APSTIPRINĀTS
Ar Tukuma novada Domes
2012.gada 22.novembra
lēmumu (prot.Nr.13, 4.§.)

TUKUMA NOVADA INTEGRĒTĀS
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2011.2017.GADAM ĪSTENOŠANAS
PĀRSKATS PAR

2011.GADU

Tukums
2012.gads

Saturs
Saīsinājumi .............................................................................................................................................. 3
Ievads ...................................................................................................................................................... 4
1. Tukuma novada attīstības vispārējs raksturojums ............................................................................... 6
Cilvēkresursi ................................................................................................................................... 6
Dabas resursi ................................................................................................................................... 7
Tehniskā infrastruktūra un pakalpojumi.......................................................................................... 7
Finanšu resursi un investīcijas......................................................................................................... 9
Īstenotie projekti............................................................................................................................ 10
Uzņēmējdarbības vide ................................................................................................................... 12
Izglītība ......................................................................................................................................... 15
Veselības aprūpe ........................................................................................................................... 17
Kultūrvide ..................................................................................................................................... 18
Sabiedriskā drošība un kārtība ...................................................................................................... 19
Kopsavilkums ................................................................................................................................ 20
2. Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas progress ............ 21
3. Secinājumi un rekomendācija ........................................................................................................... 31
Izmantotās informācijas avoti ............................................................................................................... 35
Pielikumi ............................................................................................................................................... 36

2

Saīsinājumi
CSP

LR Centrālā statistikas pārvalde

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

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.
Programmas uzraudzības procesa rezultāti par 2011.gadu tiek iekļauti Tukuma novada
attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas pārskatā.
2011.gada pārskats par programmas īstenošanu ir sagatavots pamatojoties uz ievāktajiem un
apkopotajiem datiem, Tukuma novada Domes struktūrvienību, iestāžu un aģentūru sniegto
informāciju par 2011.gadā savā jomā paveikto un saskaņā ar programmas Rīcības plānā
ietvertajiem uzdevumiem, pasākumiem un aktivitātēm, iekļaujot arī informāciju par vidēja
termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītājiem. Pārskats ir sagatavots atbilstīgi programmas
4.4.sadaļā dotajai pārskata struktūrai un iekļaujamajai informācijai.
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 un realizētie projekti 2011.gadā, kā arī izvērtēts vidējo termiņa prioritāšu
sasniegšanas rādītāji saskaņā ar programmas 2.5.sadaļā noteiktajiem vidējā termiņa
rezultatīvajiem rādītājiem.
3.nodaļa – Secinājumi un rekomendācija. 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 2011.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, 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 2012.gada 1.janvāri Tukuma novadā dzīvo 32 907 iedzīvotāji, kas salīdzinot ar
iepriekšējo gadu ir par 1,2% mazāk. Lielākais iedzīvotāju skaits Tukuma novadā koncentrējas
Tukuma pilsētā – 19 729, vismazākais iedzīvotāju skaits saglabājies Zentenes pagastā – 555.
Tukuma novada iedzīvotāju skaitu 2011.gadā papildinājuši 271 jaundzimušie, bet miruši 504
iedzīvotāji, kas nosaka negatīvu dabisko pieaugumu -233. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu,
negatīvais dabiskais pieaugums ir divas reizes lielāks, ko ietekmē dzimušo skaita
samazināšanās. Tomēr salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, pieaudzis noslēgto laulību skaits.
2011.gadā noslēgtas 130 laulības.
2012.gada 31.janvārī vidējais bezdarba līmenis Latvijā 9%, Tukuma novadā nedaudz zemāks
par valstī vidējo - 8,6%. Bezdarbnieku skaits turpina samazināties, uz 2012.gada 31.janvāri
Tukuma novadā ir 1 859 bezdarbnieki, no kuriem 8% ir ar augstāko izglītību, 29% - ar
profesionālo izglītību, 27% - ar vispārējo vidējo izglītību un 28% - ar pamatizglītību.
Tabula 1.1. Cilvēkresursi
Nr.

Rādītājs

1.

Iedzīvotāju
Tukuma novadā

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Rādītāja vērtība
bāzes gadā

Rādītāja vērtība
pārskata gadā

33 318

32 907

(01.01.2011.)

(01.01.2012.)

Tukuma novada vidējais
apdzīvojuma
blīvums,
iedzīvotāji uz 1 km2

28

27

(01.01.2011.)

(01.01.2012.)

Dzimtsarakstu
nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

328

271

(2010)

(2011)

Dzimtsarakstu
nodaļā
reģistrēti mirušie

467

504

(2010)

(2011)

Dabiskais pieaugums

-139

-233

(2010)

(2011)

Noslēgtās
laulības
Tukuma novadā

114

130

(2010)

(2011)

Bezdarbnieku
Tukuma novadā

2 430

1 859

(31.01.2011.)

(31.01.2012.)

11,1%

8,6%

(31.01.2011.)

(31.01.2012.)

skaits

skaits

Bezdarba
līmenis
Tukuma novadā

Tendence

Datu
avots



PMLP



PMLP



TND



TND



TND



TND



NVA



NVA
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Dabas resursi
2011.gadā, iedalījumā pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupām, 65,08% jeb 77 558,3
ha no visas Tukuma novada teritorijas aizņem lauksaimniecības zeme un 29,91% jeb 35 644,2
ha – 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
48 517,0 ha aizņem aramzeme, augļu dārzi - 973,1 ha, pļavas - 3 060,2 ha, ganības - 4 465,5
ha.
2011.gadā Tukuma novada Domei pieder 1 130,4 ha zemes, no kurām lielākā daļa ir meži –
550,4 ha un lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 272,3 ha pēc zemes lietošanas veida.
Tabula 1.2. Dabas resursi
Nr.

Rādītājs

Rādītāja vērtība
bāzes gadā

Rādītāja vērtība
pārskata gadā

1.

Tukuma novada zemes,
ha

119 176,6

119 161,6

(01.01.2010.)

(01.01.2011.)

Lauksaimniecības zeme
Tukuma novadā, ha

57 071,2

57 015,8

(01.01.2010.)

(01.01.2011.)

Meži Tukuma novadā, ha

44 383,7

44 441,6

(01.01.2010.)

(01.01.2011.)

Lauksaimniecības zeme
no visas Tukuma novada
teritorijas, %

65,2%

65,08%

(01.01.2010.)

(01.01.2011.)

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

29,83%

29,91%

(01.01.2010.)

(01.01.2011.)

Tukuma novada Domei
piederošā zeme, ha

1 128,6

1 130,4

(01.01.2010.)

(01.01.2011.)

Tukuma novada Domei
piederošie meži, ha

548,9

550,4

(01.01.2010.)

(01.01.2011.)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tendence

Datu
avots



VZD



VZD



VZD



VZD



VZD



VZD



VZD

Uzņēmēji turpina apgūt Tukuma novadā esošās kūdras, dolomīta, māla, saldūdens kaļķiežu
iegulas, smilts-grants atradnes.
Tehniskā infrastruktūra un pakalpojumi
Ceļi un ielas
2011.gadā ir realizēti pašvaldības ceļu un ielu projekti Tukuma novadā. Vairāki no tiem tika
iesākti jau 2010.gadā. 2011.gadā Tukuma novada pašvaldība ir īstenojusi vienu projektu
pašvaldības autoceļu infrastruktūras attīstībai „Tumes pagastā pašvaldības autoceļa
„Mazkalnjāņi-Viksas” rekonstrukcija”. Projektu kopējais investīciju apjoms ir 97 526 LVL.
2010.gadā tika realizēti četri projekti ar kopējo investīciju apjomu 163 455 LVL.
2011.gadā lielas investīcijas ir ieguldītas ielu un gājēju celiņu rekonstrukcijā, tas ir 1 662 058
LVL, neietverot Tukuma pilsētā iesākto gājēju un veloceliņu būvniecību. Tukuma pilsētā
gājēju un veloceliņu projektu pabeigts 2012.gada nogalē. Kopā tika realizēti seši projekti, no
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kuriem divi projekti ir īstenoti Tukuma pilsētā, rekonstruēta Jelgavas iela, izbūvēts gājēju un
veloceliņš Smilšu ielā, četri projekti pagastos - Jaunsātu, Lestenes un Tumes pagastā.
2012.gadā turpinās vairāki ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošanas projekti.
Tukuma novada pašvaldība organizē 13 skolēnu pārvadājumu maršrutus, 8 maršrutus iepērk
no komercpārvadājumu sniedzējiem un vienu maršrutu nodrošina 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

97 526,00

(2010.)

(2011.)

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

102 124,00

1 662 058,00

(2010.)

(2011.)

Sabiedrisko
transportu
maršruti Tukuma novada
administratīvajā teritorijā

40

40

(2011.)

(2012.)

Tukuma
novada
pašvaldības organizēto
skolēnu
pārvadājumu
maršruti

11

13

(2010./2011.m.g.)

(2011./2012.m.g.)

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

4

8

(2010./2011.m.g.)

(2011./2012.m.g.)

2.

3.

4.

5.

Tendence

Datu
avots



TND



TND

-

TND



TND



TND

Būves
2011.gada 1.janvārī Tukuma novadā bija 23 610 būves, no tām 19 965 pieder zemes
īpašniekiem, 1 256 nepieder zemes īpašniekiem, 31 ir ar jauktu būves piederību (attiecībā pret
zemes īpašniekiem) un 1 404 ietilpst ēku īpašuma sastāvā. Pārējām 954 būvēm piederība nav
noskaidrota. Salīdzinot ar 2010.gadu, būvju skaits Tukuma novadā pieaudzis. Tukuma pilsētā
saglabājies esošais būvju skaits – 9 403 būves. Nedaudz ir mainījies esošo būvju sadalījums
pēc īpašuma piederības.
Tabula 1.4. Būves
Nr.

Rādītājs

Rādītāja vērtība
bāzes gadā

Rādītāja vērtība
pārskata gadā

1.

Tukuma novadā esošo
būvju skaits

23 550

23 610

(01.01.2010.)

(01.01.2011.)

Tukuma pilsētā
būvju skaits

9 403

9 403

(01.01.2010.)

(01.01.2011.)

Tukuma
novada
pašvaldības dzīvojamais
fonds (dzīvokļu skaits)

1 124

1 120

(01.01.2011.)

(01.01.2012.)

Pašvaldības
īpašumā
esošās
nedzīvojamās
telpas, kuras iespējams
izmantot
uzņēmējdarbībai

10

10

(01.01.2011.)

(01.01.2012.)

2.

3.

4.

esošo

Tendence

Datu
avots



VZD

-

VZD



TND

-

TND
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Ūdenssaimniecība, siltumapgāde
2011.gadā Degoles pagasta Vienības ciemā, Pūres pagasta Pūres ciemā ir realizēti nozīmīgi
projekti, kuru ietvaros veica ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas
kvalitātes uzlabošanu. 2011.gada kopējais investīciju apjoms -350 208 LVL.
2011.gadā uzsākta un 2012.gadā turpinās projekta „Tukuma novada Sēmes ciemata
ūdenssaimniecības attīstība” realizācija. 2011.gadā ir uzsākta projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Tukuma pilsētā’’ īstenošana. Tiek veikta vērienīga ūdensapgādes uzlabošanas,
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana visā Tukuma pilsētā. Projektu
plānots īstenot līdz 2014.gadam.
Kopumā 2011.gadā realizēti trīs projekti, kas veicinājuši siltumapgādes infrastruktūras
attīstību. Paaugstināta energoefektivitāte Kultūras pilī un pirmskolas izglītības iestādē
„Pienenīte” Slampes pagastā, kā arī rekonstruēta energoresursu energoapgādes sistēma
Slampes pagastā, kopējais investīciju apjoms ir 767 502 LVL.
2011.gadā Tukuma pilsētā ir realizēts projekts „Centrālās katlu mājas rekonstrukcija Tukuma
pilsētā Asteru ielā 6”, piebūvējot katlu mājai jaunu korpusu ar diviem koksnes sadedzināšanas
katliem (5 MW + 5 MW). Šāds risinājums nodrošina katlu māju ar kopējo siltuma jaudu 20
MW un kā kurināmais tiek izmantota šķelda, atsakoties no mazuta lietošanas. Dūmgāzu
kondensatori, kas uzstādīti katlu iekārtās ar jaudu 10 MWh, šobrīd ir lielākie Latvijā. Tie
tapuši, sadarbojoties Latvijas uzņēmuma AS „Komforts” speciālistiem un Rīgas Tehniskās
universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta zinātniekiem. Kopā tika ieguldīti
2 678 459,00 LVL.
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

350 208,00

(31.12.2010.)

(31.12.2011.)

Investīcijas
apjoms
siltumapgādes
infrastruktūrā, LVL

213 915,00

3 445 961,00

(31.12.2010.)

(31.12.2011.)

Publiskie
interneta
pieejas punkti Tukuma
novadā

17

17

(31.12.2010.)

(31.12.2011.)

Pasta nodaļas Tukuma
novadā

12

11

(31.12.2010.)

(31.12.2011.)

2.

3.

4.

Tendence

Datu
avots



TND



TND

-

TND



TND

2011.gadā maijā ir izveidota SIA „Komunālserviss TILDe”, kas nodrošina komunālo
pārvaldību Tumes, Irlavas, Lestene un Degoles pagastā, līdz ar to likvidējot esošo
struktūrvienību – komunālais dienests. SIA „Komunālserviss TILDe” reālo darbību uzsāka
2012.gadā. 2012.gadā plānots pievienot arī Slampes, Džūkstes, Sēmes un Zentenes pagastu.
Finanšu resursi un investīcijas
2011.gadā Tukuma novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi palielinājās, salīdzinot ar
2010.gadu. Lielāko daļu ieņēmumus veido valsts un pašvaldību budžeta transfēri, otra lielākā
daļa saglabājas nodokļu ieņēmumi.
Tukuma novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu lielāko daļu veido izdevumi izglītībai.
2011.gadā būtiski pieauguši izdevumi ekonomiskajai darbībai, salīdzinot ar 2010.gadu.
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Tukuma novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi turpina palielināties, izdevumu daļa
ir palielinājusies, salīdzinot ar 2010.gadu. Izdevumi nedaudz pārsniedz ieņēmuma daļu.
2011.gadā iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz vienu iedzīvotāju ir nedaudz palielinājies, tas ir,
246 LVL uz vienu iedzīvotāju, 2010.gadā - 245 LVL. Latvijā vidējais rādītājs ir aptuveni 280
LVL uz vienu iedzīvotāju.
Nekustamā īpašuma nodoklis uz vienu iedzīvotāju 2011.gadā sasniedz 33 LVL, 2010.gadā –
24 LVL.
2011.gadā pašvaldības kredīta portfelis ir pieaudzis, salīdzinot ar 2010.gadu, sasniedzot
27 961 096 LVL. 2011.gadā pašvaldības kopējais kredīta maksājums ir 1 326 923 LVL.
Lielākais kredīta maksājums ir par uzbūvēto Tukuma 2.pamatskolu, kas tiek maksāts no
2006.gada. 2011.gadā turpina atmaksāt realizēto Eiropas Savienības struktūrfonda projektu
kredītus, kas tika paņemti, lai īstenotu projektus. 2011.gadā saistību apjoms veido 10,99% no
pamatbudžeta ieņēmumiem, kas ir labs rādītājs, jo pašvaldība nav riska grupā (riska grupa ir
18%- 20%).
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

20 957 273

(31.12.2010.)

(31.12.2011.)

Tukuma
novada
pašvaldības
pamatbudžeta izdevumi,
LVL

20 680 882

20 658 627

(31.12.2010.)

(31.12.2011.)

Tukuma
novada
pašvaldības
speciālā
budžeta ieņēmumi, LVL

342 308

413 952

(31.12.2010.)

(31.12.2011.)

Tukuma
novada
pašvaldības
speciālā
budžeta izdevumi, LVL

348 395

425 312

(31.12.2010.)

(31.12.2011.)

Iedzīvotāju
ienākuma
nodokļa ieņēmumi latos
uz vienu iedzīvotāju

245

246

(31.12.2010.)

(31.12.2011.)

Nekustamā
īpašuma
nodokļa ieņēmumi latos
uz vienu iedzīvotāju

24

33

(31.12.2010.)

(31.12.2011.)

Pašvaldības
portfelis, LVL

24 893 662

27 961 096

(31.12.2010.)

(31.12.2011.)

1 230 391

1 326 923

(31.12.2010.)

(31.12.2011.)

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
2011.gadā ir realizēti 28 projekti, no kuriem pieci Tukuma pilsētā, divi visā novadā, 21
pagastos. Kopumā Tukuma pilsētā ir realizēti projekti par kopējo summu 2 396 775,77 LVL
un pagastos - 1 970 510,82 LVL, ko veido Eiropas fondu, valsts budžeta un pašvaldības
budžeta finansējums. Investīcijas Tukuma novada pagastos ir apskatāmas 1.1.attēlā.
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1.1.attēls. 2011.gadā pabeigtie projekti pagastos, tūkst. Ls
Datu avots: TND

Tukuma novadā no kopējām projektu investīcijām vairāk nekā puse ir ieguldīta Tukuma
pilsētā - 54,88%, 19,75% ir ieguldīti Slampes pagastā, savukārt pārējos Tukuma novada
pagastos - mazāk nekā 10% no kopējām projektu investīcijām (skat. 1.2.attēlā). Ieguldījumu
sadalījumu ir ietekmējuši dažādi faktori, tai skaitā pagasta iedzīvotāju un pagastu pārvalžu
aktivitāte, projektu veids un ieviešanas ilgums. 2010.gadā vairākos pagastos jau tika realizēti
finansiāli lielāka apjoma projekti, savukārt Sēmes un Zentenes pagastos finansiāli ietilpīgāki
projekti tiks realizēti 2012.gadā.

1.2.attēls. 2011.gadā Tukuma novadā pabeigtie projekti, %
Datu avots: TND

Ja aplūkojam projektu investīcijas uz vienu iedzīvotāju, tad 2011.gadā Slampē ieguldītā nauda
projektos ir 407 LVL uz vienu iedzīvotāju, Degolē – 235 LVL, Tukuma pilsētā – 121 LVL.
Pārējos pagastos ieguldījums svārstās no 100 LVL līdz 130 LVL. Savukārt vismazākais
ieguldījums uz vienu pagasta iedzīvotāju, t.i., zem 50 LVL, ir Irlavas un Zentenes pagastos
(skat. 1.3.att.).
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1.3.attēls. Investīcijas lati uz 1 iedzīvotāju, 2011.gads
Datu avots: TND

2012.gadā Tukuma pilsētā un pagastos turpināsies vairāku iepriekšējos gados uzsākto
projektu īstenošana, kā arī 2011.gadā sagatavoto un atbalstīto projektu ieviešana.
Uzņēmējdarbības vide
Tukuma novadā 2011.gadā pieaudzis reģistrēto uzņēmumu skaits salīdzinot ar 2010.gadu.
Kopumā reģistrēti 134 jauni uzņēmumi, no kuriem 112 ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību,
19 individuāli komersanti. 2010.gadā tika nodibinātas tikai 77 sabiedrības ar ierobežotu
atbildību. Savukārt 2011.gadā ir likvidēti 39 uzņēmumi, kas ir par 8 uzņēmumiem mazāk
nekā 2010.gadā (47 uzņēmumi). Turpina saglabāties jaunizveidoto uzņēmumu skaita
pieaugums.
Sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem, saskaņā ar CSP datiem 2010.gadā saglabājas
lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecības darbības joma – 608 uzņēmumi. Otra
lielākā nozare ir vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un automobiļu un motociklu remonta
darbības joma – 281 uzņēmums. Kopumā Tukuma novadā pieaudzis ekonomiski aktīvā tirgus
sektora statistisko vienību skaits no 1 417 līdz 1 747, tas ir, pašnodarbināto personu,
individuālo komersantu, komercsabiedrību, zemnieku un zvejnieku saimniecību skaits.
Tabula 1.7. Uzņēmējdarbības vide
Nr.

Rādītājs

1.

Uzņēmumu
Tukuma novadā

2.

3.

Rādītāja vērtība
bāzes gadā

Rādītāja vērtība
pārskata gadā

1417

1747

(31.12.2009.)

(31.12.2010.)

Tukuma novadā dibināto
uzņēmumu skaits

101

134

(31.12.2010.)

(31.12.2011.)

Tukuma novadā likvidēto
uzņēmumu skaits

47

39

(31.12.2010.)

(31.12.2011.)

Uzņēmumu
skaits
lauksaimniecības,
mežsaimniecības
un
zivsaimniecības darbības
jomā Tukuma novadā

443

608

(31.12.2009.)

(31.12.2010.)

skaits

Tendence

Datu
avots



CSP



Lursoft



Lursoft



CSP
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Nr.

Rādītājs

Rādītāja vērtība
bāzes gadā

Rādītāja vērtība
pārskata gadā

4.

Uzņēmumu
skaits
apstrādes
rūpniecības
darbības jomā Tukuma
novadā

95

98

(31.12.2009.)

(31.12.2010.)

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

258

281

(31.12.2009.)

(31.12.2010.)

5.

Tendence

Datu
avots



CSP



CSP

Pēc Lursoft datiem Tukuma novadā pēc apgrozījuma trīs lielākie uzņēmumi ir tie paši, kas
2010.gadā - SIA „Skonto būve”, AS „Tukuma piens” un SIA „Pure Food” (tagad nosaukums
SIA „Puratos Latvia”).
Vairāk nekā par 50% pieaudzis apgrozījums salīdzinot ar 2010.gadu – SIA „TELMS”
(215%), SIA "SKONTO PLAN LTD" (57%), SIA „Ceļu Emulsija-HL” (56%), SIA
„POLTEH” (50%). Neliels apgrozījuma samazinājums vērojams - AS "KOMFORTS" (-5%),
SIA „VĪTOLI” (-6%) salīdzinot ar 2010.gadu.
Tabula 1.8. Tukuma novada lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, 2010.gads
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Uzņēmums
SIA "SKONTO
BŪVE"
AS "TUKUMA
PIENS”
SIA „PURATOS
LATVIA” ("PURE
FOOD")
SIA "SKONTO
PLAN LTD"
AS "TUKUMA
STRAUME"
SIA "BALTIC
FEED"
SIA "DEKŠŅI"

8. SIA "Stiga RM"
9.
10.
11.
12.

Darbības joma

Dzīvojamo un nedzīvojamo
ēku būvniecība
Piena pārstrāde un siera
ražošana
Cita veida augļu un dārzeņu
pārstrāde un konservēšana
Metāla durvju un logu
ražošana
Lauksaimniecības dzīvnieku
barības ražošana
Lauksaimniecības dzīvnieku
barības ražošana
Mazumtirdzniecība
nespecializētajos veikalos,
kuros galvenokārt pārdod
pārtikas preces, dzērienus vai
tabaku
Mežizstrāde

SIA „CSK
Metāla konstrukciju un to
sastāvdaļu ražošana
STEEL”
AS "KOMFORTS" Centrālapkures radiatoru un
katlu ražošana
Zivju, vēžveidīgo un
SIA "KURŠU
mīkstmiešu pārstrāde un
ZEME"
konservēšana
Mežizstrāde
SIA "Niedrāji MR"

Reģistrēts

Apgr.
Apgrozījums
pret 2010.g., Tendence
2011.g
%

Tukums

79 343 940

8



Tukums

24 356 183

18



Pūres
pagasts

15 465 839

23



Tukums

13 882 153

57



8 208 667

46



7 108 153

26



Tukums

6 950 568

14



Tukums

5 748 668

27

Tukums

5 212 382

38




Tukums

4 212 766

-5



Pūres
pagasts

4 168 137

3



Džūkstes
pagasts

3 875 091

9



Tumes
pagasts
Tumes
pagasts
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Uzņēmums

Nr.

13.

SIA „Ceļu
Emulsija-HL”

14. SIA „POLTEH”

15.

SIA
„AMATNIEKS”

16. SIA „TELMS”

Darbības joma

Citur neklasificētu nemetālisko
minerālu izstrādājumu
ražošana
Lauksaimniecības mašīnu,
iekārtu un to piederumu
vairumtirdzniecība
Dzīvojamo un nedzīvojamo
ēku būvniecība
Elektroinstalācijas ierīkošana

Pārējā mazumtirdzniecība
17. SIA "VEJMARS"
nespecializētajos veikalos
Automobiļu un vieglo
18. SIA „AUTO 3”
transportlīdzekļu tirdzniecības
pakalpojumi
Mazumtirdzniecība
nespecializētajos veikalos,
19. SIA „VĪTOLI”
kuros galvenokārt pārdod
pārtikas preces, dzērienus vai
tabaku
Farmaceitisko izstrādājumu
20. SIA "ALANTE" mazumtirdzniecība
specializētajos veikalos

Reģistrēts

Apgr.
Apgrozījums
pret 2010.g., Tendence
2011.g
%

Tukums

3 276 789

56



Tukums

2 896 934

50



Tukums

2 867 770

30

Tukums

2 481 882

215

Tukums

2 380 600

3





Tukums

2 258 986

41



Tukums

2 135 970

-6



Tukums

2 050 403

2



Kopā: 198 881 881

Tūrisms
2010.gadā pieaudzis naktsmītņu skaits, bet gultasvietu skaits un apkalpoto personu skaits
naktsmītnēs ir samazinājies. Toties vidējais uzturēšanās ilgums naktsmītnēs palielinājies,
tūristi apmetas naktsmītnēs uz vairākām dienām.
Apmeklētāju skaits Tukuma TICā ir pieaudzis par 2,5% salīdzinot ar 2010.gadu, pieaudzis arī
ārvalstu ceļotāju skaits. Apmeklētāju skaits TICā liecina arī par kopējo apmeklētāju skaitu
Tukuma novadā un tuvākajā apkārtnē. Lielākais tūristu skaits ir vasaras mēnešos no jūnija
līdz augustam. Pēc Tukuma TIC datiem Tukuma novadā joprojām vispopulārākie tūrisma
objekti ir: kino pilsēta „Cinevilla” (35 000 apmeklētāji 2010.gadā), Jaunmoku pils (22 764
apmeklētāji 2010.gadā), galerija „Durvis” Tukumā (13 507 apmeklētāji 2010.gadā).
No 2011.gada vidus Tukuma TIC uzticētas Tukuma novada pašvaldības uzņēmējdarbības
atbalsta funkcijas un tas veicis vairākus pasākumus, kā, piemēram, noorganizējis Tukuma
uzņēmēju kluba tikšanos un sadarbībā ar Jauno uzņēmēju centru realizējis seminārus
jaunajiem uzņēmējiem, kā arī citas aktivitātes.
Pašvaldība nav izveidojusi velonomas punktu Tukumā, bet ir vairāki uzņēmēji, viesu mājas,
kas piedāvā velosipēdu iznomāšanu Tukuma novadā. Tukuma pilsētā ir trīs uzņēmēji, kas
piedāvā velonomu.
Tabula 1.9. Tūrisms
Nr.

Rādītājs

1.

Naktsmītņu
Tukuma novadā

skaits

Rādītāja vērtība
bāzes gadā

Rādītāja vērtība
pārskata gadā

26

27

(31.12.2009.)

(31.12.2010.)

Tendence



Datu
avots
TIC
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Nr.

Rādītājs

Rādītāja vērtība
bāzes gadā

Rādītāja vērtība
pārskata gadā

2.

Gultasvietu skaits

683

655

(31.12.2009.)

(31.12.2010.)

Apkalpoto personu skaits
naktsmītnēs

10 780

10 580

(31.12.2009.)

(31.12.2010.)

Vidējais
uzturēšanas
ilgums naktsmītnēs

1,76

2,41

(31.12.2009.)

(31.12.2010.)

Kopējais
apkalpoto
apmeklētāju skaits TIC

8 741

8 969

(31.12.2010.)

(31.12.2011.)

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

9,3%

13,3%

(31.12.2010.)

(31.12.2011.)

Apskates objektu skaits

111

145

(31.12.2010.)

(31.12.2011.)

122 798

111 505

(31.12.2009.)

(31.12.2010.)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Apskates
objektu
kopējais
apmeklētāju
skaits Tukuma novadā

Tendence

Datu
avots



TIC



TIC



TIC



TIC



TIC



TIC



TIC

Izglītība
Pirmsskolas izglītība
2011./2012.m.g. tiek atvērta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Karlsons”, kas
papildus nodrošina 131 bērnam vietu bērnudārzā. 2011./2012.mācību gadā slēdza Praviņu
pamatskolu, līdz ar to samazinājās vispārējās izglītības iestāžu skaits, kas nodrošina
pirmsskolas izglītības grupas.
Tabula 1.10. 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

8/ 1/ 5

(2010./2011.m.g.)

(2011./2012.mg.)

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

863/ 154/ 288

967/ 145/ 314

(2010./2011.m.g.)

(2011./2012.mg.)

Bērnu skaits rindā uz
vietām Tukuma novada
pirmsskolas
izglītības
iestādēs

734

520

(01.01.2011.)

(01.01.2012.)

2.

3.

Tendence

Datu
avots



TNIP



TNIP



TNIP
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Pamatizglītība un vidējā izglītība
Izglītības reformu rezultātā 2011./2012.mācību gadā slēdza Praviņu pamatskolu. Praviņu
skolas telpās 2011.gadā veiksmīgi savu darbību uzsāka „Dzīvā skola” – alternatīvā izglītības
iestāde, kas ir Drustu skolas „Tautaskola „99 Baltie zirgi”” filiāle.
Turpina samazināties audzēkņu skaits vispārējās izglītības iestādēs.
Tikai 57% 9.klašu absolventi izvēlas tālākizglītību Tukuma novada izglītības iestādēs, 10%
absolventi izvēlas mācīties tehnikumā un 5% cita novada vispārējā izglītības iestādē. Savukārt
pieaudzis 12.klašu absolventus skaits, kas izvēlas tālākizglītību iegūt augstākajās mācību
iestādēs (universitātēs, akadēmijās, augstskolās, institūtos).
Tabula 1.11. 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.)

(2011./2012.mg.)

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

4124/

3878/

1314/ 1846/ 964

1236/ 1787/ 855

(2010./2011.m.g.)

(2011./2012.mg.)

Vispārizglītojošo skolu
9.klašu
absolventu
tālākizglītība
Tukuma
novada izglītības iestādēs

65%

57%

(2009./2010.m.g.

(2010./2011.m.g.)

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

76%

78%

(2009./2010.m.g.

(2010./2011.m.g.)

2.

3.

4.

Tendence

Datu
avots



TNIP



TNIP



TNIP



TNIP

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes un interešu izglītība
2011./2012.mācību gadā audzēkņu skaits ir samazinājies Mākslas skolā un nedaudz Sporta
skolā, bet pieaudzis Mūzikas skolā, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu.
2011./2012.mācību gadā palielinājies audzēkņu skaits interešu izglītības programmās, ko
īsteno vispārējās izglītības iestādes un novadā esošie kultūras un tautas nami. Vispopulārākās
programmas joprojām ir - mūzikas programma un vizuālās un lietišķās mākslas programma.
Tabula 1.12. 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/

1097/

420/ 232/ 453

357/ 294/ 446

(2010./2011.m.g.)

(2011./2012.mg.)

Audzēkņu skaits interešu
izglītībā

3567

4456

(2010./2011.m.g.)

(2011./2012.mg.)

2.

Tendence

Datu
avots



TNIP



TNIP
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Augstākā izglītība
Tukumā var apgūt augstāko izglītību, ko piedāvā Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmijas Tukuma filiāle. Studentu skaita samazināšanās tendence saglabājas.
Tabula 1.13. Augstākā izglītība
Nr.

Rādītājs

Rādītāja vērtība
bāzes gadā

Rādītāja vērtība
pārskata gadā

1.

Studentu skaits RPIVA
Tukuma filiāle

189

168

(2010./2011.m.g.)

(2011./2012.mg.)

Tendence



Datu
avots
RPIVA

Veselības aprūpe
Tukuma novadā ģimenes ārstu prakses vietas 2011.gadā ir saglabājušās esošajā līmenī.
2011.gadā ģimenes ārstes D.Rundānes praksē ir saglabājies vislielākais reģistrēto pacientu
skaits 2600 (Tukums, Sēmes pagasts), otrs lielākais reģistrēto pacientu skaits ir ģimenes ārstei
S.Jakušenokai (2388 pacientu).
Ambulatoro apmeklējumu skaits pie ārstiem Tukuma novadā 2011.gadā palielinājies līdz
191 045 pacientiem, savukārt apmeklētāju skaits pie ārsta palīgiem, vecmātēm un medicīnas
māsām ir samazinājies, sasniedzot 21 740 pacientus 2011.gadā.
Tabula 1.14. Veselības aprūpe
Nr.

Rādītājs

1.

Ģimenes
vietas

2.

3.

4.

5.

Rādītāja vērtība
bāzes gadā

Rādītāja vērtība
pārskata gadā

20

20

(2010.)

(2011.)

Ambulatoro
apmeklējumu skaits pie
ārstiem Tukuma novadā

190 069

191 045

(2010.)

(2011.)

Ambulatoro
apmeklējumu skaits pie
ārstiem uz 1 iedzīvotāju

5,7

5,8

(2010.)

(2011.)

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

25 480

21 740

(2010.)

(2011.)

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

0,76

0,66

(2010.)

(2011.)

ārstu

prakšu

Tendence

Datu
avots

-

NVD



SPKC



TND



SPKC



TND

Sociālā aizsardzība
2011.gada decembrī no jauna konstatētas 334 personas, kas atbilst trūcīgās personas statusam,
kas ir par 233 personām mazāk, salīdzinot ar 2010.gada decembri. Līdz ar to 2011.gada
decembrī ir samazinājies kopējais personu skaits, kurām ir spēkā trūcīgās personas statuss.
2011.gadā samazinājies GMI pabalstu saņēmēju skaits, dzīvokļa pabalstu un pārējo
pašvaldības sociālo pabalstu saņēmēju skaits.
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Tabula 1.15. Operatīvās ziņas par sociālo pabalstu sniegšanu, 2010. un 2011.gads
2010.gada
janvāris

2010.gada
decembris

2011.gada
janvāris

2011.gada
decembris

Tendence
(gada
sākumā)

No jauna konstatēta
atbildība trūcīgās
personas statusam

1061

567

556

334





Pārskata mēnesī
spēkā trūcīgas
personas statuss

2047

2662

2819

2172





Personas, kurām
izmaksāts GMI
pabalsts

459

948

1019

621





Personas, kurām
izmaksāts GMI
pabalsts

459

948

1019

621





11784,86

22519,81

20961,5

14804,11





Dzīvokļa pabalsts
izmaksāts personām

134

208

532

202





Dzīvokļa pabalstam
izlietotie līdzekļi (Ls)

5164,97

6343,95

21003,45

7017,55





Pārējos pašvaldības
sociālos pabalstus
saņēmušo personu
skaits

274

972

321

963





Pārējos pašvaldības
sociālajos pabalstos
izmaksāts (Ls)

9659, 46

28649,02

10437,29

29460,06





Rādītājs

GMI pabalstā
izmaksāti (Ls)

Tendence
(gada
beigās)

Kultūrvide
Apmeklētāju skaits ir pieaudzis par 3,7% Tukuma muzeja struktūrvienībās – Mākslas muzejā,
Durbes pilī, Pils tornī, galerijā „Durvis”, Pastariņa muzejā, Audēju darbnīcā, Džūkstes Pasaku
muzejā, īpaši pieaudzis ekskursantu un rīkoto pasākumu apmeklētāju skaits.
Tukuma novada bibliotēkās reģistrēto lasītāju skaits samazinās, līdz ar to samazinās
apmeklētāju skaits. Vidēji Tukuma novada bibliotēkas vismaz vienu reizi gadā apmeklē 21%
Tukuma novada iedzīvotāju.
Pieaudzis pašdarbības kolektīvu skaits Tukuma novadā, lielākais pieaugums vērojams
Tukuma pilsētas kultūras namā, kur 2011.gadā pašdarbības kolektīvu skaits pieaudzis no 20
līdz 29 kolektīviem. Par diviem kolektīviem vairāk ir Slampes Kultūras pilī, par vienu –
Irlavas kultūras namā. Samazinājies pašdarbības kolektīvu skaits – Džūkstes kultūras namā un
Lestenes tautas namā. Kopumā ir pieaudzis dalībnieku skaits pašdarbības kolektīvos.
Tukuma novada kultūras/ tautas namos būtiski pieaudzis pasākumu apmeklētāju skaits.
Pārsniegts 2008.gada lielais apmeklētāju skaits (155 206). Būtiski apmeklētāju skaits
pieaudzis Lestenes tautas namā no 3657 (2010.g.) līdz 6044 (2011.g.), Pūres kultūras namā no
11 840 (2010.g.) līdz 17 840 (2011.g.) un Tukuma pilsētas kultūras namā no 55 443 (2010.g.)
līdz 79 160 (2011.g.).
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Tabula 1.16. Kultūrvide
Nr.

Rādītājs

1.

Apmeklētāju
Tukuma
struktūrvienībās

2.

3.

4.

5.

Rādītāja vērtība
bāzes gadā

Rādītāja vērtība
pārskata gadā

39 544

41 075

(2010.)

(2011.)

Reģistrēto lasītāju skaits
Tukuma
novada
bibliotēkās

7 199

6 918

(2010.)

(2011.)

Apmeklētāju
Tukuma
bibliotēkās

skaits
novada

174 526

174 013

(2010.)

(2011.)

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

81/ 1311

90/ 1630

(2010.)

(2011.)

Tukuma
novada
kultūras/tautas
namos
apmeklētāju skaits

128 890

170 849

(2010.)

(2011.)

skaits
muzeja

Tendence

Datu
avots



Tukuma
Muzejs



Tukuma
novada
bibliotēkas



Tukuma
novada
bibliotēkas



TND



TND

Tukuma novadā aktīvi darbojas 74 biedrības, no kurām 17 ir Tukuma novada sporta klubi.
Pēc Lursoft datiem 2011.gadā ir reģistrētas 18 jaunas biedrības, nodibinājumi.
2011.gadā Tukuma novada Dome ir subsidējusi 39 novada biedrības un sporta klubus 40 788
LVL apjomā, kā arī 2011.gadā atbalstījusi 8 biedrību realizētos projektus ar savu
līdzfinansējumu 5 172 LVL.
Sabiedriskā drošība un kārtība
Tukuma novada pašvaldības policijā 2011.gadā pieņemts 451 lēmums administratīvo
pārkāpumu lietās un 889 administratīvo pārkāpumu lietas nosūtītas lēmumu pieņemšanai pēc
piekritības citām institūcijām. Samazinājies Tukuma novada pašvaldības policiju nodrošināto
masu pasākumu skaits un veikto profilaktisko pasākumu reidu skaits.
Tabula 1.17. 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

451

(2010.)

(2011.)

Sabiedrisko
nodrošināšana
pasākumos

kārtību
masu

24

18

(2010.)

(2011.)

Veiktie
profilaktisko
pasākumu reidi

54

43

(2010.)

(2011.)

2.

3.

Tendence

Datu
avots



TPP



TPP



TPP

19

Kopsavilkums
Tabula 1.18. Tukuma novada attīstības izvērtēšanas pamatrādītāji
Nr.

Rādītājs

1

TAI rangs

2

Iedzīvotāju skaits

3

Demogrāfiskā slodze

4

Bezdarba līmenis

5

Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieņēmumi uz 1
iedzīvotāju, LVL

6
7

Ekonomiski aktīvo
statistisko vienību skaits
Iedzīvotāju
apmierinātība ar dzīvi
novadā

Tendence
pret
bāzes
gadu

Vēlamā
attīstības
tendence
2017.gadā

47.vieta
(2010.gadā)





VRAA

32 907
(2012.gads)
536
(2012.gads)
8,6%
(2012.gads)





PMLP





PMLP





NVA

245
(2010.gads)

246
(2011.gads)





TND

1550
(2009.gads)

1880
(2010.gads)





CSP

Nav datu

Nav datu





TND
organizēta
aptauja

Rādītāja
vērtība bāzes
gadā
35.vieta
(starp 109
novadiem,
2009.gads)
33 318
(2011.gads)
532
(2011.gads)
11,1%
(2011.gads)

Rādītāja
vērtība
pārskata
gadā

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. 2011.gadā Tukuma
novada Dome ir veikusi nozīmīgas aktivitātes, veiksmīgi īstenojusi vairākus Eiropas
Savienības un citu finanšu instrumenta projektus, lai sasniegtu vidēja termiņa prioritātes.
Nodaļā turpmāk ir izvērtētas 2011.gadā veiktās aktivitātes, pasākumi un realizētie projekti, lai
sasniegtu izvirzītos uzdevumus, norādītos 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
Aktivitāšu īstenošana 2011.gadā:
Tukuma novada Izglītības pārvalde ikgadēji nodrošina metodisko palīdzību Tukuma novada
izglītības iestādēs, materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, pedagogu tālākizglītības
koordinēšanu, organizēšanu, informācijas sniegšanu par iespējām. Turpina organizēt
pasākumus saskaņā ar IZM VISC plānu (olimpiādes, Skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus,
eksāmenus, konkursus, seminārus), aktualizē datus VIIS un VPIS sistēmās. Tukuma novada
Izglītības pārvaldei ir noslēgts līgums ar Engures un Jaunpils novadiem par sadarbību.
Publiskās un privātās partnerības projekta rezultātā atvērta pirmskolas izglītības iestāde
„Karlsons”.
Izbūvēts automašīnu stāvlaukums pie Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis”
par pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Nomainīts jumta segums Tukuma mākslas skolā (Lielajā ielā 25) par pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
Ikgadējā sporta iestāžu, kultūras namu, bibliotēku un muzeju uzturēšana.
Izveidots Tukuma novada Multifunkcionāls jaunatnes iniciatīvu centrs. Izveidota regulāra
sadarbība starp minēto centru un novada jaunatnes organizācijām.
Atjaunots bērnu rotaļu laukuma inventārs daudzdzīvokļu māju pagalmos Tukumā. Ar Eiropas
Savienības fonda finansējumu ir izveidoti jauni rotaļu laukumi Irlavas, Lestenes un Slampes
pagastā.
Tradīciju pasākumu saglabāšana un finansiāla atbalsta sniegšana.
Līdzfinansēts nodibinājuma „Pūres baznīcas atjaunošanas fonds” Eiropas Zivsaimniecības
fonda projekts „Pūres baznīcas rekonstrukcija”, rekonstruēta Pūres luterāņu baznīca.
Sociālās palīdzības nodrošināšana Tukuma novada iedzīvotājiem, sociālo pakalpojumu
pieejamība.
Ar ERAF, valsts budžeta dotāciju un Tukuma novada Domes līdzfinansējumu rekonstruēta
Tukuma slimnīcas ēkas daļa, izveidojot pataloģijas nodaļu ar morgu.
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Īstenotie projekti 2011.gadā:
















Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Kuldīgas ielā Tukumā;
Slampes pagasta „Kultūras pils” un pirmskolas izglītības iestādes „Pienenīte”
energoefektivitātes paaugstināšana;
Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos
atbalsta pasākumus;
Tukuma Speciālās internātpamatskolas un Dzirciema Speciālās internātpamatskolas
infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana;
Multifuncionāla jauniešu iniciatīvu centra izveide Tukuma pilsētā;
Džūkstes pagasta Džūkstes vidusskolas sporta zāles būvniecība;
Rotaļu laukuma aprīkojuma iegāde Irlavā;
Rekreācijas vides uzlabošana Slampes pagasta pievilcības veicināšanā-2. Kārta;
Bērnu rotaļu laukuma izbūve Lestenes pagastā;
Rotaļlaukuma ierīkošana Slampes pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte”;
Lestenes tautas nama vienkāršotā rekonstrukcija 2.kārta;
Aprīkojuma iegāde Jaunsātu tautas namam;
Aprīkojuma iegāde Pūres kultūras namam;
Nāc pie mums - spēlēsim kopā;
Atbalsts sadzīves jautājumu risināšanā Jaunsātu pagastā.

Kopā projekta realizācijai, kas veicina cilvēkresursu attīstībai nepieciešamo pakalpojumu un
infrastruktūras attīstību, piesaistītas 953 356,25 LVL investīcijas no Eiropas Savienības
struktūrfondiem, pašvaldības budžeta finansējums vai aizņēmums no Valsts kases –
384 163,60 LVL.
Vairāki projekti, kas veicinās izglītības kvalitāti un pieejamību, ir iesākti 2011.gadā vai ātrāk,
bet to realizācija turpinās 2012.gadā, piemēram, „Sporta zāles būvniecība Sēmes pagastā”,
„Pirmsskolas izglītības iestādes „Pepija” būvniecība Tukumā”, „Tukuma izglītības iestāžu
informatizācija” 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.)

8
(2011./2012.m
.g.)



9

Tukuma novada
Izglītības pārvalde

2.

Maksimālais PII
piepildījums

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

1426
(2011./2012.m
.g.)



1500

Tukuma novada
Izglītības pārvalde

3.

Bērnu skaits rindā
uz vietām PII

734
(01.01.2011)

520
(01.01.2012.)



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.)

0,12 (3878
izglītojamo un
479
pasniedzēju)
(2011./2012.m
.g.)



0,12

Tukuma novada
Izglītības pārvalde
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Nr.

5.

6.

7.

8.

Rādītājs
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
skaits)

Rādītāja
vērtība bāzes
gadā

Rādītāja
vērtība
pārskata
gadā

Tendence

Prognozētā
rādītāja
vērtība
2017.gadā

Datu avots

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

201 (57%)
(2010./2011.m
.g.)



70%

Tukuma novada
Izglītības pārvalde

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

138 (78%),
(2010./2011.m
.g.)



80%

Tukuma novada
Izglītības pārvalde

18%
(2011.gads)

18%
(2012.gads)

-

35%

Tukuma novada
Izglītības pārvalde

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

9
(2011./2012.m
.g.)



10

Tukuma novada
Izglītības pārvalde

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

Publisko
peldvietu skaits

0
(01.01.2011.)

0
(01.01.2012.)

-

1

Tukuma novada
Dome

10.

Peldbaseinu skaits

0
(01.01.2011.)

0
(01.01.2012.)

-

1

Tukuma novada
Dome

9
(01.01.2011.)

9
(01.01.2012.)

-

12

Tukuma novada
Dome

8
(01.01.2011.)

8
(01.01.2012.)

-

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.)

40000
(31.12.2011.)



45000

Tukuma novada
Dome

14.

Sporta klubu
skaits

17
(31.12.2010.)

17
(31.12.2011.)

-

17

Tukuma novada
Dome

15.

Aktīvās atpūtas
pasākumu
dalībnieku skaits

25841
(31.12.2009.)

Nav dati
(31.12.2010.)

-

27000

Kultūras, sporta
un sabiedrisko
attiecību nodaļa

RV1.3: Kultūrvides uzturēšana un attīstība
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Nr.

16.

17.

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

Rādītāja
vērtība bāzes
gadā

Rādītāja
vērtība
pārskata
gadā

Tendence

Prognozētā
rādītāja
vērtība
2017.gadā

9
(2010.gads)

9
(2011.gads)

-

9

39544
(2010.gads)

41075
(2011.gads)



40000

Datu avots
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)

7
(2011.gads)

-

7

19.

Pieminekļu un
piemiņas vietu
skaits

10
(2010.gads)

10
(2011.gads)

-

10

Kultūras, sporta
un sabiedrisko
attiecību nodaļa

20.

Valsts nozīmes
koncertzāļu skaits

0
(2010.gads)

0
(2011.gads)

-

1

Kultūras, sporta
un sabiedrisko
attiecību nodaļa

21.

Bibliotēku skaits

14
(2010.gads)

14
(2011.gads)

-

14

Kultūras, sporta
un sabiedrisko
attiecību nodaļa

22.

Bibliotēku
apmeklējumu
skaits

174 526
(2010.gads)

174 013
(2011.gads)



180 000

Kultūras, sporta
un sabiedrisko
attiecību nodaļa

23.

Kultūras/tautas
namu skaits

11
(2010.gads)

11
(2011.gads)

-

11

Kultūras, sporta
un sabiedrisko
attiecību nodaļa

24.

Pasākumu
apmeklētāju skaits
Tukuma novada
kultūras/tautas
namos

128 890
(2010.gads)

170 849
(2011.gads)



150 000

Kultūras, sporta
un sabiedrisko
attiecību nodaļa

25.

Pašdarbības
kolektīvu skaits

81
(2010.gads)

90
(2011.gads)



82

Kultūras, sporta
un sabiedrisko
attiecību nodaļa

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

26.

27.

28.

29.

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
Ģimenes ārsta
prakšu skaits

68,4%
(2010.gads)

66,7%
(2011.gads)



70%

Tukuma novada
sociālais dienests

2651
(2010.gads)

2496
(2011.gads)



2500

Tukuma novada
sociālais dienests

9,7%
(2010.gads)

9,03%
(2011.gads)



9,0%

Tukuma novada
Dome

20
(2010.gads)

20
(2011.gads)

-

20

Tukuma novada
Dome
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Nr.

Rādītājs

30.

Slimnīcu skaits

Rādītāja
vērtība bāzes
gadā

Rādītāja
vērtība
pārskata
gadā

2
(2010.gads)

2
(2011.gads)

Tendence

Prognozētā
rādītāja
vērtība
2017.gadā

Datu avots

-

2

Tukuma novada
Dome

2.ilgtermiņa prioritāte – nodrošināta efektīva resursu pārvaldība
Aktivitāšu īstenošana 2011.gadā:
2011.gadā uzsākts un 2012.gadā turpinās Tukuma novada teritorijas plānojuma darbs. Ar
Tukuma novada Domes 2011.gada 25.augusta lēmumu (prot.Nr.12,9.§.) apstiprināta Tukuma
novada integrētā attīstības programma 2011.-2017.gadam.
Pašvaldības darbinieki ikgadēji apmeklē dažādu veidu kursus profesionālās kvalifikācijas
paaugstināšanai.
Pašvaldībā aktīvi tiek apgūtas ES finanšu līdzekļi, 2011.gadā sagatavoti vairāki projekti.
2011.gadā realizēti 28 Tukuma novada Domes projekti. Ar pašvaldības finansējumu atbalstīti
8 biedrību, nodibinājumu projekti ar kopējo līdzfinansējumu 5 172,28 LVL.
Biedrības sadarbībā ar Tukuma novada Domes Attīstības nodaļas speciālistiem izstrādā un
iesniedz projekta pieteikumus.
2011.gada pavasarī visu pagastu pārvaldēs un apmeklētāju pieņemšanas un informācijas
centros tika 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.
2011.gada aprīlī notika Tukuma pilsētas iedzīvotāju sapulce, kur tika sniegta informācija par
iepriekšējā gadā paveikto, par ēku siltināšanu, apkures izmaksām, atkritumu
apsaimniekošanu, sociālo un izglītības sfēru. Iedzīvotājiem bija iespēja uzdot Domes vadībai,
deputātiem, pašvaldības uzņēmumu pārstāvjiem viņus interesējošos jautājumus.
2011.gadā ir rekonstruēta Tukuma novada Domes interneta tīmekļa vietne (mājas lapa)
www.tukums.lv, kur Tukuma novada Dome sniedz iedzīvotājiem aktuālo informāciju.
2011.gadā turpina iznākt Tukuma novada Domes informatīvais izdevums „Tukuma Laiks”.
Aktuālā informācija tiek sniegta Tukuma novada laikrakstiem „Tukuma Ziņotājs”,
„Neatkarīgās Tukuma Ziņas”, radio „Kurzemes radio”, ziņu aģentūrai „LETA”.
Izveidoti jauni tūrisma maršruti pa Tukuma novadu, iekļauti jauni apskates objekti, iesaistītas
vairākas zemnieku saimniecības tūrisma veicināšanā.
Tiek organizētas ikgadējās Tukuma uzņēmēju kluba tikšanās.
Ar Tukuma novada Domes 2011.gada 25.augusta lēmumu (prot.Nr.12, 4.§.) saskaņota
Tukuma lidlauka izmantošana regulāru lidojumu veikšanai ar gaisa kuģu pacelšanos vai
nolaišanos virs Tukuma pilsētas. Atļauts lidojumus plānot un veikt no plkst.06.00 līdz
plkst.24.00. Gaisa telpa virs Tukuma pilsētas izmantojama gaisa kuģu pacelšanās un
nolaišanās manevriem, nepārkāpjot Valsts akciju sabiedrības „Latvijas gaisa satiksme”
izstrādātās pacelšanās un nolaišanās shēmas.
2010.gada decembrī ir apstiprināti Tukuma novada Domes saistošie noteikumi Nr.49 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa, zemes nomas maksas atvieglojumu un maksājuma termiņa
pagarinājuma termiņa piešķiršanu Tukuma novadā”. Saistošo noteikumu mērķis ir mazināt
finansiālo slogu atsevišķām nodokļu maksātāju grupām – daudzbērnu ģimenēm, 1. un
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2.grupas invalīdiem, ģimenēm, kurās aug bērns invalīds un atbalstīt sabiedrisko pasažieru
pārvadātājus, viesnīcu, lauku tūrisma, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus, kā arī
veicināt darbavietu saglabāšanu ražošanas uzņēmumos, veicināt dzīvojamā fonda
palielināšanu un novada attīstību (ūdensvada, kanalizācijas sistēmas izbūvē, ielu, ietvju
izveidošanā vai labiekārtošanā ārpus piederošā īpašuma robežām) bez pašvaldības
līdzfinansējuma.
Izveidots SIA „Komunālserviss TILDe”, kas nodrošina komunālo pārvaldību Tumes, Irlavas,
Lestenes un Degoles pagastā un darbību uzsāks 2012.gadā.
Īstenotie projekti 2011.gadā:


Tukuma novada integrētās attīstības programma 2011.-2017.gadam izstrāde.

Kopā projekta realizācijai piesaistītas 15 382,28 LVL investīcijas no Eiropas Sociālā fonda.
2011.gadā ir uzsākti un 2012.gadā turpinās vairāki projekti, kas stiprina pārvaldes kapacitāti,
piemēram, projekts „Jauni cilvēki darbībā” (Young People in Action), „Tukuma novada
pašvaldības kapacitātes stiprināšana” projektu īstenošana, u.c..
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
(2011.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.
5.

6.

7.

TIC kopējais
apkalpoto
apmeklētāju skaits
Apskates objektu
skaits
Zemnieku
saimniecību
skaits, kas
ietvertas apskates
objektu sarakstā
Atvērto
velonomas punktu
skaits

8741
(2010.gads)

8 969
(2011.gads)



10 000

TIC

111
(2010.gads)

145
(2011.gads)



115

TIC

10
(2010.gads)

15
(2011.gads)



12

TIC

0
(01.01.2011.)

0
(01.01.2012.)

-

1

TIC

1700

CSP

RV2.3: Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai
8.

Ekonomiski
aktīvās statistikas
vienības

1550
(2009.gads)

1880
(2010.gads)
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Nr.

9.

10.

Rādītājs
Biznesa
inkubatora
darbības rezultāti
(uzņēmumu, kas
izmanto biznesa
inkubatora
pakalpojumus,
skaits)
Īstenoto privātās
publiskās
partnerības
projektu skaits

Rādītāja
vērtība bāzes
gadā

Rādītāja
vērtība
pārskata
gadā

Tendence

Prognozētā
rādītāja
vērtība
2017.gadā

Datu avots

3
(01.01.2011.)

4
(01.01.2012.)



10
(2014.gads)

Biznesa
inkubators

0
(2010.gads)

1
(2011.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
(2012.gads)

1101
(2011.gads)

Nav dati
(2012.gads)

16
(2010.gads)

23
(2011.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
Aktivitāšu īstenošana 2011.gadā:
Ikgadēji Tukuma novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošanas darbi. Tukuma novada
pagastos par autoceļu fonda līdzekļiem veikta ceļu greiderēšana, zāles pļaušana, bedrīšu un
tiltu caurteku remonts. Atjaunotas ceļa zīmes Slampes, Džūkstes, Pūres, Jaunsātu pagastā.
Ziemas laikā - ielu, ceļu un laukumu attīrīšana no sniega.
Tukuma pilsētā veikta ielu, laukumu uzturēšana, ziemas laikā ielu un laukumu attīrīšana no
sniega. Atjaunotas ielu nosaukumu zīmes. Veikti vienlaidus bedrīšu remonta darbi,
brauktuvju marķēšana, grantēto ielu uzturēšana, ceļu nomaļu piebēršana, ceļmalu apļaušana.
Atjaunots asfalta segums Raudas ielā no Celtnieku ielas līdz Tukuma robežai, akmens bruģa
remonts J.Raiņa ielā.
Organizēta ikgadēja ielu tīrīšana, atkrituma savākšana, veloceliņu un ietvju uzkopšana, lapu
savākšana Tukuma pilsētā. Tukuma uzkopšana novada svētku laikā.
Par pašvaldības budžeta līdzekļiem rekonstruēts stāvlaukums pie Tukuma novada Domes ēkas
(Talsu ielā 4) un nodrošināta piekļuve personām ar funkcionāliem traucējumiem. Par
pašvaldības budžeta līdzekļiem rekonstruēta ieeja Tūrisma informācijas centra ēkā (Talsu ielā
5) un nodrošināta piekļuve personām ar funkcionāliem traucējumiem. Par pašvaldības budžeta
līdzekļiem izbūvēts gājēju celiņš Celtnieku ielā un gar pirmskolas izglītības iestādi
„Vālodzīte”, Spartaka ielā.
Pēc iedzīvotāju un komersanta ierosinājuma Tukumā izbūvēti ūdens un kanalizācijas vadi:
Talsu ielā 32/32A, Dārzu ielā 2-2, Jelgavas ielā 19, Pasta ielā 23, Harmonijas ielā 2-7, Talsu
ielā 45-1, Lielajā ielā 10A-6, Lielajā ielā 12, Annas ielā 6. Ar pašvaldības budžeta
līdzfinansējumu izbūvēts maģistrālais ūdens un kanalizācijas vads Rūpniecības ielā 3,
Tukumā. Izbūvēta ūdens pieslēguma vieta Pils ielā 13, Tukumā. Par Kohēzijas fonda
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līdzekļiem uzsākti darbi ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošanā Tukuma pilsētā. Par
Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem ir realizēti ūdenssaimniecības attīstības projekti
Pūres un Degoles pagastā, uzsākts Sēmes pagastā.
Organizēta ūdens novadīšanas grāvju tīrīšana un caurteku ierīkošana Tukuma novadā.
Veikti siltumtrases remonta darbi Aviācijas ielā 14, 18, 6/10, kā arī siltumtrases un siltuma
mezglu izbūve daudzdzīvokļu ēkā Telegrāfa ielā 12, Jauntukuma mikrorajonā.
Rekonstruēta centrālā katlu māja Asteru ielā 6, Tukumā, piebūvējot katlu mājai jaunu korpusu
ar diviem koksnes sadedzināšanas katliem (5 MW + 5 MW).
Veikts ielu apgaismojuma remonts. Uzstādīti jauni apgaismes stabi Tumes, Lazdu un Pārslu
ielā, Tukumā, par pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Ar pašvaldības finansiālu atbalstu izveidotas autobusu pieturas Kurzemes un Smilšu ielas
krustojumā. Labiekārtotas novada teritorijas, atjaunoti košumkrūmu un puķu stādījumi, veikti
kāpņu un soliņu remonti. Izveidota jauna puķu dobe Jauntukuma mikrorajonā un atjaunoti
stādījumi Durbes mikrorajonā - autobusu gala pieturā.
Par pašvaldības budžeta līdzekļiem atjaunots un iztīrīts Durbes parks, Slocenes upes gultne
pie Durbes parka.
Paplašināts Imanta Ziedoņa ķiršu dārzs Tukumā.
Organizēta ikgadēja Melnezera pludmales teritorijas uzturēšana, kas ir publiski pieejama
atpūtas vieta pie ūdens. Nodrošināta pludmales apmeklētāju uzraudzība vasaras sezonā.
Tukuma novada kapos izveidoti jauni sektori, piegādāta smilts un veikta kapu celiņu
uzturēšana. Tukuma pilsētā rekonstruēts Zvanu tornis Ozoliņu kapos un remontētas kāpnes
Meža kapos.
Organizēta klaiņojošu dzīvnieku izķeršana.
Īstenotie projekti 2011.gadā:














Gājēju celiņa izbūve Lestenes parkā;
Gājēju celiņa izbūve Smilšu ielā Tukumā;
Parka un Skolas ielas un stāvlaukumu rekonstrukcija Lestenē;
Pašvaldības autoceļa "Mazkalnjāņi-Viksas" rekonstrukcija Tumes pagastā;
Satiksmes drošības uzlabojumi Tumes pagasta Tumes ciemā;
Tukuma pilsētas Jelgavas ielas rekonstrukcija;
Velotūrisma infrastruktūras attīstība Tukumā (īstenoti 5 posmi);
Ūdenssaimniecības attīstība Pūres ciemā;
Tukuma novada Degoles pagasta Vienības ciema ūdenssaimniecības attīstība;
Atjaunojamo energoresursu energoapgādes sistēmas rekonstrukcija Tukuma novada
Slampes pagastā;
Pakalpojumu centra teritorijas labiekārtošana Zentenes pagastā;
Investīcijas Jaunsātu pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai;
Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcas rekonstrukcija.

Vislielākais Eiropas Savienības struktūrfonda finansējums projekta īstenošanā piesaistīts
transporta, ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanā, 2011.gadā piesaistīti 1 802 858,50 LVL. Pašvaldības budžeta finansējums vai aizņēmums Valsts kasē projektu
realizācijai sastāda 453 459,04 LVL.
2011.gadā ir uzsākti un 2012.gadā turpinās projekti, kas veicina transporta infrastruktūras un
sabiedriskā transporta attīstību, piemēram, „Pašvaldības autoceļu „Kukšu muiža (Bajāri)” un
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„Jaunciems-Kļavnieki” rekonstrukcija Jaunsātu pagastā”, „Velotūrisma infrastruktūras
attīstība Tukumā” u.c.. 2011.gadā ir uzsākts un 2012.gadā turpinās KF projekts
„Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma pilsētā,” kas veicina inženiertehniskās infrastruktūras
un pakalpojumu attīstību Tukuma pilsētā. Sēmes pagasta Sēmes ciemā turpinās
ūdenssaimniecības attīstības projekts, kas tiks pabeigts 2012.gadā.
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%
(01.01.2012.)



65%

Tukuma novada
Dome

4,9%
(01.01.2011.)

4,9%
(01.01.2012.)

-

6%

Tukuma novada
Dome

6,767
(31.12.2010.)

11,325
(31.12.2011.)



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%
(2011.gads)



80%

Komunālā nodaļa

30%
(2010.gads)

35%
(2011.gads)



50%

Komunālā nodaļa

30%
(2010.gads)

30%
(2011.gads)

-

50%

Komunālā nodaļa

17
(2010.gads)

17
(2011.gads)

-

17

Tukuma novada
Dome

RV3.3: Pievilcīgas un drošas vides veidošana
8.

Labiekārtotu
parku skaits

2
(2010.gads)

3
(2011.gads)



2

Tukuma novada
Dome

9.

Labiekārtotu
teritoriju skaits

2
(2010.gads)

3
(2011.gads)



3

Tukuma novada
Dome

RV3.4: Pašvaldības būvju sakārtošana
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Nr.

Rādītājs

10.

Pašvaldības ēku
īpatsvars, kurām
veikta
energoefektivitāte
s paaugstināšana

Rādītāja
vērtība bāzes
gadā

Rādītāja
vērtība
pārskata
gadā

10%
(2010.gads)

10,5%
(2011.gads)

Tendence

Prognozētā
rādītāja
vērtība
2017.gadā

Datu avots



15%

Tukuma novada
Dome
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3. Secinājumi un rekomendācija
Attīstības pamatrādītāju vērtējums
Izvērtējot Tukuma novada attīstību kopumā, secināms, ka pusei no attīstības izvērtēšanas
pamatrādītājiem ir pozitīva tendence. Kā viena no pozitīvajām tendencēm ir bezdarba līmeņa
samazināšanās, 2012.gada sākumā Tukuma novadā bezdarba līmenis bija 8,6% (skat.
1.18.tab.). Līdz ar to neliels pieaugums vērojams iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumos
uz 1 iedzīvotāju, tas ir 246 LVL 2011.gadā. Palielinājies ekonomiski aktīvo statistisko vienību
skaits no 1550 līdz 1880, kas ietver pašnodarbinātās personas, individuālie komersanti,
komercsabiedrības, zemnieku un zvejnieku saimniecības, fondi, nodibinājumi un biedrības,
valsts un pašvaldības budžeta iestādes. Palielinājies jaundibināto uzņēmēju skaits no 101
(2010.g.) līdz 134 uzņēmējiem (2011.g.), t.sk. jaundibinātās sabiedrības ar ierobežotu
atbildību un individuālie komersanti. Kopumā uzlabojās ekonomiskā situācija Tukuma
novadā 2011.gadā.
Negatīva tendence ir novērota teritorijas attīstības indeksa rangā, kur 2010.gadā Tukuma
novads ieņem 47.vietu starp 109 novadiem, Tukuma novads ir nokritis par 12 vietām,
salīdzinot ar 2009.gadu.
Demogrāfiskā situācija Tukuma novadā un Latvijā kopumā ir ar negatīvu tendenci. Tukuma
novadā iedzīvotāju skaits turpina samazināties, 2012.gada sākumā samazinājās līdz 32 907
iedzīvotājiem. Demogrāfiskās slodzes līmenis ir pieaudzis līdz 536, līdz ar to vērojams
iedzīvotāju sastāvu novecošanās un to pārsvars pār jaunāko paaudzi.
1.ilgtermiņa prioritātes vērtējums – pieejama, kvalitatīva izglītība un kultūrvide,
nodrošināta sociālā un veselības aizsardzība un aktīva dzīves vide
Izvērtējot vidējā termiņa prioritātes rādītājus, kas norāda uz pieejamu, kvalitatīvu izglītību,
kultūrvidi un sociālo vidi, var secināt, ka lielākā daļa no rādītājiem uzrāda pozitīvu attīstības
tendenci vai saglabājas esošajā līmenī (skat. 2.1.tab.).
2011.gada 4.ceturksnī tika atvērta jauna pirmskolas izglītības iestāde „Karlsons”, līdz ar to
palielinājās pirmskolu izglītības iestāžu maksimālais piepildījums, samazinājās bērnu skaits
rindā uz pirmskolas izglītību. 2012.gada sākumā rindā vēl 520 bērni. Pašvaldība ar Eiropas
Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem būvē vēl vienu pirmsskolas izglītības iestādi „Pepija”,
lai mazinātu rindas uz bērnudārzu.
Pasniedzēju skaits uz vienu izglītojamo vispārējās izglītības sistēmā sasniedzis prognozēto
rādītāju vērtību 2017.gadā, tas ir 0,12. Šobrīd uzdevums šo rādītāju arī turpmākos gadus
saglabāt šajā līmenī.
Kā negatīva tendence 2011.gadā iezīmējas, 9.klašu absolventu īpatsvars, kas turpina izglītību
Tukuma novada izglītības iestādēs, samazinās. No visiem absolventiem tikai 57% turpina
izglītību Tukuma novada izglītības iestādēs, 10% absolventi izvēlas mācīties tehnikumā un
5% cita novada vispārējā izglītības iestādēs. Savukārt pieaudzis 12.klašu absolventus skaits,
kas izvēlas tālākizglītību iegūt augstākajās mācību iestādēs (universitātēs, akadēmijās,
augstskolās, institūtos), tas ir 78% no visiem absolventiem.
2011./2012.m.g. ir labi rezultatīvie rādītāji valsts līmeņa mācību priekšmeta olimpiādēs, kas
norāda uz izglītības līmeņa paaugstināšanos Tukuma novadā. Kopā deviņi skolēni ieguvuši 1.,
2. vai 3.vietu valsts līmeņa mācību priekšmetu olimpiādēs. 2010./2011.m.g. rādītājs bija tika
divi skolēni.
Pašvaldība nodrošina izglītības kvalitāti un pieejamību, vairāk nekā 40% no pašvaldības
kopējā budžeta tiek novirzīti izglītībai.
31

Aktīva, veselīga un videi draudzīga dzīvesveida veicināšanas rādītāji 2012.gada sākumā ir
saglabājušies esošajā līmenī vai norāda uz pozitīvu tendenci. Sporta nozarē nepieciešami
struktūrfonda līdzekļi, lai varētu veikt esošo sporta zāļu rekonstrukciju, rekonstruēt esošos
sporta laukumus, uzbūvēt publiski pieejamu peldbaseinu Tukuma pilsētā. Par Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļiem 2012.gada sākumā plānots pabeigt sporta
zāles būvniecību Sēmes pagastā, līdz ar to palielināsies sporta zāļu skaits. Ledus arēnas
apmeklētāju skaits 2011.gadā ir pieaudzis par 5 000 apmeklētāju, salīdzinot ar 2010.gadu.
Kultūrvides uzturēšanas un attīstības rādītāji 2012.gada sākumā saglabājušies esošajā līmenī
vai uzrāda pozitīvu tendenci, izņemot bibliotēku apmeklējumu skaits, kas jau no 2010.gada
turpina samazināties. Toties muzeju, galeriju, izstāžu zāļu, pasākumu apmeklētāju skaits
Tukuma novada kultūras/ tautas namos un pašdarbības kolektīvu skaits 2011.gadā pārsniedz
plānotās prognozes 2017.gadā.
Par pašvaldības budžeta līdzekļiem un Eiropas Savienības struktūrfonda līdzekļiem ir
atjaunots rotaļu laukuma inventārs daudzdzīvokļu māju pagalmos un izveidoti jauni rotaļu
laukumi Irlavas, Lestenes un Slampes pagastā.
Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un attīstības rādītāji arī
norāda uz pozitīvu tendenci vai saglabājas esošajā līmenī. 2011.gadā vērojama sociālās
situācijas uzlabošanās Tukuma novadā, trūcīgo personu skaits un no jauna piešķirto trūcīgo
personu statusu skaits samazinās, līdz ar to pabalstos izmaksātās naudas apjoms samazinās.
Tukuma novadā ir saglabājušās ģimenes ārstu prakses vietas 2010.gada līmenī, kā arī
veselības stacionārās aprūpes reforma nav ietekmējusi slimnīcu skaita samazināšanu Tukuma
novadā.
2011.gadā Tukuma novada Dome ir īstenojusi 15 projektus, kas veicina cilvēkresursu
attīstībai nepieciešamo pakalpojumu un infrastruktūras attīstību, piesaistot 953 356,25 LVL
lielas Eiropas Savienības un citu fondu finansējumu, projekta īstenošanai ir ieguldīti
384 163,60 LVL pašvaldības budžeta līdzekļi vai ņemts aizņēmums Valsts kasē.
2.ilgtermiņa prioritātes vērtējums – nodrošināta efektīva resursu pārvaldība
Izvērtējot vidējā termiņa prioritātes rādītājus, lai nodrošinātu efektīvu resursu pārvaldību, var
secināt, ka lielākā daļa no rādītājiem uzrāda pozitīvu attīstības tendenci vai saglabājas esošajā
līmenī (skat. 2.2.tab.).
Pārvaldes kapacitātes stiprināšanas rādītāji saglabājušies esošajā līmenī, jo pašvaldības
sniegto pakalpojumu skaits nav palielināts, 2011.gadā pašvaldībā nav izveidoti epakalpojumi. Šobrīd iedzīvotāji var izmantot Tukuma novada Domes interneta tīmekļa vietnē
(www.tukums.lv) pieejamās iesniegumu veidlapas, ar kurām iedzīvotāji var iepazīties un
aizpildīt. Elektroniski iesniegumus pieņem elektroniski parakstītus. Pašvaldības darbinieki ik
gadu apmeklē dažādu veidu kursus profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai.
Pozitīvu attīstības tendenci 2011.gadā parāda novada teritorijas un tūrisma mārketinga
īstenošanas un attīstības rādītāji, vairāki no tiem pārsniedz 2017.gada prognozes jau
2011.gadā. Pieaudzis tūristu skaits Tukumā, kurus apkalpo TIC. Palielinājies apskates objektu
skaits Tukuma novadā, sasniedzot 145 apskates vietas. Kā arī turpinās zemnieku saimniecību
kā jaunu tūrisma apskates objektu piesaiste. Pašvaldība nav izveidojusi velonomas punktu
Tukuma pilsētā, bet ir vairāki uzņēmēji Tukumā un tuvākās apkārtnes teritorijā, kas piedāvā
velonomu.
Tukuma novads ir labvēlīga vide uzņēmējdarbībai, 2010.gadā ekonomiski aktīvās statistiskās
vienības - pašnodarbinātās personas, individuālie komersanti, komercsabiedrības, zemnieku
un zvejnieku saimniecības, fondi, nodibinājumi un biedrības, valsts un pašvaldības budžeta
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iestādes, ir 1880, kas pārsniedz 2017.gada prognozētos rādītājus. Nepieciešams nodrošināt
labvēlīgu vidi arī turpmākos gadus, lai būtu labvēlīga vide uzņēmējdarbībai Tukuma novadā.
Tukuma novadā nav attīstīta biznesa inkubatora darbība, jo 2012.gada sākumā biznesa
inkubatora pakalpojums izmanto tikai 4 jaunie uzņēmēji, kaut arī ir audzis jaundibināto
uzņēmumu skaits. Pēc Lursoft datiem 2011.gadā ir nodibināti 134 jauni uzņēmumi ar
juridisko adresi Tukuma novadā.
2011.gadā veiksmīgi ir realizēts publiskās un privātās partnerības projekts, Tukumā uzbūvēta
pirmsskolas izglītības iestāde „Karlsons”.
Turpina paplašināt dabas objektu un teritoriju skaitu tūrisma maršrutos, pārsniedzot
2017.gadā prognozētos rādītājus. 2011.gadā tūrisma maršrutos iekļauti 23 dabas objekti un
teritorijas.
2012.gadā pašvaldība veicinās efektīvu resursu pārvaldību, turpinot nodrošināt pašvaldības
darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu, nodrošināt pašvaldības pakalpojumu
pieejamību e-vidē. Turpinās nodrošināt informatīvu atbalstu novada uzņēmējiem, veicinās
tūrisma attīstību Tukuma novadā, piedāvājot jaunus apskates objektus un iesaistīt zemnieku
saimniecības tūrisma apskates objektu sarakstā.
2011.gadā ir realizēts viens projekts, piesaistot Eiropas Sociālā fonda līdzekļus 15 382,28
LVL apmērā, lai nodrošinātu efektīvu pārvaldību pašvaldībā.
3.ilgtermiņa prioritātes vērtējums – attīstīta transporta, sakaru, ūdenssaimniecības,
vides un enerģētikas infrastruktūra un sakārtotas būves drošai dzīves videi un stabilai
uzņēmējdarbībai
Izvērtējot vidējā termiņa prioritātes rādītājus, lai attīstītu transporta, sakaru,
ūdenssaimniecības, vides un enerģētikas infrastruktūru un sakārtotu būves drošai dzīves videi
un stabilai uzņēmējdarbībai, var secināt, ka lielākā daļa no rādītājiem uzrāda pozitīvu
attīstības tendenci vai saglabājas esošajā līmenī (skat. 2.3.tab.).
Tukuma novadā ir attīstīta transporta infrastruktūra, jo 2012.gada sākumā pieaudzis asfaltēto
ielu īpatsvars, salīdzinot ar 2011.gadu. Paplašināts veloceliņu garums, 2011.gadā izbūvējot
4,558 km garu veloceliņu Tukuma pilsētā 2011.gadā. 2011.gadā ir veikti nozīmīgi ceļu
rekonstrukcijas darbi Tukuma novadā, kā arī veikti ikgadējie ielu/ ceļu uzturēšanas darbi.
2011.gadā ir iesākti un turpinās vērienīgi darbi centralizētās ūdensapgādes nodrošināšanā
Tukuma novadā. Par Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem ir pabeigts
ūdenssaimniecības attīstība projekts Pūres ciemā, Degoles pagasta Vienības ciemā.
Palielinājies iedzīvotāju īpatsvars, kuriem ir pieejams centralizētās ūdensapgādes
pakalpojums. 2011.gadā uzsākts un 2012.gadā turpinās Kohēzijas fonda projekts Tukuma
pilsētas ūdenssaimniecības attīstība un Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējuma
projekts - ūdenssaimniecības attīstība Sēmes pagastā.
2011.gadā Slampes pagastā rekonstruēta siltumapgādes infrastruktūra un veikti siltumtrases
remonta darbi Tukuma pilsētā, tādējādi nodrošinot siltumapgādes pakalpojumu pieejamību un
veicinot infrastruktūras attīstību. Nozīmīgs ieguldījums ir rekonstruētā centrālā katlu māja
Asteru ielā 6, Tukumā, līdz ar to nodrošināta siltuma zudumu un kurināmā izlietojuma
samazināšanās.
Tiek veidota pievilcīga un droša vide Tukuma novadā, veikti ikgadēji darbi apzaļumošanā,
labiekārtots parks Jaunsātu pagastā, atjaunots Durbes parks. Labiekārtotas novada teritorijas,
atjaunoti stādījumi, veikti kāpņu un soliņu remonti. Kopumā rādītāji norāda uz pozitīvu
tendenci, sasniedzot 2017.gada prognozes.
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2012.gadā plānots turpināt iesāktos darbus transporta, sakaru, ūdenssaimniecības, vides un
enerģētikas infrastruktūras attīstībā, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfonda un
pašvaldības budžeta līdzekļus, nodrošinot pozitīvu attīstības tendenci.
2011.gadā, veicinot tehniskās infrastruktūras, pievilcīgas un drošas vides attīstību Tukuma
novadā, ir realizēti 12 projekti, piesaistot 1 802 858,50 LVL lielas Eiropas Savienības un citu
fondu finanšu līdzekļus, pašvaldības budžeta ieguldījums vai aizņēmums Valsts kasē projekta
īstenošanai ir 453 459,04 LVL.
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Izmantotās informācijas avoti
1. Reģionu attīstība Latvijā, 2010.gads;
2. Tukuma novada integrētās attīstības programma 2011.-2017.gadam;
3. Tukuma novada pašvaldības 2011.gada publiskais pārskats;
4. Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa www.csb.gov.lv;
5. Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapa www.nva.gov.lv;
6. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapa www.pmlp.gov.lv;
7. Tukuma novada Domes mājas lapa www.tukums.lv;
8. Uzņēmuma datu bāze Lursoft www.lursoft.lv;
9. Valsts zemes dienesta mājas lapa www.vzd.gov.lv;

35

PIELIKUMI
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Pielikums Nr.1
Tukuma novada Domes īstenotie projekti 2011.gadā
Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Projekta Nr.

Kopējā
summa

Fonda
finansējums

Pašvaldības
finansējums

Valsts
finansējums

Finanšu
avots

Degoles pagasts

1.

Tukuma novada Degoles pagasta
Vienības ciema ūdensaimniecības
attīstība

3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/006/019

169 371,88

118 355,34

51 016,54

ERAF

08-08-L32100-000005

169 400,00

126 000,00

43 400,00

ELFLA

60 060,04

49 392,25

10 667,79

ERAF

10-08-LL21-L413201-000007

6 911,30

4 248,75

2 662,55

ELFLA

Džūkstes pagasts

2.

Džūkstes pagasta Džūkstes
vidusskolas sporta zāles
būvniecība
Irlavas pagasts

3.

Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcas
rekonstrukcija

4.

Rotaļu laukuma aprīkojuma
iegāde Irlavā
Jaunsātu pagasts

5.

Atbalsts sadzīves jautājumu
risināšanā Jaunsātu pagastā

10-08-LL28-L413101-000001

451,00

263,43

187,57

ELFLA

6.

Aprīkojuma iegāde Jaunsātu
tautas namam

10-08-LL28-L413202-000009

1 688,50

1 034,50

654,00

ELFLA

7.

Investīcijas Jaunsātu pagasta
iedzīvotāju dzīves kvalitātes
uzlabošanai

10-08-L32100-000076

141 921,52

89 256,19

52 665,33

ELFLA

Lestenes pagasts
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8.

Parka un Skolas ielas un
stāvlaukumu rekonstrukcija
Lestenē

10-08-L32100-000246

36 030,54

20 826,44

15 204,10

ELFLA

9.

Gājēju celiņa izbūve Lestenes
parkā

10-08-L32100-000055

24 992,60

12 470,24

12 552,36

ELFLA

10.

Lestenes tautas nama vienkāršotā
rekonstrukcija 2.kārta

11-08-L32100-000001

12 099,98

8 926,22

3 173,76

ELFLA

11.

Bērnu rotaļu laukuma izbūve
Lestenes pagastā

11-08-ZL22-Z40115-000001

3 884,48

2 865,60

1 018,88

EZF

180 836,18

127 033,70

38 857,34

Pūres pagasts
12.

Ūdenssaimniecības attīstība Pūres
ciemā

3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/043/017

13.

Aprīkojuma iegāde Pūres kultūras
namam

10-08-LL21-L413201-000012

10 400,00

7 800,00

2 600,00

ELFLA

14.

Nāc pie mums - spēlēsim kopā

10-08-LL21-L413201-000014

802,93

493,60

309,33

ELFLA

711 333,66

465 274,16

246 059,50

14 945,14

ERAF

Slampes pagasts

15.

Slampes pagasta „Kultūras pils”
un pirmskolas izglītības iestādes
„Pienenīte” energoefektivitātes
paaugstināšana

VIDM/2009/KPFI-1/66

16.

Rotaļlaukuma ierīkošana Slampes
pirmsskolas izglītības iestādē
„Pienenīte”

11-08-LL06-L413201-000009

22140,01

16332,8

5807,21

ELFLA

17.

Rekreācijas vides
Slampes
pagasta
veicināšanā-2. kārta

10-08-L32100-000088

73 029,99

45 817,42

27 212,57

ELFLA

KPFI

uzlabošana
pievilcības
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18.

Atjaunojamo
energoresursu
energoapgādes
sistēmas
rekonstrukcija Tukuma novada
Slampes pagastā

10-08-L32100-000089

56 168,65

39 793,39

16 375,26

ELFLA

208 810,55

167 246,00

41 564,55

ERAF

78 757,99

66 944,29

10 041,65

1 772,05

ERAF

1 349 206,07

1 146 740,17

172 111,01

30 354,89

ERAF

50 654,16

48 121,45

2 532,71

Tukums

19.

Tukuma Speciālās
internātpamatskolas un Dzirciema
Speciālās internātpamatskolas
infrastruktūras un aprīkojuma
uzlabošana

010/0035/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/
VIAA/023

20.

Gājēju celiņa izbūve Smilšu ielā
Tukumā

3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/056/019

21.

22.

23.

Tukuma pilsētas Jelgavas ielas
rekonstrukcija
Multifuncionāla jauniešu
iniciatīvu centra izveide Tukuma
pilsētā
Velotūrisma infrastruktūras
attīstība Tukumā (īstenoti 5
posmi)

SM2010/-49

1-61/13

L-VPA-09-0002

709 347,00

102 599,23

63 384,88

37 536,51

97 525,81

63 980,48

33 545,33

7 566,95

4 681,13

2 885,82

Latvijas un
Šveices

ERAF

Tumes pagasts
24.

Satiksmes drošības uzlabojumi
Tumes pagasta Tumes ciemā

3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/057/020

25.

Pašvaldības
autoceļa
"Mazkalnjāņi-Viksas"
rekonstrukcija Tumes pagastā

10-08-L32100-000268

1 677,84

ERAF

ELFLA

Zentenes pagasts
26.

Pakalpojumu centra teritorijas
labiekārtošana Zentenes pagastā

10-08-ZL09-Z401101-000004

EZF

Visā novadā
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27.

28.

Tukuma novada integrētās
attīstības programma 2011.2017.gadam izstrāde
Pašvaldību aktivitāšu īstenošana,
lai nodrošinātu skolēnu
pārvadāšanu un ar to saistītos
atbalsta pasākumus

1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/072

15 382,28

15 382,28

1.2/PB/11/2

65 913,29

58 932,32

ESF

6 980,97

Latvijas un
Šveices

ELFLA – Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
EZF – Eiropas Zivsaimniecības fonds
ESF – Eiropas Sociālais fonds
ERAF – Eiropas Reģionālais attīstības fonds
KPFI – Klimatu pārmaiņu finanšu instruments

40

