;
Pašvaldības autoceļu "Kukšu muiža(Bajāri)" un "Jaunciems-Kļavnieki" rekonstrukcija
Jaunsātu pagastā;
Velotūrisma infrastruktūras attīstība Tukumā;
Gājēju celiņu izbūve Džūkstes pagastā;
Tukuma novada Sēmes ciemata ūdenssaimniecības attīstība;
Informatīvo materiālu izvietošana un atpūtas vietu izveide Sēmes pagastā;
Lazdu bibliotēkas - kultūrizglītības centra Tumes pagasta Vecmokās - infrastruktūras
attīstība.

Ar īstenoto projektu sarakstu sīkāk var iepazīties pārskata pielikumā.
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Kopā projekta realizācijai, kas veicina transporta, ūdenssaimniecības infrastruktūras
sakārtošanu, 2012.gadā piesaistītas invesntīcijas 1 212 745,06 LVL apmērā no Eiropas
Savienības struktūrfondiem, 65 335,12 LVL – valsts budžeta finansējuma, 907 811,44 LVL pašvaldības budžeta finansējuma vai aizņēmuma Valsts kasē.
2012.gadā ir uzsākti un 2013.gadā tiek turpināti virkne projektu, kas veicina transporta
infrastruktūras un sabiedriskā transporta attīstību, piemēram, „Zemītes ielas un tilta pār
Slocenes upi rekonstrukcija”, „Pašvaldības autoceļa „Tukums-Sveikuļi” rekonstrukcija Tumes
pagastā” u.c.. 2013.gadā turpinās KF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma pilsētā,”
kura mērķis ir veicināt inženiertehniskās infrastruktūras un pakalpojumu attīstību Tukuma
pilsētā.
Tabula 2.3. Vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītāju izvērtējums
Nr.

Rādītāja
vērtība bāzes
gadā

Rādītājs

Rādītāja
vērtība
pārskata
gadā

Tendence

Prognozētā
rādītāja
vērtība
2017.gadā

Datu avots

VP3: Tehniskās infrastruktūras, pievilcīgas un drošas vides attīstība
RV3.1: Transporta infrastruktūras un sabiedriskā transporta attīstība
1.

2.

3.

Asfaltēto ielu
īpatsvars
Pašvaldības
asfaltēto/labas
kvalitātes ceļu
īpatsvars
Veloceliņu
garums Tukuma
pilsētā, km

52,6%
(01.01.2011.)

53,4%
(01.01.2013.)



65%

Tukuma novada
Dome

4,9%
(01.01.2011.)

4,9%
(01.01.2013.)

-

6%

Tukuma novada
Dome

6,767
(31.12.2010.)

11,337
(31.12.2012.)



15

Tukuma novada
Dome

RV3.2: Sakaru, vides un inženiertehniskās infrastruktūras un pakalpojumu attīstība

4.

5.

6.

7.

Iedzīvotāju
īpatsvars, kuriem
ir pieejams
centralizētās
ūdensapgādes
pakalpojums
Rekonstruētās
siltumapgādes
infrastruktūras
īpatsvars
Iedzīvotāju
īpatsvars, kuriem
ir pieejams
centralizētās
siltumapgādes
pakalpojums
Publisko interneta
punktu skaits

67%
(2010.gads)

70%
(2012.gads)



80%

Komunālā nodaļa

30%
(2010.gads)

35%
(2012.gads)



50%

Komunālā nodaļa

30%
(2010.gads)

30%
(2012.gads)

-

50%

Komunālā nodaļa

17
(2010.gads)

18
(2012.gads)



17

Tukuma novada
Dome

2

Tukuma novada
Dome

RV3.3: Pievilcīgas un drošas vides veidošana
8.

Labiekārtotu
parku skaits

2
(2010.gads)

2
(2012.gads)

-
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Nr.

Rādītājs

9.

Labiekārtotu
teritoriju skaits

Rādītāja
vērtība bāzes
gadā

Rādītāja
vērtība
pārskata
gadā

2
(2010.gads)

2
(2012.gads)

Tendence

Prognozētā
rādītāja
vērtība
2017.gadā

Datu avots

-

3

Tukuma novada
Dome

15%

Tukuma novada
Dome

RV3.4: Pašvaldības būvju sakārtošana

10.

Pašvaldības ēku
īpatsvars, kurām
veikta
energoefektivitāte
s paaugstināšana

10%
(2010.gads)

10,5%
(2012.gads)
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3. Secinājumi un rekomendācija
Attīstības pamatrādītāju vērtējums
Tukuma novads turpina pozitīvu attīstību, ko veicinājusi kopējā ekonomiskā situācijas
uzlabošanās valstī, tieši un netieši pašvaldības paveiktie darbi par pašvaldības budžeta un
Eiropas struktūrfonda un citu fondu līdzekļiem.
Tukuma novadā bezdarba līmenis turpina samazināties, 2013.gada sākumā sasniedzot 7,8%
slieksni, attīstās uzņēmējdarbība, tirgū parādās jaunas darba vietas, ko liecina ekonomiski
aktīvo statistisko vienību skaita palielināšanās līdz 1888, kas ietver pašnodarbinātās personas,
individuālos komersantus, komercsabiedrības, zemnieku un zvejnieku saimniecības, fondus,
nodibinājumus un biedrības, valsts un pašvaldības budžeta iestādes (skat.1.17.tab.). Arī
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju ir būtiski palielinājušies, tas ir
no 245 LVL 2010.gadā uz 254 LVL 2012.gadā.
Salīdzinot ar 2010.gadu ir novērota pozitīva tendence teritorijas attīstības indeksa rangā, kur
2011.gadā Tukuma novads ieņem 45.vietu starp 109 novadiem, 2010.gadā bija 47.vieta.
Tukuma novadā demogrāfiskā situācija saglabājas ar negatīvu tendenci, 2013.gada sākumā
samazinājās līdz 32 455 iedzīvotājiem, ko pierāda arī Latvijā kopējā demogrāfiskā situācija.
Bet aplūkojot demogrāfisko situāciju pagastu griezumā, pozitīva iedzīvotāju skaita pieauguma
tendence ir Pūres pagastā, kur iedzīvotāju skaits pieaudzis par 0,6%, salīdzinot ar 2012.gada
1.janvāri. Tukuma novadā turpina pieaugt iedzīvotāju skaits pēc darbaspējas vecuma un tas
pārsniedz iedzīvotāju skaitu līdz darbaspējas vecumam, ko pierāda demogrāfiskās slodzes
līmenis, kas pieaudzis līdz 547. Bet, lai arī Tukuma novadā saglabājies negatīvs dabiskais
pieaugums, 2012.gadā mirstība pārsniedz dzimstību par 170 iedzīvotājiem, tomēr 2012.gadā
šis rādītājs ir par 27% zemāks, nekā tas bija pirms gada. Tas liecina, ka Tukuma novadā
palielinās jaundzimušo skaits.
1.ilgtermiņa prioritātes vērtējums – pieejama, kvalitatīva izglītība un kultūrvide,
nodrošināta sociālā un veselības aizsardzība un aktīva dzīves vide
Izglītība
2011.gada 4.ceturksnī tika atvērta jauna pirmskolas izglītības iestāde „Karlsons”, 2012.gada
beigās tika nodota ekspluatācijā jauna pirmskolas izglītības iestāde „Pepija”, kas darbu uzsāka
2013.gada februārī, līdz ar to samazinot bērnu skaitu rindā uz vietām pirmsskolas izglītības
iestādēs līdz 311 bērniem 2013.gada 1.janvārī (skat.2.1.tab.). Prognozējams, ka bērnu skaits
rindā uz pirmskolas izglītības iestādi turpinās samazināties, jo 2013.gadā plānots renovēt
2012./2013.m.g. slēgtās privātās pirmskolas izglītības iestādes „Avenīte” ēku, kur tiks
izvietota pašvaldības PII „Vālodzīte” filiāle.
Samazinoties kopējam iedzīvotāju skaitam Tukuma novadā, turpina samazināties arī skolēnu
skaits vispārējās izglītības iestādēs, līdz ar to pasniedzēju skaits uz vienu izglītojamo
vispārējās izglītības sistēmā palielinās, tas ir 0,13, kas pārsniedz prognozēto rādītāju vērtību
2017.gadā.
Arī 2012.gadā saglabājas negatīva tendence 9.klašu absolventu vidū, kas turpina izglītību
Tukuma novada izglītības iestādēs - tikai 47% no visiem absolventiem. Ir pieaudzis
absolventu skaits, kas turpina mācīties tehnikumos, arodvidusskolās un profesionālajās
vidusskolās kopā 35% no visiem absolventiem. Pašvaldībai jādomā par iespēju nākotnē
novadā izveidot profesionālo vidusskolu, līdz ar to samazinot absolventu skaitu, kas iegūst
izglītību ārpus novada. Nodarbinātības valsts aģentūras dati liecina, ka novadā trūkst izglītotu
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darbaspēku – apstrādes rūpniecībā, pārtikas ražošanā, galdniecībā, mežrūpniecībā un citās
nozarēs.
Toties 12.klašu absolventus skaits, kas izvēlas tālākizglītību iegūt augstākajās mācību iestādēs
(universitātēs, akadēmijās, augstskolās, institūtos), turpina palielināties, sasniedzot 79% no
visiem absolventiem. Tas liecina par iedzīvotāju izglītības līmeņa celšanos valstī un Tukuma
novadā.
Kultūrvide
Par pašvaldības budžeta un Eiropas Savienības struktūrfonda līdzekļiem, galvenokārt novada
pagastos, ir veikti nozīmīgi darbi kultūrvides uzturēšanā un attīstībā, kā, piemēram, veikti
nelieli rekonstrukcijas un restaurācijas darbi, iegādāts aprīkojums darbības nodrošināšanai,
kultūras/tautas namos, bibliotēkās un muzeja struktūrvienībās. 2012.gadā daudziem
pašdarbības kolektīviem uzšūti jauni tautas tērpi.
Palielinās iedzīvotāju vēlme iesaistīties kultūras dzīvē, apmeklēt pasākumus, izstāžu zāles,
muzejus, ko pierāda apmeklētāju skaita pieaugums kultūras pasākumos, galerijā „Durvis”,
Mākslas muzejā, Džūkstes pasaku muzejā, Pastariņa muzejā un citās Tukuma muzeja
struktūrvienībās. 2012.gadā muzeju struktūrvienībās kopējais apmeklētāju skaits samazinājies
par 3,8%, ko ietekmējis apmeklētāju samazinājums Audēju darbnīcā un Durbes pilī, pārējās
muzeja struktūrvienībās apmeklētāju skaits ir audzis.
Aktīva dzīves vide
Par ELFLA un pašvaldības budžeta līdzekļiem 2012.gada sākumā nodota ekspluatācijā sporta
zāle Sēmes pagastā, līdz ar to palielinot sporta zāļu skaitu. Par pašvaldības budžeta līdzekļiem
un piesaistot Eiropas struktūrfonda līdzekļus ir iegādāts jauns sporta inventārs, veikti
labiekārtošanas darbi sporta laukumos un nelieli remonta darbi pašvaldības aģentūrā „Tukuma
sporta un atpūtas komplekss”. Joprojām sporta nozarē ir nepieciešams piesaistīt papildus
finanšu līdzekļus, lai varētu veikt sporta zāļu un sporta laukumu rekonstrukciju, uzbūvēt
publiski pieejamu peldbaseinu Tukuma pilsētā.
2012.gadā Tukuma novadā turpina atjaunot rotaļu laukumus un veidot jaunus, ieguldot
pašvaldības budžeta un piesaistot Eiropas struktūrfonda līdzekļus. Kopumā tiek veidota
labvēlīga vide bērniem.
Sociālā vide, veselība
Tukuma novadā kopējā sociālā situācija turpina uzlaboties, dominē tendence samazināties
reģistrēto trūcīgo personu skaitam. 2012.gadā vidēji mēnesī trūcīgo personu skaits bija 1702,
kas ir turpat divas reizes zemāks par 2010.gadu, līdz ar to samazinot pabalstos izmaksāto
naudas apjomu. To veicinājusi kopējā ekonomiskās situācijas uzlabošanās valstī, bet arī daļēji
izmaiņas sociālo pabalstu piešķiršanas kārtībā un maznodrošināto, trūcīgo personu
līdzdarbošanās nepieciešamība.
2012.gadā Tukuma novadā būtiski ir palielinājies sociālo darbinieku skaits ar augstāko
izglītību sociālajā darbā, sasniedzot 96,1% no kopējā sociālo darbinieku skaita, jo vairāki no
darbiniekiem 2012.gadā ieguvuši augstāko izglītību sociālajā darbā.
Tukuma novadā ir saglabājušās ģimenes ārstu prakses vietas 2010.gada līmenī, kā arī Tukuma
novadā ir saglabāta slimnīca, kas nodrošina neatliekamo medicīnas palīdzību un citus
pakalpojumus Tukuma novadā un apkārtējo novadu iedzīvotājiem.
2.ilgtermiņa prioritātes vērtējums – nodrošināta efektīva resursu pārvaldība
Pārvaldes kapacitātes stiprināšana
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Pašvaldības darbinieki ik gadu apmeklē dažāda veida kursus profesionālās kvalifikācijas
paaugstināšanai. Pašvaldība nodrošina komandējumus uz ārvalstīm ne tikai pašvaldības
darbiniekiem, bet arī pašdarbības kolektīviem, 2012.gadā deju kolektīvs „Svīta” devās uz
sadraudzības pilsētu Šenevjēru, Francijā, bērnu teātris „Knifiņš” un Tukuma jauniešu centra
jaunieši devās uz sadraudzības pilsētu Pluņģi, Lietuvā, ansamblis „Varavīksne” apmeklēja
sadraudzības pilsētu Krasnogorsku, Krievijā.
2012.gadā pašvaldība nodrošina Domes sēdes, Tukuma pilsētas iedzīvotāju sapulces un citu
svarīgu pasākumu, kā, piemēram, pirmsskolas izglītības iestādes „Pepija” atklāšanu, skatīties
tiešraidē, Tukuma novada Domes interneta tīmekļa vietnē www.tukums.lv. Līdz ar to tiek
veicināta sabiedrības informētība par pieņemtajiem lēmumiem un paveiktajiem darbiem
pašvaldībā.
Tūrisms
TIC, apzinot jaunus tūristu apskates objektus, 2012.gadā ir būtiski palielinājis apskates
objektu skaitu, piedāvājot tūristiem Tukuma novadā apmeklēt jau 167 apskates objektus
(skat.2.2.tab.). Aizvien populārāki tūristu apskates objekti ir zemnieku saimniecības, kas
nodarbojas ar mājražošanu, bioloģisko lauksaimniecību, tāpēc 2012.gadā TIC ir apzinājis un
iekļāvis tūristu apskates objektu sarakstā 20 zemnieku saimniecības, kas ir divas reizes vairāk
nekā 2010.gadā.
Apmeklētāju skaits TICā 2012.gadā ir samazinājies par 14%, salīdzinot ar 2010.gadu, bet
tūristu skaits apskates objektos turpina palielināties, kas liecina, ka tūristi informācijas
iegūšanai izmanto internetu publiskos interneta pieejas punktos, pirms ceļošanas iepazīstas ar
interesējošo informāciju.
Uzņēmējdarbības vide
Tukuma novadā ir labvēlīga vide uzņēmējdarbībai, ko pierāda pēdējo gadu laikā pieaugošais
ekonomiski aktīvo statistisko vienību skaits no 1550 2009.gadā līdz 1888 2011.gadā, tas ir,
pašnodarbinātās personas, individuālie komersanti, komercsabiedrības, zemnieku un
zvejnieku saimniecības, fondi, nodibinājumi un biedrības, valsts un pašvaldības budžeta
iestādes.
Tukuma novadā biznesa inkubatora darbība ir salīdzinoši pasīva - 2013.gada sākumā biznesa
inkubatora pakalpojumu izmantoja tikai 3 uzņēmēji. Tas saistīts ar to, ka Tukuma novada
iedzīvotājiem nav pietiekama informācija par biznesa inkubatora priekšrocībām, kā arī
biznesa inkubatora vadība neveic aktīvu darbību, kas varētu aktīvi uz vietas Tukumā
nodrošināt konsultācijas topošajiem un jaunajiem uzņēmējiem uz vietas Tukumā. Šobrīd
Tukuma novada biznesa inkubatora darbu pārrauga – pilnsabiedrība „Rīgas Reģiona biznesa
attīstības inkubators”, kura galvenā pakalpojumu sniegšanas vieta ir Ogrē.
3.ilgtermiņa prioritātes vērtējums – attīstīta transporta, sakaru, ūdenssaimniecības,
vides un enerģētikas infrastruktūra un sakārtotas būves drošai dzīves videi un stabilai
uzņēmējdarbībai
Ceļi, ielas
2012.gadā veikti nozīmīgi darbi pašvaldība ielu, ceļu infrastruktūras uzlabošanā, ieguldot
pašvaldības un valsts budžeta finansējumu, piesaistot Eiropas struktūrfonda līdzekļus.
Tukuma pilsētā pabeigti izbūvēti vairāki veloceliņa posmi, sasniedzot 11,337 km veloceliņa
garumu Tukuma pilsētā. Uzlabota satiksmes drošība Rīgas, Meža un Dzelzceļa ielu
krustojumā Tukuma pilsētā, izbūvējot lokveida krustojumu. Vairākās ielās Tukumā ir
atjaunots asfalta segums un vairākos Tukuma novada pašvaldības autoceļu posmos atjaunots
grants segums.
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Ūdenssaimniecība, siltumsaimniecība
2013.gadā turpinās vērienīgi darbi centralizētās ūdensapgādes nodrošināšanā Tukuma pilsētā.
Par ERAF līdzekļiem ir pabeigts ūdenssaimniecības attīstība projekts Sēmes pagasta Sēmes
ciemā. Palielinājies iedzīvotāju īpatsvars, kuriem ir pieejams centralizētās ūdensapgādes
pakalpojums.
Par pašvaldības budžeta līdzekļiem ir veikti siltumtrases rekonstrukcija Jauntukuma
mikrorajonā, Tukumā.
Teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana
Tiek veidota pievilcīga un droša vide Tukuma novadā, veikti ikgadēji darbi apzaļumošanā,
labiekārtotas novada teritorijas, ieguldot pašvaldības budžeta un Eiropas struktūrfonda
līdzekļus.
Rekomendācijas
2014.gadā tiks izstrādāts Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam
īstenošanas pārskats par novada attīstību kopumā, veiktajiem pasākumiem, aktivitātēm un
realizētajiem Eiropas struktūrfonda un citu fonda projektiem trīs gadu periodā no 2011. līdz
2013.gadam.
Balstoties uz programmā noteiktajiem vidējā termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītājiem,
secināms, ka vairāki no rādītājiem nenorāda novada attīstības tendenci konkrētā jomā un nav
skaidri definēti, tāpēc 2014.gada pārskatā nepieciešams definēt vairākus jaunus novada
attīstību raksturojošus rādītājus un izvērtēt to attīstības tendences. Nepieciešams precizēt:
 pārvaldes kapacitātes stiprināšanas rādītājus,
 sakaru, vides un inženiertehniskās infrastruktūras un pakalpojumu attīstības rādītājus,
 pievilcīgas un drošas vides veidošanas rādītājus.

37

Izmantotās informācijas avoti
1. Reģionu attīstība Latvijā, 2010.gads;
2. Reģionu attīstība Latvijā, 2011.gads;
3. Tukuma novada integrētās attīstības programma 2011.-2017.gadam;
4. Tukuma novada integrētās attīstības programma 2011.-2017.gadam īstenošanas
pārskats par 2011.gadu;
5. Tukuma novada pašvaldības 2011.gada publiskais pārskats;
6. Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” 2012.gada
publiskais pārskats;
7. Tukuma tūrisma informācijas centra darbības atskaite par 2012.gadu;
8. Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa www.csb.gov.lv;
9. Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapa www.nva.gov.lv;
10. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapa www.pmlp.gov.lv;
11. Tukuma novada Domes mājas lapa www.tukums.lv;
12. Uzņēmuma datu bāze Lursoft www.lursoft.lv;
13. Valsts zemes dienesta mājas lapa www.vzd.gov.lv;
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PIELIKUMI
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Pielikums Nr.1
Tukuma novada Domes īstenotie projekti 2012.gadā
Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Projektā paveikts

Kopējā
summa

Fonda
finansējums

Pašvaldības
finansējums

Valsts
finansējums

Finanšu
avots

Degoles pagasts

1.

Aprīkojuma iegāde Tradīciju zālei
Degoles pagastā

Iegādāta atskaņošanas, prezentācijas
tehnika un krēsli Tradīciju zālei
Degoles pagastā

2487,19

1834,81

652,38

2.

Pašvaldības ceļa Čubatas-Garaušu
c. posma rekonstrukcija Degoles
pagastā

Rekonstruēts pašvaldības ceļa posms
Čubatas-Garaušu c. un izveidots
stāvlaukums pie Čubatas estrādes

5793,62

3 550,50

2 243,12

Iegādāta kvalitatīva un moderna skaņu
aparatūra Džūkstes pagasta kultūras
namam

1 351,12

996,73

354,39

ELFLA

3 141,50

2 317,50

824,00

ELFLA

3 982,14

2 750,59

1 231,55

EZF

ELFLA

EZF

Džūkstes pagasts

3.

Aprīkojuma iegāde Džūkstes
pagasta kultūras namam

4.

Tautastērpu iegāde Džūkstes
pagasta kultūras nama bērnu deju
kolektīviem

5.

Sporta laukuma labiekārtošana un
sporta inventāra iegāde Džūkstes
pagastā

Uzšūti jauni tautas tērpi diviem bērnu
deju kolektīviem Džūkstes pagastā
Atjaunoti 2 tāllēkšanas skrejceļi,
uzstādīts vingrošanas komplekss,
iegādāts basketbola, volejbola un
futbola aprīkojums

6.

Gājēju celiņu izbūve Džūkstes
pagastā

Izbūvēts gājēju celiņš no daudzdzīvokļu
mājas uz Džūkstes pamatskolu

7 857,52

5 715,39

2 142,13

EZF

Uzšūti jauni tautas tērpi diviem deju
kolektīviem, iegādāta atskaņošanas
tehnika un krēsli kultūras namam

8 493,81

6 263,56

2 230,25

ELFLA

Irlavas pagasts

7.

Tautas tērpu un aprīkojuma
iegāde Irlavas kultūras namam
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9.

Jaunsātu pagasts
Pašvaldības autoceļu "Kukšu
muiža(Bajāri)" un "JaunciemsKļavnieki" rekonstrukcija
Jaunsātu pagastā
Tautastērpu iegāde Jaunsātu
pagasta tautas nama bērnu deju
kolektīviem

10.

Futbola laukuma nožogojuma
ierīkošana Jaunsātu pagastā

8.

Rekonstruēts pašvaldības autoceļu
posms "Jaunciems-Kļavnieki" un koka
tilts posmā "Kukšu muiža(Bajāri)"

66 487,23

20 655,73

45 831,50

ELFLA

Uzšūti jauni tautas tērpi diviem bērnu
deju kolektīviem

3 931,57

2 900,34

1 031,23

ELFLA

Uzstādīts futbola laukuma nožogojums
aiz futbola laukuma vārtiem katrā
laukuma pusē

1 725,39

737,70

987,69

ELFLA

Renovētas pašvaldības telpas Lestenes
pagastā, kur plānots izveidot Lestenes
pagasta novadpētniecības istabu

4 368,11

3 222,38

1 145,73

ELFLA

Izveidota brīvā laika istaba „Kabata”,
iegādātas mēbeles, galda spēles,
mūzikas centrs u.c.

3 147,62

2 317,66

829,96

ELFLA

Lestenes pagasts

11.

Lestenes pagasta
novadpētniecības istabas izveide
Pūres pagasts

12.

Brīvā laika istabas "Kabata"
izveide Pūres pamatskolā

13.

Tautas tērpu iegāde Pūres kultūras
nama jauniešu deju kolektīvam

14.

15.

Aprīkojuma iegāde āra
pasākumiem Pūrē
Tautastērpu iegāde Pūres
pamatskolas tautisko deju
kolektīvam

Uzšūti jauni tautas tērpi Pūres kultūras
nama jauniešu deju kolektīvam
Iegādātas 3 teltis-paviljoni, 2
biotualetes un bioizlietne, lai
nodrošinātu Vakara tirgu un kultūras
pasākumus Pūres pagastā

3 416,00

2 520,00

896,00

ELFLA

19 675,21

14 488,54

5 186,67

ELFLA

Uzšūti jauni tautas tērpi Pūres
pamatskolas tautisko deju kolektīvam

1 936,50

1 440,37

496,13

ELFLA

Uzlabota ūdensapgādes, notekūdeņu
savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas
kvalitāte Sēmes pagasta ciemā

206 658,50

130 190,25

76 468,25

Sēmes pagasts

16.

Tukuma novada Sēmes ciemata
ūdenssaimniecības attīstība

ERAF
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19.

Rotaļu laukuma ierīkošana Sēmes
pagastā
Sporta zāles būvniecība Sēmes
pagastā
Sporta zāles būvniecība Sēmes
pagastā - II kārta

20.

Informatīvo materiālu izvietošana
un atpūtas vietu izveide Sēmes
pagastā

17.
18.

Uzstādīti rotaļu elementi Sēmes pagasta
daudzdzīvokļu māju pagalmā
Uzcelta jauna sporta zāle Sēmes
pagastā
Labiekārtota Sēmes pagasta teritorijā
esošā dīķa teritorija, uzstādītas
informatīvās kartes Sēmē, Brizulē un
Kaivē un uzstādītas informatīvās
norādes ar māju nosaukumiem Sēmes
pagasta teritorijā

3 513,87

2 592,19

921,68

ELFLA

285 462,32

107 112,75

178 349,57

ELFLA

34 713,00

17 206,13

17 506,87

ELFLA

16 871,70

10 027,19

6 844,51

EZF

7 243,556

5 387,77

1 855,79

ELFLA

1 302 691,16

970 589,20

306 409,89

25 692,07

ERAF

1 381 422,95

700 000,00

625 079,95

56 343,00

ERAF

488 217,49

335 706,00

143 519,37

8 992,12

ERAF

14 758,88

14 758,88

2 935,42

2 159,42

Slampes pagasts
21.

Skaņas aparatūras iegāde Slampes
kultūras pilij

Iegādāta un uzstādīta kvalitatīva skaņas
aparatūra Slampes kultūras pilij

Tukums

22.

Tukuma pirmsskolas izglītības
iestādes "Pepija" infrastruktūras
attīstība

24.

Velotūrisma infrastruktūras
attīstība Tukumā
Satiksmes drošības uzlabošana
Rīgas, Meža un Dzelzceļa ielu
krustojumā

25.

Jaunatne darbībā (Young People
in Action)

26.

Tukuma novada Multifunkcionāla
jaunatnes iniciatīvu centra
darbības nodrošināšana

23.

Uzcelta jauna PII „Pepija” Tukuma
pilsētā
Izbūvēti 8 gājēju – veloceliņu posmi
8,262 km garumā Tukuma pilsētā
Izbūvēts lokveida krustojums Rīgas,
Meža un Dzelzceļa ielu krustojumā
Tukumā
Pieredzes apmaiņas, mācību braucieni
uz Kipru, Rumāniju, Bulgāriju, Poliju
un Lietuvu par 18-30 gadīgu jauniešu
aktivitātēm un labklājību pašvaldībā
Apmācīti jauniešu līderi, izveidota
jauno māmiņu atbalsta grupa un
jauniešu centra mājas lapa
www.tukumajauniesucentrs.lv

776,00

GRUNDTVIG
Izglītības un
zinātnes
ministrijas
programma
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27.

28.

Iekļaušanās puzle (Inclusion
Puzzle)
Ilgtspējīga sadarbības tīkla
attīstība starp Rietumiem un
Austrumiem (Development of
sustainable twining network
between East and West)

30.

Tumes pagasts
Tautastērpu iegāde Tumes pagasta
kultūras nama vidējās paaudzes
deju kolektīvam
Lazdu
bibliotēkas
kultūrizglītības centra Tumes
pagasta
Vecmokās
infrastruktūras attīstība

31.

Zentenes pagasts
Aprīkojuma iegāde Pastariņa
muzejam Zentenes pagasta
"Bisniekos"

29.

Sadarbībā ar Itālijas, Bulgārijas,
Horvātijas, Čehijas, Francijas,
Grieķijas, Portugāles, Rumānijas,
Itālijas jauniešiem tika organizēta
tikšanās Itālijā par diskriminācijas,
identitātes jautājumiem

27 059,36

27 059,36

Jaunatne
darbībā

Pieredzes apmaiņas un mācību
braucieni uz Lietuvu, Zviedriju, Vāciju,
Horvātiju, Poliju un Itāliju

9 799,73

9 799,73

Eiropa
pilsoņiem

Uzšūti jauni tautas tērpi Tumes pagasta
kultūras nama vidējās paaudzes deju
kolektīvam

4 681,77

3 453,77

1 228,00

ELFLA

Sakārtota Lazdu bibliotēkas apkārtne
un uzbūvēta daudzfunkcionāla nojume
pie Lazdu bibliotēkas

12 582,61

6 900,00

5 682,61

EZF

570,66

424,46

146,2

Organizētas apmācības par projekta
īstenošanu pašvaldības iestāžu un
aģentūru darbiniekiem

11 701,18

11 701,18

ESF

Pieņemts pašvaldībā darbinieks –
projekta koordinators

23 000,00

23 000,00

ESF

127 466,16

126 950,16

Iegādāts projektors un konferenču
komplekts Pastariņa muzejam

ELFLA

Visā novadā

32.

33.

34.

Tukuma novada pašvaldības
kapacitātes stiprināšana projektu
īstenošanai
Speciālistu piesaiste Tukuma
novadam attīstības plānošanas
kapacitātes stiprināšanai

Izglītības iestāžu informatizācija

9 Tukuma novada skolām iegādāti
stacionārie datori, multimediju kabinetu
aprīkojums

516,00

ERAF
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