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Gaidot Latvijas valsts svētkus

Godājamie Tukuma novada iedzīvotāji!

Lai gan novembris ir gada tumšākais 
mēnesis, tas ir arī patriotiskākais mēnesis, 
kurā atzīmējam Lāčplēša dienu un Latvijas 
Republikas proklamēšanas gadadienu. Šīs 
divas Latvijas tautai tik nozīmīgās dienas 
kaut uz brīdi liek mums aizmirst ikdienas 
rūpes un aicina raudzīties uz lietām ar pat-
riotisku garu. 

Pasaulē arvien ir valstis, kurās notiek 
nemieri un cīņas par pastāvēšanu un brī-
vību. Šī situācija lielā mērā liek pārvērtēt 
dzīvi arī mūsu valstī. Ikdienā saskaroties ar 
dažādām problēmām, mēs esam aizmirsuši 
par galveno – mums ir iespēja pašiem veidot 
savu dzīvi brīvā un neatkarīgā valstī. Mums 
ir iespēja dzīvot, strādāt un mācīties rāmā 
un sakārtotā vidē. Mums ir sava valsts va-
loda, kuru godāt, tradīcijas un vēstures at-
miņas, kuras sargāt, ģimene, par kuru gādāt 
un mīlēt. Mēs esam bagāti, jo mums pieder 
brīvība!

Vēlos pateikties visiem Tukuma novada 
ļaudīm, kuri strādā mūsu valsts un novada 
labā un gādā par mūsu kopējo labklājību. 
Paldies visiem novadniekiem, kuri guvuši 
panākumus un nes valsts vārdu pasaulē. 

Būsim stipri savā uzticībā dzimtenei un 
turpināsim kopīgi veidot mūsu valsts un 
novada nākotni! Tikai kopā mēs varam būt 
spēcīgi un stāties pretī grūtībām. 

Aicinu visus novada iedzīvotājus pieda-
līties valsts svētku pasākumos Tukuma pil-
sētā un pagastos, lai kopīgi godinātu mūsu 
dzimteni un tautas varoņus. Apliecināsim 
savu cieņu Latvijai, paceļot sarkanbaltsar-
kanos karogus savās mājās un sirdīs!

Novēlu ikvienam skaistus un svinīgus 
svētkus!

Ēriks Lukmans
Tukuma novada Domes priekšsēdētājs

ŠAJĀ NUMURĀ

Piešķirti apbalvojumi „Tukuma novada 
Domes Atzinības raksts”

Šā gada 18.novembrī apbalvojumi tiks pa-
sniegti 3 novadniecēm.

4.lpp

Aktualitātes Zemgales vidusskolā

Kopš šī mācību gada Zemgales vidussko-
lā kā izvēles priekšmetu ir iespēja apgūt 
Valsts aizsardzības mācību

 4.lpp

Man patīk strādāt

Intervija ar Tukuma novada Domes būv-
inspektoru Jāni Rundānu, kuram šomēnes 
aprit 80 gadi.

5.lpp

Apbalvoti Tukuma novada uzņēmēji

16.oktobrī Tukumā pirmo reizi norisinājās 
Uzņēmēju diena, kuras ietvaros tika godi-
nāti Tukuma novada uzņēmumi 14 dažā-
dās nominācijās.

8.lpp
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Pilsētas parkā Lielajā ielā aktīvi norit labiekārtošanas darbi, jau nobruģēta daļa no gājēju ietvēm

Pārskata periodā svarīgākais ir no-
vada attīstības plānošanas dokumentu 
sagatavošana publiskai apspriešanai un 
specifiskā atbalsta mērķim (SAM) pare-
dzētā finansējuma normatīvo dokumentu 
saskaņošana.

Tukuma novada Domes priekšsē-
dētājs Ēriks Lukmans piedalījies vairā-
kās Reģionālā attīstības centra apvienības 
(RACA) paplašinātajās valdes sēdēs. To pa-
matjautājums bija par izglītības sfērai plā-
notā SAM 8.1.2. „Uzlabot vispārējās izglī-
tības iestāžu mācību vidi” ES finansējuma 
kritēriju izstrādi un indikatīvā finansējuma 
aprēķinu. Pašlaik tiek saskaņots Ministru 
kabineta noteikumu projekts. Tādā pašā 
veidā tiek risinātas SAM 3.3.1 „Atbalsts 
uzņēmējdarbības attīstībai” un SAM 5.6.2 
„Degradēto teritoriju revitalizācija” jautā-
jumu procedūras.

Pārskata periodā Tukuma novadu ir 
apmeklējuši Ogres un Cēsu pašvaldību 
pārstāvji.

7.oktobrī Domes priekšsēdētājs un 
Tukuma novada Izglītības pārvaldes va-
dītājs Normunds Rečs piedalījās sarunās 
par pirmsskolas pedagogu darba samaksas 
finansēšanas jautājumiem Ministru prezi-
dentes Laimdotas Straujumas darba grupā 
un 16.oktobrī Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijā. Tika pārrunāts, 
kā jaunā pedagogu darba samaksas modeļi 
ietekmēs pašvaldību budžetus.

Tukuma novadā 16.oktobrī tika iedi-
bināta jauna tradīcija – norisinājās pirmā 
Uzņēmēju diena ar lietišķu darba kārtību 
par pašvaldības redzējumu novada uzņē-
mējdarbības tendencēs, par jaunumiem 
nodokļu sistēmā un par valstisko virzību 
uzņēmējdarbības attīstībā. Pasākuma kul-
minācijā tika godināti novada uzņēmēji 14 
dažādās nominācijās.

23.oktobrī pašvaldības pārstāvji pie-
dalījās ikgadējās Novadu dienās, kuras 
šoreiz notika Priekuļos. Pasākumā tika ap-
spriestas vairākas tēmas – jaunais pedagogu 
darba samaksas modelis un tā ietekme uz 
pašvaldību budžetiem; „bēgļu” problēmas 
ietekme uz Latvijas pašvaldībām; uzņēmēj-
darbības veicināšanas nozīme ekonomikas 
izaugsmē u.c. 

Šajā pašā dienā notika arī SIA „Telms” 
15 gadu jubilejas pasākums un jaunās 
ēkas atklāšana.

No oktobra sākuma visās pašvaldības 
institūcijās un saistītajās struktūrās ir uz-
sākta 2016.gada budžeta plānošana. Uztu-
rēšanas izdevumi tiek plānoti 2015.gada sā-
kotnējā plāna līmenī, atlīdzības pieaugums 
konsolidētajā budžetā plānots līdz 5 %, 
kapitālie ieguldījumi plānoti dažādu prog-

rammu ietvaros. Galvenie akcenti – mini-
mālās algas paaugstināšanas nodrošināša-
na, pirmsskolas pedagogu darba samaksas 
paaugstināšanas pirmais posms (+30 EUR 
un + 50 EUR), tehniskās dokumentācijas 
sagatavošana SAM finansējuma apguvei, 
investīciju un attīstības projekti (Tukuma 
Sporta skolas infrastruktūra, pilsētas parks, 
lauku ceļi u.c.).

Par naudas līdzekļiem. Nekustamā 
īpašuma nodoklis par 2015.gadu iekasēts 
atbilstīgi gada plānam, ar nelielu pārpildi. 
Līdz 2015.gada 26.oktobrim iedzīvotāju ie-
nākuma nodokļa (IIN) gada plāns izpildīts 
par 81,14% (pēc 1/12 prognozes būtu jābūt 
80,73 % (+ 0,41%), pēc likuma „Par valsts 
budžetu” 79,91 % (+ 1,23%)).

Turpinās būvdarbi Pilsētas parkā 
Lielajā ielā. Jau demontētas vecās betona 
pamatnes, izbūvēta un nobruģēta daļa no 
gājēju ietvēm, sagatavoti seguma ieklāša-
nai gājēju un velo celiņi, pamatne rotaļu 
laukumiem un rotaļu ierīcēm. Darbi parkā 
turpināsies atbilstoši laika apstākļiem, bet 
šī projekta pirmās kārtas darbi tiks pabeigti 
nākamā gada vasarā. 

Turpinās Zaļās ielas posma no Pāru-
pes ielas līdz Smārdes ielai rekonstruk-
cija. Šajā ielas posmā izbūvēts ūdensvads, 
lietusūdens novadīšanas sistēma un ietve. 
Ielas posms apmēram 200 m garumā saga-
tavots asfalta seguma ieklāšanai. Projektu 
līdzfinansē SIA „Telms”.  

Pabeigti L.Dzelzceļa ielas posma re-
konstrukcijas un asfalta seguma ieklāša-
nas darbi. Ielas posmā tika pārbūvēts arī 
ielas apgaismojums, pievadceļi privātīpa-
šumiem, sagatavotas elektrolīniju kabeļu 
izbūves trases. Kopā šajā projektā ar iedzī-
votāju līdzfinansējumu rekonstruēts apmē-
ram 450 m garš ielas posms.

SIA „Skonto Būve” arhitektu birojs 
turpina darbu pie Tukuma 3. pamat-
skolas sporta halles tehniskā projekta un 
stadiona rekonstrukcijas tehniskā projekta 
izstrādes. Notikušas vairākas tikšanās, lai 
izvērtētu iespējas šī objekta būvdarbiem 
piesaistīt līdzfinansējumu no ES un Valsts 
budžeta.

Noslēdzies iepirkums par Tukuma 
Sporta skolas aktu zāles rekonstrukcijas 
un pārbūves par sporta zāli darbu veikša-
nu. Būvdarbu veikšanai saņemti divu pre-
tendentu piedāvājumi. Par labāko iepirku-
mu komisija atzinusi SIA „Telms” iesniegto 
piedāvājumu, kurš piedāvā būvdarbus veikt 
par 279715,00 euro. Būvdarbi tiks uzsākti 
novembra sākumā. Šī projekta realizācija 
tiks veikta par pašvaldības budžeta līdzek-
ļiem.

Noslēdzies iepirkums par vieglatlēti-
kas zāles piebūves pie Tukuma Sporta sko-
las tehniskā projekta izstrādi un autoruz-
raudzību. Projektēšanas darbus par 19970, 
00 euro veiks SIA „Amatnieks”.

SIA „3C” turpina darbu pie tehniskā 
projekta izstrādes Kurzemes ielas pos-
mam, kā arī Talsu-Kurzemes un Kurzemes-
Mednieku-Pavārkalna ielas krustojumu re-
konstrukcijai. Šis projektēšanas birojs veic 
arī Mārtiņa un Stacijas ielu rekonstrukcijas 
tehnisko projektu izstrādi.  

Iepirkumā par Tukuma pilsētas tran-
zīta ielu ikdienas uzturēšanu 2016. gadā 
saņemts viena pretendenta piedāvājums – 
SIA „Vides pakalpojumu grupa”, kas atzīta 
par šī iepirkuma uzvarētāju. 

Noslēdzies iepirkums par Tukuma 
pilsētas video novērošanas sistēmas op-
tisko pārraides kanālu nodrošināšanu. Šo 
pakalpojumu sniegs SIA „Infonet sistēmas”.

Noslēdzies iepirkums par mēbeļu pie-
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gādi un uzstādīšanu novada sociālā die-
nesta vajadzībām. Mēbeles piegādās SIA 
„Rentra”.

Iepirkumā par degvielas iegādi Do-
mes un pašvaldības iestāžu vajadzībām par 
labāko atzīts SIA „Neste Latvija”.

Izsludināti vairāki iepirkumi: par Tu-
kuma pilsētas teritorijas uzturēšanas un 
labiekārtošanas darbu veikšanu; par koku 
kopšanas darbu veikšanu; par rotaļlauku-
mu aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu; 
par mazo arhitektūras formu – soliņu, velo-
sipēdu statīvu, atkritumu urnu piegādi un 
uzstādīšanu Tukuma pilsētā.

Sagatavots un iesniegts Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijai 
projekta pieteikums par vienota Valsts un 
pašvaldības klientu apkalpošanas centra iz-
veidi Tukuma novada Domes telpās Talsu 
ielā 4. 

Sagatavots un iesniegts projekta pie-
teikums ES finansējuma piesaistei no 
programmas LIFE par Tukuma ezera atjau-
nošanas darbu uzsākšanu.

Pie 2016. gada Rožu svētku organizē-
šanas sākusi strādāt darba grupa.

Darbu turpina speciālistu grupa, lai 
Tukuma novadā izveidotu pašvaldības vie-
noto dispečeru dienestu.

Tumē un Degolē
Uzsākts 2016.gada budžeta plānošanas 

darbs, organizētas tikšanās ar struktūrvie-
nību pārstāvjiem un lemts par prioritātēm 
nākamajā gadā.

Turpinās pašvaldības autoceļu sakopša-
nas darbi – zāles un atvašu pļaušana, ceļu 
greiderēšana. Vairākiem pašvaldības ce-
ļiem atjauno grants segumu.

Pārvaldē notika ceļu naudas izlietojuma 
pārbaude, kurā pārkāpumi netika konsta-
tēti. 

Abos pagastos turpinās labiekārtošanas 
darbi. „Putnu parka” basketbola laukumam 
atjaunots segums. Labiekārtota teritorija 
starp daudzdzīvokļu mājām. Turpinās gājē-
ju celiņa grants seguma atjaunošanas darbi. 

Noslēgts līgums par gājēju celiņa atjau-
nošanu Ievu ielā. Turpinās Tumes kultūras 
nama jumta renovācijas darbi.

22.oktobrī notika Tumes vidusskolas 
padomes sēde.

SIA „Komunālserviss TILDe” veic lab-
iekārtošanas darbus Degoles pagasta Vienī-
bas centrā. 

Oktobrī atsākuši darbu Tumes kultūras 
nama amatiermākslas kolektīvi, kuri aici-
na jaunus dalībniekus. 18.oktobrī Tumes 
kultūras namā norisinājās Tumes pagasta 
2015./2016. gada čempionāta 1.posma sa-
censības šautriņu mešanā. 

Pūrē un Jaunsātos
Notikusi pārvaldes vadītājas, Domes 

Īpašuma nodaļas vadītāja un mājas „Zvej-
nieku”, Jaunsātos dzīvokļu īpašnieku-val-
dītāju tikšanās, lai risinātu īpašuma doku-
mentu sakārtošanu. 

Pūrē saņemts iesniegums no SIA „Kur-
šu zeme” ar vēlmi paplašināt uzņēmuma 
teritoriju. Līdz ar to notiek mazdārziņu 
inventarizācijas un nepieciešamās zemes 
atdalīšanas sakārtošanas darbs. Pieņemta 
risināšanai mutiska informācija par divu 
uzņēmumu interesi attīstīt ražotni Pūrē. 

Uzsākti pagalma labiekārtošanas darbi 
„Pūre 2”. Atzīmēta Pūres baznīcas 210. ga-
dadiena. Uzsākts 2016.gada budžeta plāno-
šanas darbs. Pēc Pūres konsultatīvās pado-
mes ierosinājuma 5.decembrī Pūres kultū-
ras namā notiks Pūres un Jaunsātu pagastu 
uzņēmēju vakars. Pagastu teritorijās veikti 
dažādi saimnieciskie darbi. Jaunsātu Tautas 
namā no jauna nolakota grīda.

          Sakarā ar zāles grīdas remontu 
nenotiek pasākumi Pūres kultūras namā. 
Amatiermākslas kolektīvu un interešu gru-
pu nodarbības notiek citu iestāžu telpās un 
kultūras nama kamīnzālē. Jaunsātu Tautas 
namā notika līnijdeju pasākums „Tabors 
aiziet debesīs” ar daudzu vieskolektīvu pie-
dalīšanos.

Irlavā uz Lestenē
Abos pagastos notikušas darbinieku sa-

pulces, kā arī Konsultatīvās padomes sēde 
Lestenē, kurā pārrunāts, kā top grāmata par 
Lesteni un citi aktuāli jautājumi. Uzsākts 
nākamā gada budžeta izveides darbs.

Pārrunāti jautājumi ar Lauku atbalsta 
dienesta darbiniekiem par finansiālo atbal-
stu Irlavā un Lestenē nākamajā periodā no 
2016. līdz 2020.gadam.

Sakārtota dokumentācija, lai varētu no-
dot ekspluatācijā Lestenes Brāļu kapu atpū-
tas zonu, ko uzbūvēja ar biedrības „Dauga-
vas Vanagi” finansiālo atbalstu.

Gan Irlavas, gan Lestenes amatiermāk-
slas kolektīvi uzsākuši jauno sezonu, abos 
pagastos jau esošajiem kolektīviem piepul-
cējušies bērnu dramatiskie kolektīvi. Ok-
tobra beigās Lestenes Tautas namā notika 
abu pagastu amatiermākslas kolektīvu ko-
pīgs atpūtas vakars. 

Lestenē notika abu pagastu senioru at-
pūtas pēcpusdiena.

Irlavas Sporta namā turpinās galda 
spēļu turnīrs šahā un novusā. Par ļoti labu 
atzīts jaunais zāles grīdas segums, kuru ie-
mēģināja Valsts čempionāta 1.līgas sieviešu 
un vīriešu komandas jaunās sezonas sacen-
sībās florbolā.

Tiek greiderēti pagasta ceļi un vesta 
grants, lai uzlabotu to segumu. 

Slampē un Džūkstē
Sirsnīgi pavadīts un nosvinēts Zemga-

les vidusskolas 35 gadu un Slampes skolas 
165 gadu jubilejas salidojums.

Slampē un Lanceniekos uzstādītas au-
tobusu pieturas. Pabeigti šogad plānotie 
remontdarbi mājā ,,Ausekļi”. Veikts ielu ap-
gaismojuma remonts Ozolnieku ciemā un 
Slampes centrā. Slampes pagasta dzīvoja-
majās mājās mainīti ūdens un kanalizācijas 
stāvvadi, uzlikti ūdens skaitītāji. Turpinās 
koģenerācijas stacijas būvniecība pie Slam-
pes pagasta katlumājas.

Džūkstes pagastā ceļam ,,Džūkste – Pie-
nava” ir veikts grāvju un nomaļu tīrīšana un 
caurteku uzstādīšana, ceļam ,,Šoseja-Svēp-
ji-Priedītes” grāvju un nomaļu tīrīšana. 
Lanceniekos veikti autobusu pieturas labie-
kārtošanas darbi - grants seguma atjauno-
šana un bojātās caurtekas nomaiņa. Veik-
ta ,,Kortelīšu ielas” un Džūkstes ceļa ,,Uz 
Pancieriem” seguma atjaunošana. Slampes 
pagastā atjaunots ceļa ,,Veckļavas – Aizas-
a/c Rīga –Ventspils”- Sprostu kapi grants 
segums ar dabīgo granti.

Abos pagastos atklāta jaunā amatier-
mākslas kolektīvu sezona. Džūkstes kultū-
ras namā pie jau 11 esošajiem kolektīviem 
pievienojās tikko dibinātā – Laikmetīgās 
mūzikas dziedošā kopa un 2 interešu klu-
biņi. 

Notikuši vairāki kultūras pasākumi.

Sēmē un Zentenē
Abu pagastu īres dzīvokļos pabeigta 

logu un radiatoru nomaiņa. Veikta pagstu 
ceļmalu appļaušana un ceļu greiderēšana 
Kaives ciemā.

Notiek „Partnerība laukiem un jūrai” 
un ,,Kandavas partnerība” jaunās attīstī-
bas stratēģijas 2015.-2020.gadam izstrādes 
darbs. 

16.oktobrī Pastariņa muzejā tika veikta 
īstenotā projekta pārbaude no Lauku atbal-
sta dienesta un Finanšu ministrijas.

12.oktobrī abos pagastos notika Kon-
sultatīvo padomju sēdes. Sēmē uz saru-
nu tika uzaicināta sākumskolas direktore 
N.Liepiņa.

18.oktobrī Sēmes pagastā notika ral-
lija ,,Latvija 2015” posms, kura laikā tika 
izmantoti pašvaldības ceļa posmi Brizule 
– Stūrnieki – Ķesterciems un Vecā Sēme – 
Sudmaļi. Nākamajā dienā ceļi tika nogrei-
derēti.

Tiek veidota 2016.gada Rožu svētku 
koncepcija. Svētku norise novadā un Sēmes 
pagasta ,,Rozītēs” plānota nākamā gada 15., 
16. un 17.jūlijā.

Uzsākta abu pagastu amatiermākslas 
kolektīvu jaunā darba sezona.
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AKTUALITĀTES

Piešķirti apbalvojumi 
„Tukuma novada Domes Atzinības raksts”

Aktualitātes Zemgales vidusskolā

Ik gadu Tukuma novada pašvaldība 
novērtē tos cilvēkus, kuri ieguldījuši ne-
savtīgu darbu novada labā un vairojuši 
novadnieku pašapziņu un lepnumu par 
Tukuma novada pagastiem un pilsētu. 

Pamatojoties uz iesniegtajiem pieteiku-
miem un atbilstīgi 2010.gada 4.novembrī 
apstiprinātajam Tukuma novada Domes 
nolikumam „Par Tukuma novada Domes 
balvām „Tukuma novada Domes Pateicī-
bas raksts”, „Tukuma novada Domes At-
zinības raksts” un „Tukuma novada Goda 
pilsonis””, šogad 18.novembra svinīgajā 
pasākumā par godu Latvijas Republikas 
proklamēšanas 97.gadadienai Tukuma pil-
sētas Kultūras namā apbalvojums „Tukuma 
novada Domes Atzinības raksts” tiks pa-
sniegts trīs novadniecēm. 

  Gunta Krecere
Par personisko ieguldījumu kultūras 

darbā un tautas dejas mākslas kvalitātes 
celšanā Tukuma novadā apbalvojumu „Tu-
kuma novada Domes Atzinības raksts” sa-
ņems tautas deju kolektīvu vadītāja Gunta 
Krecere. 

G.Krecere vada Tumes vidusskolas deju 
kolektīvu „Rikšiņš”, Tumes deju kolektīvu 

„Solis”, kā arī Slampes Kultūras pils deju 
kolektīvu „Namejs”, pulcinot ap sevi 100 
lielāku un mazāku dejotāju. Šogad deju ko-
lektīvs „Solis” svinēs 15 gadu jubileju.  

Guntai vienmēr piemitusi augsta meis-
tarība, dzirkstošs optimisms, jauneklīgs 
gars un mīlestība pret deju. Šo azartu un 
vieglumu dejā kolektīva vadītāja ieaudzi-
nājusi arī savos audzēkņos. Deju kolektīva 
„Solis” dalībnieki par Guntu saka, ka viņa 
ir vadītāja ar lielo burtu. Gunta vada deju 
kolektīvus ar milzīgu pašatdevi, lielu un ne-
savtīgu mīlestību. Šis ieguldītais darbs vai-
nagojies ar panākumiem, ko pierāda aug-
stie rezultāti tautas deju kolektīvu skatēs. 
Saviem audzēkņiem Gunta ir iemācījusi ne 
tikai dejas kultūru, bet arī izdzīvot stāstu 
caur deju un mūziku, cienīt tautastērpu, 
skatuvi un skatītājus. 

Guntas lielākais gandarījums ir sagā-
dāt prieku citiem un dot no sevis visu, ko 
prot.  Gunta ir cilvēks, kurš mīl savu valsti 
un, piedaloties dažādos pasākumos, ar lielu 
lepnumu nes sava pagasta, novada un Lat-
vijas vārdu ārpus tās robežām. 

Ina Jackovska ar bērnu tautas deju ko-
lektīva dalībniecēm

Par aktīvu un radošu darbu, vadot Pūres 
pamatskolas Jaunsātu filiāli un bērnu deju 
kolektīvu, apbalvojums „Tukuma novada 
Domes Atzinības raksts” tiks pasniegts Pū-
res pamatskolas Jaunsātu filiāles direktores 
vietniecei izglītības jomā Inai Jackovskai.

2008.gadā I.Jackovska sāka strādāt par 
Jaunsātu skolas direktori, bet administratī-
vās reformas rezultātā 2009.gadā viņa kļu-

va par Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles 
direktores vietnieci izglītības jomā. Jau 5 
gadus Ina vada arī bērnu tautas deju kolek-
tīvu, kas ik gadu veiksmīgi startē novada 
tautas deju skatēs un dažādos pasākumos.

Ikdienas darbs abās iestādēs ir pavei-
cams tikai kopīgiem spēkiem, un tas Inai 
izdodas, nododot savu kopīgo skatu arī 
darbiniekiem.

  Astrīda Bērziņa
Par pašaizliedzīgu, godprātīgu un pras-

mīgu darbu Tukuma novada Domes ap-
balvojumu saņems SIA „Veselības centrs 
Džūkste” feldšere-ārsta palīdze Astrīda 
Bērziņa.

Astrīda savas darba gaitas uzsākusi 
1974.gadā Džūkstes ambulancē. Strādāju-
si par feldšeri arī Tukuma slimnīcas ātrajā 
palīdzībā un Tukuma karaspēka daļā par 
starta feldšeri, kurā tikusi apbalvota par 
teicamu darbu. Vēlāk strādājusi par auklī-
ti un māsiņu Džūkstes vidusskolā, bet no 
2001.gada veic mediķa darbu Džūkstes 
ambulancē, kas nu ir pārtapusi par „Vese-
lības centru Džūkste”. A.Bērziņai medicīna 
ir sirdsdarbs, ko viņa veic godprātīgi un ar 
lielu atbildību. Bez tiešajiem darba pienā-
kumiem Astrīda saviem pacientiem allaž 
atved zāles no pilsētas aptiekas un sniedz 
palīdzību jebkurā diennakts laikā. Viņa 
sniedz palīdzīgu roku visiem, kam tā ir ne-
pieciešama, pat tad, ja cilvēks to neprasa. 
Ne velti 2008.gadā A. Bērziņa tika izvirzīta 
nominācijai „Latvijas Lepnums”.

Piedāvā apgūt Valsts aizsardzības mā-
cību 

Kopš šī mācību gada Zemgales vidus-
skolā kā izvēles priekšmetu vidusskolēniem 
ir iespēja apgūt Valsts aizsardzības mācību. 
Tā ir 3 gadu programma, kas sastāv no teo-
rētiskajām un praktiskajām nodarbībām. 
Valsts aizsardzības mācība jauniešiem 

sniedz zināšanas par militārām jomām, 
valsts vēsturi, Latvijas militāro vēsturi, 
valsts drošības politiku u.c. jautājumiem. 
Tā veido izpratni par valsts aizsardzību un 
dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos, 
kā arī attīsta skolēnos patriotismu, pilso-
nisko apziņu un fiziskās spējas. Mācību 
programmas ietvaros iegūtās zināšanas un 

prasmes skolēniem dod iespēju turpināt iz-
glītību un veidot karjeru valsts aizsardzībā.

Zemgales vidusskolas direktors Vladi-
mirs Skuja informē, ka šobrīd Valsts aiz-
sardzības programma skolā ir pašā sākuma 
posmā un darbojas uz pārbaudes laiku. Ja 
programma gūs atsaucību skolēnu vidū, 
tad nākotnē tā varētu tikt izveidota par ofi-
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Man patīk strādāt

ciālu izglītības programmu.
Valsts aizsardzības mācība Zemgales 

vidusskolā tika ieviesta, jo skolēni aktīvi 
iesaistās jaunsargu kustībā, kas skolā dar-
bojas jau vismaz 4 gadus. Skolēniem patīk 
fiziskās nodarbības un interesi par šo akti-
vitāti izrāda gan zēni, gan meitenes dažā-
dos vecuma posmos. Šobrīd to apmeklē 
aptuveni divdesmit skolēni. Pateicoties 
Jaunsargu kustībai, arvien vairāk skolas 
absolventu izvēlas mācības policijas kole-
džā vai militāro karjeru. Pabeidzot Valsts 
aizsardzības mācību, jaunieši iegūs apliecī-
bu par programmas apgūšanu, kas viņiem, 
uzsākot mācības militārajā jomā, dos papil-
dus kredītpunktus. 

Šogad no divdesmit 10.klases skolē-
niem Valsts aizsardzības mācību izvēlējās 
apgūt seši skolēni. Šiem skolēniem ir visai 
grūts uzdevums, jo pirmajā gadā ir jāpierā-
da pārējiem skolas audzēkņiem apmācību 
programmas sniegtās iespējas, lai nākotnē 
to izvēlētos apgūt vairāk skolēnu. Jau pa-
vasarī par Valsts aizsardzības mācību tika 
informēti un aicināti piedalīties arī tuvā-
ko pamatskolu absolventi no Džūkstes un 
Smārdes.

Gan Valsts aizsardzības mācības, gan 
jaunsargu kustības nodarbības skolēniem 
vada pasniedzējs Juris Grīslītis, kurš allaž 
jauniešiem cenšas piedāvāt interesantas un 
aizraujošas nodarbības, reizēm ietverot pat 
ekstrēmus izaicinājumus. Tomēr jaunieši 
nebaidās no grūtībām, kas viņiem jāpār-
var mācībās, un dara to ar lielu aizrautību. 
Tāpat jaunsargi piedalās arī dažādos pasā-
kumos, kuros, tērpušies formās, apliecina 
savu eksistenci, patriotismu un stāju.

Skolas direktors atzīst, ka nepieciešams 
papildināt skolas materiālo bāzi, lai jau-
niešiem nodrošinātu kvalitatīvas mācības. 
Patlaban Valsts aizsardzības mācību prog-
ramma tiek īstenota no skolas budžeta, 

taču cerams, ka nākotnē šo mācību nodro-
šināšanai materiālu atbalstu sniegs arī Aiz-
sardzības ministrija. 

Dalība projektos
Arī šajā mācību gadā Zemgales vidus-

skolas 3.klase piedalās Latvijas Olimpiskās 
komitejas projektā „Sporto visa klase”. Tā 
mērķis ir motivēt bērnus nodarboties ar 
sportu un uzlabot vispārējo fizisko saga-
tavotību. Projekta ietvaros 3.klases skolē-
niem tiek nodrošināta papildus viena spor-
ta stunda nedēļā (kopā 3 stundas) un viena 
peldēšanas nodarbība, kura skolēniem kat-
ru otrdienu notiek Jelgavas 6.vidusskolā. 
V.Skuja atzīst, ka peldēšanas nodarbības ir 
ļoti atbalstāms pasākums, jo tās bērnus no-
mierina, turklāt skolēni par tām ir sajūsmā.  

Zemgales vidusskola piedalās arī pilot-
projekta mācību programmas „Datorika” 
apguvē, kuras ietvaros digitālās prasmes 
apgūst jau 1.klases skolēni. 

Tā kā Zemgales vidusskola iepriekšējā 
mācību gadā skolotāju bezmaksas digitāla-
jā apmācību programmā „Samsung Skola 
nākotnei” ieguva balvas tehnoloģiju iegā-
dei, šogad šīs tehnoloģijas iekārtas skolas 
pedagogi turpina ieviest mācību procesā.  

Tāpat skola turpina dalību arī starptau-
tiskos projektos.  

Zemgales vidusskolai piešķirts statuss 
„Pedagogam draudzīgākā izglītības ies-
tāde 2015”

Ar skolas direktora V.Skujas iniciatī-
vu Zemgales vidusskola šogad piedalījās 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības (LIZDA) rīkotajā konkursā 
„Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 
2015”, lai novērtētu pedagogu darba aps-
tākļus. 

Konkurss noslēdzās šā gada 30.oktobrī, 
kad LIZDA svinīgi piešķīra statusu „Peda-
gogam draudzīgākā izglītības iestāde 2015” 
un pasniedza apliecinājuma plāksnes 9 iz-
glītības iestādēm, tostarp arī Zemgales vi-
dusskolai.          

LIZDA konkursā piedalījās 23 izglītības 
iestādes, kurās viesojās žūrija, lai novērtētu 
pedagogu sociālo drošību, darba drošību 
un koplīgumu, darba organizāciju, infra-
struktūru, darba kvalitātes veicināšanu, 
personīgās izaugsmes iespējas u.c. Zemga-
les vidusskolas kolektīvs žūrijas komisiju 
uzņēma 28.oktobrī. Pateicoties V.Skujas 
uzņēmībai un saliedētajam pedagogu ko-
lektīvam, Zemgales vidusskola nu lepojas 
ar „Pedagogam draudzīgākās iestādes” sta-
tusu. 

Anda Andžāne
Izdevuma „Tukuma Laiks” redaktore

Zemgales vidusskolas jaunsargi spēlē „Jaunie Rīgas sargi: atceries Lāčplēšus!”

Šā gada 27.novembrī Tukuma novada 
Domes būvinspektors Jānis Rundāns at-
zīmēs 80 gadu jubileju. Jebkurš var Jāni 
apskaust, jo, par spīti cienījamajam vecu-
mam, viņš joprojām strādā, dejo tautas 
dejas, ceļo un ir dzīvesprieka un enerģijas 
pilns. 

Jānis ir dzimis Kārsavas novada Salna-
vas pagastā, bet dzīve viņu ir atvedusi uz 
Tukuma novadu. Pabeidzis Kārsavas 2.pa-
matskolu, Jānis iestājās Rēzeknes pedago-
ģiskajā skolā, taču tā laika politisko uzskatu 
dēļ viņu no 3.kursa palūdza izstāties. Tad Jā-
nis nonāca Tukumā, kur pabeidza Tukuma 
1.vidusskolu (tagad Tukuma E.Birznieka-
Upīša 1.pamatskola). Pēc tam viņš iestājās 

Rīgas politehniskā institūta rūpniecības un 
civilās celtniecības fakultātē.

Jānis dzīves gaitā ir izmēģinājis dažādus 
amatus. Pabeidzis institūtu, viņš sāka strā-
dāt Tukuma rajona remontu un celtniecī-
bas kantorī. 4 gadus vēlāk Jāni pārvilināja 
uz Raiņa 3.vidusskolu, kur viņš nostrādāja 
līdz 1970.gadam par ražošanas apmācī-
bas vadītāju. Bijis arī direktora vietnieks 
ražošanas apmācības darbos un skolo-
tājs. Vienu gadu nostrādājis par direktoru 
Ozolnieku astoņgadīgajā skolā. Kopš 1972.
gada strādāja Tukuma rajona padomē par 
arhitektūras un kontroles centra arhitektu, 
bet no 1998.gada līdz pat šim brīdim ir Tu-
kuma novada Domes būvinspektors. 

Papildus ikdienas darbiem Jānis ir strā-
dājis arī par pasniedzēju autoskolā, kur 
apmācījis motociklu vadītājus. Vadījis vai-
rākus tautas deju kolektīvus – Ozolpils kol-
hoza deju kolektīvu, Irlavas kultūras nama 
deju kolektīvu un Ozolnieku skolas deju 
kolektīvu.

Dzīve nostāda savā vietā
Jānis atzīst, ka daudzus darbus un no-

tikumus dzīve viņam piespēlējusi gluži ne-
jauši. Tā piemēram, uzsākt būvinspektora 
studijas viņu pamudinājis draugs, kurš pats 
iestājeksāmenos izkritis, bet Jānis uzņemts, 
lai gan, beidzot skolu, draugam bija labākas 
sekmes. 
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Tāpat Jānim nekad nebija ienākusi prā-
tā doma dejot tautas dejas, bet, atnākot uz 
Tukumu, viņu uzaicināja pievienoties patē-
rētāju biedrības tautas deju kolektīvam. Tā 
nu viņam dejošana iepatikās, un jau pēc 3 
gadiem pats sāka vadīt deju kolektīvus. Par 
tautas deju kolektīvu vadītāju Jānis nostrā-
dāja apmēram 20 gadus. 

Arī autoskolā Jānis sāka strādāt nejau-
ši. Tolaik viņš strādāja Raiņa 3.vidusskolā, 
kur tika izveidots pulciņš, lai apmācītu jau-
nos motociklistus. Jāni iecēla par šī pulciņa 
pasniedzēju, bet pirms tam viņam pašam 
bija jāapgūst apmācību kursi autoskolā, kur 
viņam vēlāk piedāvāja darbu. „Man nekad 
nav bijušas problēmas ar darbiem. Es lai-
kam biju tik uzņēmīgs, ka man piedāvāja 
dažādus darbus. Taču tagad vairs nav tādu 
iespēju, jo visur nepieciešama speciāla iz-
glītība.”

Enerģiju gūst slēpojot, dejojot un ce-
ļojot

Jānis enerģiju un dzīvesprieku gūst, 
nodarbojoties ar vairākiem vaļaspriekiem. 
Viens no viņa hobijiem ir slēpošana: „Spē-
ja savaldīt slēpes dot papildus adrenalīnu. 
Slēpot gan dodos tikai uz vietējiem kal-
niem. Mana iecienītākā vieta bija Jēkaba 
grava, taču pēc tās likvidēšanas dodos uz 
Milzkalnu. Dzīve man pa reizei piespēlē iz-
mēģināt kaut ko jaunu, un es tam labprāt 
ļaujos. Visu mūžu esmu braucis ar parasta-
jām slēpēm, bet reiz mazdēls pamudināja 
nobraukt ar slaloma slēpēm. Mani apmācī-
ja, un tā lieta aizgāja. Ceļojumā Ēģiptē pat 
izmēģināju snorkelēt.”

Jānis joprojām aktīvi dejo tautas de-
jas Slampes senioru tautas deju kolektīvā 
„Jumis”. Dejošana viņam sniedz pozitīvas 
emocijas un palīdz uzturēt sevi sportiskā 
formā.

Jānis ir arī aizrautīgs ceļotājs: „Katru 
gadu kopā ar kundzi Mirdzu cenšamies 
kaut kur aizbraukt. Padomju laikos ar savu 
žigulīti esmu apbraukājis Karēliju, Kauk-
āzu, Karpatus, nerunājot par Lietuvu un 
Igauniju. Esmu bijis Norvēģijā, Itālijā, Īrijā, 
Skotijā, ASV, Islandē, Taizemē, Vjetnamā, 
Kanāriju salās, Jordānijā, Ēģiptē.  Nupat 
biju ceļojumā uz Turciju, Antālijā. Tālākais 
ceļojums bija uz Peru, Dienvidamerikā. 
Man nav īsta mērķa, kur doties, parasti ce-
ļojumus izvēlos pēc tūrisma aģentūru pie-
dāvājumiem. Gribētos aizbraukt uz Aus-
trāliju, Dienvidāfriku, taču tālie ceļojumi ir 
diezgan dārgi. Austrālija un Antarktīda ir 
vienīgie pasaules kontinenti, kuros vēl ne-
esmu bijis.” 

Jānis stāsta, ka katrā zemē ir kāds pipa-
riņš, ar ko tā atšķiras no citām. Tomēr vis-

Dejojot Slampes senioru tautas deju kolektīvā

vairāk viņu piesaista ziemeļu zemes – Nor-
vēģija, kurā ir daudz kalnu. Jānim vienmēr 
paticis kaut kur uzrāpties – uzkāpt kādā 
kalnā vai baznīcas tornī.

Darbs sniedz vērtības sajūtu 
Vaicājot, vai nav bijusi doma mest dar-

bam mieru un atpūsties, Jānis atbild, ka vi-
ņam patīk strādāt. „Es joprojām strādāju, jo 
man nepatīk sēdēt mājās. Strādājot es gūstu 
vērtības sajūtu un apmierinājumu, ka varu 
kaut ko izdarīt un būt noderīgs. Protams, 
pienāks brīdis, kad man būs jāaiziet no ak-
tīvā darba, taču, ja vien spēšu, es meklēšu 
kādas īslaicīgas darba iespējas. Visi mīl jo-
kot, ka es arvien strādāju, jo man patīk sie-
viešu sabiedrība, un kāpēc, lai nepatiktu?”

Nekur daudz vairs nav, kur skriet
Prātojot, vai viss dzīvē ir sasniegts, Jānis 

nosaka: „Nekur daudz vairs nav, kur skriet. 
Dzīves gaitā esmu daudz piedzīvojis, daudz 

ko redzējis. Pats esmu uzbūvējis vienu māju 
Tukumā, kas pieder manam dēlam. Tas gan 
nav daudz, bet tomēr paša paveikts. Strā-
dājot par būvinspektoru esmu piedalījies 
dažādu objektu projektēšanā. Gandarījumu 
sniedz tas, ka varu kādam palīdzēt un dot 
padomus, lai būvniecība tiktu veikta kva-
litatīvi. Nepatīkami ir gadījumi, kad nākas 
sastādīt protokolus par būvniecības likumu 
pārkāpumiem, patvaļīgu būvniecību. Lai 
gan vairums cilvēku mācās no pieļautajām 
kļūdām, tomēr skumji, ka daži to dara ap-
zināti. Būvinspektora darbs ir interesants, 
taču pārejot uz jauno būvniecības likumu 
un ieviešot jaunas būvniecības informācijas 
sistēmas, tas kļuvis sarežģīts. Bet kā Rainis 
teica – pastāvēs, kas pārvērtīsies!”

Anda Andžāne
Izdevuma „Tukuma Laiks” redaktore

Jānis Rundāns ceļojumā Izraēlā
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Katlapa balva šogad – Mārai Ķimelei un Ingai Ābelei
Arī šogad Jaunmoku pilī tiks pasniegtas Žaņa Katlapa balvas 

„Par nacionālo vērtību apliecinājumu Latvijas teātra vidē”. To 
pils Kolonu zālē 14.novembrī plkst. 17.00 saņems režisore Māra 
Ķimele un dramaturģe Inga Ābele. 

Šobrīd Jaunajā Rīgas teātrī interesenti var noskatīties abu Kat-
lapa balvas ieguvēju kopdarbu – „Aspazija. Personīgi” (dramaturģe 
Inga Ābele, režisore – Māra Ķimele).

Svinīgajā pasākumā Jaunmoku pilī dzirdēsim latviešu klasiskās 
solo dziesmas pazīstamā dziedātāja Jura Vizbuļa un pianistes San-
tas Jākobsones izpildījumā. Uz sarīkojumu aicināti visi interesenti 
un teātra mīļi. Ieeja – bez maksas.  

 Māra Ķimele Jāņu vakarā. Foto no Māras Ķimeles personiskā arhīva

Par ilgstošu un profesionālu ieguldījumu latviešu dramaturģi-
jas režijā, uzturot un arvien no jauna aktualizējot indivīda, kolek-
tīva un sabiedrības attiecības, Žaņa Katlapa balva tiks pasniegta 
Mārai Ķimelei.

M. Ķimele dzimusi Rīgā, bet izglītību ieguvusi Valsts Teātra 
mākslas augstskolā Maskavā. Pēc institūta beigšanas sākusi strādāt 
par režisori Valmieras teātrī (1969-1989 un no 2001), Rīgas ne-
atkarīgajā teātrī „Kabata” (1989-1992), Jaunajā Rīgas teātrī (1993-
1997 un no 2002).  

Padomju okupācijas gados M. Ķimelei politisko uzskatu, at-
klātības un emocionālās dabas dēļ bija bieži konflikti ar pastāvošo 
varu. Viņa tika aicināta uz pārrunām, nopratināšanu Valsts drošī-
bas komitejā, tika izsekota, mājās uzstādītas noklausīšanās ierīces. 
Vara pieprasīja iestudēt izrādes, kas cildināja padomju iekārtu.

Režisore uzskata, ka nav iestudējusi nevienu izrādi, kas slavinā-
tu padomju varu. Jau daiļrades sākumā tika strādāts pie mūžīgām 
vērtībām: Anujs „Mēdeja” (LTB balva par labāko izrādi un reži-
ju), S. Moems „Lietus” (LTB balva – labākais jaunais režisors), B. 
Brehts „Mann ist Mann” (LTB balva par labāko jauniešu izrādi), 
Rainis „Pūt, vējiņi” (LTB balva par labāko izrādi un režiju). 1991.-
1993. gadā Studentu teātrī iestudēts Strinbergs „Jūlijas jaunkun-
dze”, Šekspīrs „Karalis Līrs” (piedalās festivālā Oslo).

Slavenākie M.Ķimeles darbi 21.gs. ir I.Ābeles „Tumšie brieži” 
(2001), R. Blaumaņa „Pazudušais dēls” (2002), H. Paukša „Godīgā 
meitene” (2002). 2003.gadā viņa piedalījās Venēcijas kinofestivālā 
kā aktrise L.Pakalniņas filmā „Pitons”.

M. Ķimele ar panākumiem veido jaunu Latvijas aktieru, reži-
soru un scenogrāfu paaudzi. Slavenākie viņas audzēkņi ir Uldis 

Anže, Indra Burkovska, Dace Eversa, Daiga Gaismiņa, Alvis Her-
manis, Rēzija Kalniņa, Ģirts Ķesteris, Inese Ramute, Ivars Stonins, 
Aigars Vilims, Agnese Zeltiņa.

Dramaturģe, rakstniece, dzejniece Inga Ābele. Zanes Ernštreites foto

Ingai Ābelei Žaņa Katlapa balva tiks pasniegta par ilgstošu pro-
fesionālu ieguldījumu latviešu teātra dramaturģijā, mākslinieciski 
atklājot mūsdienu latvieša dvēseles ilgas, centienus un pretrunas.   

Prozaiķe, dramaturģe, dzejniece I.Ābele dzimusi Rīgā. Sākusi 
studēt bioloģiju Latvijas Universitātē, tad aizbrauca no Rīgas, dzī-
voja laukos, strādāja par zirgu treneri. Beigusi Latvijas Kultūras 
akadēmijas Teātra un TV dramaturģijas nodaļu (2001).

Savos stāstos un lugās dramatiski un ekspresīvi attēlojusi lauku 
un pilsētas vidi un cilvēkus. Luga „Tumšie brieži” 2001. gadā vien-
laikus iestudēta divos Latvijas profesionālajos teātros – Jaunajā Rī-
gas teātrī un Valmieras teātrī, 2002. gadā tā izrādīta Vācijā – Štut-
gartes Valsts teātrī, savukārt 2008. gadā tapis „Tumšo briežu” iestu-
dējums Grieķijā. 2006. gadā luga „Tumšie brieži” Viestura Kairiša 
režijā ekranizēta. Luga „Dzelzszāle” iestudēta Latvijā, Dānijā un 
arī Somijā. Nacionālajā teātrī 2008. gadā Viesturs Kairišs iestudējis 
Ingas Ābeles lugu „Skola”. Savukārt 2009. gadā Jaunajā Rīgas te-
ātrī Māra Ķimele uzvedusi I. Ābeles lugu „Sala”. 2003. gadā stāsts 
„Mīlestības gadi” iekļauts Itālijā izdotajā stāstu krājumā „Noveles 
bez robežām – jaunie rakstnieki jaunai Eiropai” (Racconti Senza 
Dogana. Giovani scrittori per la nuova Europa), kur apkopotas 25 
Eiropas valstu jauno rakstnieku noveles oriģinālvalodā un itāļu 
tulkojumā.

2008. gadā izdots romāns „Paisums”, kas pēc gada publicēts arī 
Zviedrijā. 2013. gadā šis romāns nācis klajā ASV. Drīzumā gaidāms 
„Paisuma” tulkojums itāļu valodā. 2010. gadā nācis klajā stāstu 
krājums „Kamenes un skudras”, kura titulstāsts ar tādu pašu no-
saukumu iekļauts antoloģijā „Best European Fiction 2010”.

2003. gadā I. Ābele saņēmusi Literatūras gada balvu par drama-
turģiju un 2004. gadā Literatūras gada balvu par īsprozas krājumu 
„Sniega laika piezīmes”. 2008. gada Prozas lasījumu laureāte. Gada 
balva literatūrā (prozas kategorijā) par romānu „Paisums” (2008). 
2009. gadā par romānu „Paisums” ieguvusi Baltijas Asamblejas 
balvu literatūrā. 

Arnis Šablovskis
Publicists
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Bērnu uzraudzības grupā „Ķepa” 
tiek gaidīti bērni no 2,5 līdz 6 gadiem

Apbalvoti Tukuma novada uzņēmēji

Uzraudzības grupā ar bērniem darbojas skolotāja Anželika Vaļuka

Tukuma novada Dome informē, ka 
bērniem no 2,5 līdz 6 gadiem, kuri nav 
Tukuma pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestāžu audzēkņi, ir iespēja apmeklēt bēr-
nu uzraudzības grupu „Ķepa”.

Bērnu uzraudzības grupa „Ķepa“ ir Tu-
kuma 3.pamatskolas struktūrvienība, kas 
darbojas jau vairākus gadus. Grupas telpa 
atrodas Tukumā, Lielajā ielā 31, pirmajā 
stāvā.

Uzraudzības grupa sniedz atbalstu ģi-
menēm ar bērniem, nodrošinot kvalitatīvu 
bērnu uzraudzību, drošu vidi un bērna at-
tīstībai veicinošus apstākļus. Grupā bērnus 
pieskata skolotāja Anželika Vaļuka, kura 
atzīst, ka dara visu iespējamo, lai bērniem 
pavadītais laiks „Ķepā” būtu līdzvērtīgs 
pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēju-
mam. Skolotāja bērniem piedāvā daudzvei-
dīgas nodarbības – apgūt attīstošas galda 
spēles, darboties radoši, mācīties burtus un 
ciparus, kā arī nelielas sporta aktivitātes. To 
veikšanai telpā ir pieejamas dažādas rotaļu 
ierīces un materiāli, tostarp arī pašas sko-
lotājas gatavotas spēles. Taču pats galvenais 
– bērniem šeit ir iespēja kontaktēties ar sa-
viem vienaudžiem un pieaugušajiem, tādē-
jādi bērni apgūst uzvedības normas, spēju 
uzklausīt un cienīt citus cilvēkus.

Uzraudzības grupa ir atvērta katru dar-

ba dienu no plkst. 08.00 līdz plkst. 14.00. 
Bērni grupā tiek uzņemti ne ilgāk kā uz 4 
stundām. Pavisam grupā var uzņemt 9 bēr-
nus. Uzraudzības grupa ir lieliska iespēja 
vecākiem, kuri vēlas apvienot ģimenes dzīvi 
ar nepilna slodzes darbu vai izmantot laiku 
savām vajadzībām, tāpēc aicinām vecākus, 
kuru bērniem pašlaik nav vieta pirmsskolas 

izglītības iestādē, šo iespēju izmantot. 
Lai bērns varētu apmeklēt uzraudzības 

grupu „Ķepa”, vecākiem, aizbildņiem vai 
viņu pilnvarotām personām ir jāiesniedz 
iesniegums un ģimenes ārsta izziņa par 
bērna veselības stāvokli. Iesniegumu var 
uzrakstīt arī uz vietas uzraudzības grupā.

 Lai stiprinātu uzņēmējdarbības garu, 
šā gada 16.oktobrī Tukumā norisinājās Uz-
ņēmēju diena. Pasākuma ietvaros Tukuma 
bibliotēkā visas dienas garumā notika se-
minārs uzņēmējiem par nodokļu niansēm 
uzņēmējdarbībā, bet Tukuma ledus hallē 
– konference „Uzņēmējdarbības vide un 
ekonomiskās attīstības tendences pašvaldī-
bas, valsts un globālajā kontekstā”. Savukārt 
dienas noslēgumā Tumes kultūras namā 
tika godināti Tukuma novada uzņēmēji 14 
dažādās nominācijās. Vakara pasākumu 
vadīja mūsu novadnieks un sociālā tīkla 
„Draugiem.lv” runasvīrs Jānis Palkavnieks. 
Muzikālus sveicienus uzņēmējiem veltīja 
vokālais ansamblis „Varavīksne” un Tuku-
ma Mūzikas skolas instrumentālais trio 
„Noskaņa”.

Nominācijā „Gada Dižuzņēmējs” par 
lielāko apgrozījumu Tukuma novadā ap-
balvojumu saņēma SIA „Skonto Būve”, 
kura apgrozījums 2014.gadā sasniedza 
91 313 249 euro. SIA „Skonto Būve” ir viens 
no vadošajiem būvniecības uzņēmumiem 

Latvijā. Uzņēmumu Reputācijas Topā no-
zarē SIA „Skonto Būve” ir 1.vietā Latvijā. 

Nominācijā „Gada IIN Dižmaksātājs” 
par dižāko ieguldījumu Tukuma novada 

budžetā tika apbalvots stikloto alumīni-
ja būvkonstrukciju ražotājs SIA „Skonto 
Plan Ltd”. Uzņēmuma iemaksas 2014.gadā 
sasniedza 410 780,11 euro. Uzņēmums 
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Projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību 
veiktspējas uzlabošana” ietvaros notika sanāksme Tukumā

mērķtiecīgi iet uz augstākiem standartiem, 
paaugstinot produktivitāti. Līdz šim SIA 
„Skonto Plan Ltd” ir realizējis virkni nozī-
mīgu projektu Latvijā, Austrumeiropā un 
Rietumeiropā, tai skaitā Skandināvijā.

Ar apbalvojumu „Gada Dižlauksaim-
nieks” par ieguldījumu lauksaimniecības 
attīstībā novadā tika apbalvots SIA „Les-
tene”. No pašvaldībā esošajiem lauksaim-
niekiem SIA „Lestene” iegulda lielākos 
nodokļu maksājumus pašvaldības budžetā. 
Uzņēmums 2014.gadā strādājis ar apgrozī-
jumu 1 843 118 euro apmērā un spējis sa-
balansēt savu darbību arī pēc lielā trieciena 
piensaimniecības nozarē. Uzņēmumā tiek 
nodarbināti 67 darbinieki.  

Par mērķtiecīgu izaugsmi, palielinot 
gan apgrozījumu, gan darbinieku skaitu, 
apbalvojumu „Gada dižākā izaugsme” sa-
ņēma SIA „Delpro”. Uzņēmums nodarbo-
jas ar ārējās un iekšējās elektroapgādes un 
apgaismošanas projektēšanu, kā arī kon-
sultāciju sniegšanu jautājumos, kas saistīti 
ar elektroapgādes pieslēgumu ierīkošanu 
un rekonstrukciju. SIA „Delpro” pēdējo 3 
gadu laikā vērojams pastāvīgs apgrozījuma 
pieaugums.

Nominācijā „Gada dižākais suminā-
jums” par ieguldījumu uzņēmuma un tā 
produkcijas atpazīstamībā apbalvojumu 
saņēma SIA „Tukuma piens”. Uzņēmums ir 
viens no lielākajiem piena pārstrādātājiem 
Latvijā, kas vienmēr bijis atsaucīgs gan paš-
valdības, gan biedrību aicinājumam atbal-
stīt dažādus pasākumus ar savu produkciju. 
2014.gadā uzņēmums saņēmis vairākus 
apbalvojumus: „Gada uzņēmums pārtikas 

ražošanā” konkursā Sējējs 2014; Gada prece 
2014 – Baltais Exporta sviests 82,5%, 200g 
un Oga jogurts (dažādas garšas) 1 kg; starp-
tautiskajā pārtikas konkursā „Riga Food” 
iegūtas trīs Zelta medaļas. 

Par dalību pasaules izstādēs, nesot Tu-
kuma vārdu, nomināciju „Gada pasaules 
Dižatklājējs” ieguva SIA „Pure chocolate”. 
Šokolādes ražošanas uzņēmums ar savu 
produkciju atbalsta dažādus pasākumus. Ar 
ES fondu finansējumu uzņēmums nodroši-
nājis apmācības darbinieku izaugsmei un 
dalību starptautiskās izstādēs, piemēram, 
izstādē „ISM 2014” Ķelnē, „Gulfood 2015” 
Dubaijā.  SIA „Pure chocolate” saņēmis iz-
devniecības „Dienas Bizness” un „Lursoft” 
apbalvojumu „Gazele 2014”.

Par atbalstu Tukuma novada sporta dzī-
vē apbalvojumu „Gada Dižmecenāts spor-
tā” saņēma SIA „Stiga RM”. Meža nozares 
uzņēmums SIA „Stiga RM” ir lielākais zie-
dotājs sporta organizācijām.

Nominācijā „Labākais izmitināšanas 
uzņēmums Tukumā un apkārtnē” apbalvo-
jumu ieguva Kukšu muiža Tukuma novada 
Jaunsātu pagasta Kukšās. Par labāko izmiti-
nāšanas uzņēmumu viesu namu kategorijā 
un visu naktsmītņu klāstā Tukuma novadā 
Kukšu muiža tika atzīta Tukuma tūrisma 
informācijas centra organizētajā konkursā 
„Labākais izmitināšanas uzņēmums Tuku-
mā un apkārtnē 2015.gadā”. 

Apbalvojumu „Gada sociāli atbildīgā-
kais Dižuzņēmums” saņēma SIA „Dekšņi”. 
Tirdzniecības uzņēmums aktīvi iesaistās 
sporta un sociālo aktivitāšu atbalstīšanā. 
Uzņēmums ir viens no zupas virtuves gal-

venajiem atbalstītājiem. Šobrīd uzņēmumā 
ir izveidotas 11 struktūrvienības, kurās tiek 
nodarbināti vairāk nekā 100 darbinieki.

Ar apbalvojumu „Gada jaunais Dižuz-
ņēmējs” tika apbalvots SIA „VSD serviss”. 
Tas ir no jauna izveidots elektromontāžas 
uzņēmums Pūres pagastā, kas veiksmīgi 
uzsācis savu darbību novadā.

Par pašvaldības īpašumu izmantošanu 
uzņēmējdarbībā, izstrādājot pašvaldības 
grants karjeras, apbalvojumu „Gada dižā-
kais pašvaldības sadarbības partneris” sa-
ņēma SIA „Veismaņi”. 

Apbalvojumu „Gada lauku dzīves 
Dižveicinātājs” saņēma Džūkstes uzņē-
mums SIA „Rotas”, kas veic dažādus lab-
iekārtošanas, bruģēšanas un komunikāciju 
ierīkošanas darbus. Uzņēmums aktīvi ie-
saistījies lauku biedrību iniciatīvu veicinā-
šanā un atbalstījis sabiedrības sporta un 
veselības aktivitātes.

Par veselīga uztura popularizēšanu un 
ēdiena baudītāju vides veidošanu novadā 
apbalvojumu „Gada Dižēdinātājs” ieguva 
SIA „Šokolādes muzejs” restorāns „Terase”.

Savukārt nominācijā „Gada Dižeks-
portētājs” apbalvojumu saņēma SIA „CSK 
Steel”, kas projektē un ražo tērauda nesošās 
būvkonstrukcijas. Eksports sastāda 90% no 
uzņēmuma kopējā apgrozījuma.

Ar šo pasākumu Tukuma novadā tika 
aizsākta jauna tradīcija, apliecinot cieņu 
un lepnumu par Tukuma novada uzņē-
mumiem, kas veido novada saimnieciskās 
attīstības pamatu. Paldies visiem Tukuma 
novada uzņēmējiem par sadarbību un dar-
bu novada attīstības veicināšanā.

 Šā gada 7.ok-
tobrī Tukuma le-
dus hallē notika 
Norvēģijas finan-
šu instrumenta 
projekta „Lietpra-
tīga pārvaldība un 

Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” 
ietvaros rīkota pašvaldību sociālā darba un 
veselības aprūpes pieejamības T2-1 apakš-
tīkla „Inovācijas sociālajā darbā, sociālo 
pakalpojumu jomā, veselības aprūpes vei-
cināšanā pašvaldības konkurētspējas uz-
labošanai” sanāksme, kuras laikā projektā 
iesaistītās pašvaldības dalījās pieredzē par 
inovatīvo pakalpojumu ieviešanu sociālajā 
jomā.

„Lietpratīga pārvaldība un Latvijas paš-
valdību veiktspējas uzlabošana” ir Latvijas 
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Pašvaldību savienības īstenots projekts, 
kura mērķis ir izveidot „mācīties salīdzi-
not” sistēmu. Projekta ietvaros darbība 
notiek četros pašvaldību sadarbības tīklos 
– Pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīklā 
(T1), Pašvaldību sociālā darba un veselības 
aprūpes pieejamības nodrošināšanas tīklā 
(T2), Pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu 
un mājokļu politikas tīklā (T3) un Pašval-
dību izglītības un kultūras tīklā (T4). Ko-
pumā projektā iesaistījušās 45 Latvijas paš-
valdības, kuras darbojas vienā vai vairākos 
sadarbības tīklos. 

T2-1 apakštīkla sanāksme Tukumā 
tika atklāta ar Tukuma novada Domes 

priekšsēdētāja Aivara Volfa uzrunu, kam 
sekoja Tukuma novada pašvaldības aģen-
tūras „Tukuma novada sociālais dienests” 
direktores Inas Balgalves prezentācija par 
sociālo darbu Tukuma novadā un projekta 
laikā paveikto. Savukārt pozitīvajā pieredzē 
par sociālo pakalpojumu jomām stratēģis-
kajā plānošanā dalījās Vecumnieku novada 
pārstāvji. Vēlāk klātesošie tika iepazīstināti 
ar darba grupas rezultātiem par sociālo die-
nestu darbinieku noslodzes mērīšanu, kā 
arī paši aktīvi darbojās grupās. Noslēgumā 
sanāksmes dalībnieki apmeklēja Tukuma 
novada dienas centru „Saime” un „Saimīte” 
jaunās telpas Dārzniecības ielā 2A un Sē-
mes kopienas centru „Mūsmājas”.

Šāda veida sanāksmes notiek visās pro-

jektā iesaistītajās pašvaldībās, veicinot dar-
binieku pieredzes apmaiņu.

Projekts „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas paš-
valdību veiktspējas uzlabošana” tiek īstenots, izman-
tojot EUR 2 111 820 piešķīrumu no Norvēģijas finanšu 
instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas 
„Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība 
starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietē-
jām un reģionālām iestādēm”. Projekta mērķis ir stipri-
nāt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību 
valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu 
mācīties salīdzinot sistēmu, kas ir balstīta uz salīdzinā-
mās bāzes metodes principiem un izmanto salīdzināmo 
datu bāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. Lai no-
stiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, mācīties 
salīdzinot sistēmas ietvaros tiks iekļauta arī pašvaldību 
stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties 
pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadī-
šanas formām.

Pabeigts projekts „Siltumtīklu rekonstrukcija 
Džūkstes pagastā”

Paziņojums par Tukuma novada attīstības programmas 
2015.-2021.gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai

SIA „Komunālserviss TILDe” 2015. 
gada 12.martā noslēdza līgumu Nr. LPCS-
15-0120 ar Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūru par projekta „Siltumtīklu rekons-
trukcija Džūkstes pagastā” (projekta Nr. 
PCS/3.5.2.1.1/14/06/011) īstenošanu.   

Projekta mērķis ir būtiski paaugstināt 

siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, sa-
mazināt siltumenerģijas zudumus pārvades 
un sadales sistēmās, rekonstruējot siltum-
tīklus Džūkstes ciematā, Tukuma novadā. 

Iepirkuma rezultātā ir noslēgts līgums 
ar SIA „Amatnieks” par siltumtrases re-
konstrukciju Džūkstes ciemā, paredzot 
veikt darbus līdz šā gada 17. septembrim. 
Būvuzraudzību objektā veica Gundars 
Kūla. Šobrīd darbi objektā ir pabeigti – 
veikta vecās trases demontāža, jaunu cau-

ruļvadu un pievadu pie ēkām izbūve. 
Projekta kopējās izmaksas ir 87750,17 

euro, tai skaitā 31250,91 euro Eiropas Sa-
vienības Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansē-
jums. Projekta kopējais īstenošanas termiņš 
ir 8 mēneši, t.i., līdz 2015.gada 15.novem-
brim. 

Aldis Siliņš  
SIA „Komunālserviss TILDe” 

valdes loceklis

Tukuma novada pašvaldība ir sagata-
vojusi Tukuma novada attīstības program-
mas 2015.-2021.gadam projektu. Tukuma 
novada attīstības programma 2015.-2021.
gadam (turpmāk Attīstības programma) ir 
Tukuma novada pašvaldības vidēja termi-
ņa attīstības plānošanas dokuments, kurā 
noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, 
rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pa-
sākumi, kas vērsti uz pilsētas stratēģisko 
mērķu sasniegšanu. Attīstības programma 
ir cieši saistīta ar Tukuma novada ilgtspē-
jīgas attīstības stratēģiju līdz 2033.gadam, 
kas ir novada ilgtermiņa attīstības plāno-
šanas dokuments. Attīstības programmā 
izvērsts Stratēģijā noteiktais novada nākot-
nes attīstības skatījums.

Ar Tukuma novada Domes 29.10.2015. 
lēmumu (prot.Nr.12, 2.§.) šis Attīstības 
programmas projekts ir nodots publiskajai 
apspriešanai, kas ilgs no 2015.gada 2.no-
vembra līdz 2015.gada 2.decembrim.

Publiskās apspriešanas laikā visi intere-
senti klātienē vai eletroniski var iepazīties 

ar Attīstības programmas projektu:
- Tukuma novada pašvaldības mājas 

lapā (www.tukums.lv);
- Tukuma novada Domē (Talsu iela 4, 

Tukums), Apmeklētāju pieņemšanas un in-
formācijas centra 1.stāvā darba laikā:

- Pirmdienās plkst. 08.00-18.00;
- Otrdienās-Ceturtdienās 
   plkst. 08.00-17.00;
- Piektdienās plkst. 08.00-16.00.
Rakstiskus priekšlikumus un atsauks-

mes par Attīstības programmas projektu 
iespējams iesniegt līdz 2015.gada 2.decem-
brim:

- Tukuma novada Domē (Talsu iela 4, 
Tukums), Apmeklētāju pieņemšanas un in-
formācijas centra 1.stāvā;

- Sūtot pa pastu uz adresi: Tukuma no-
vada Dome, Talsu iela 4, Tukums, LV-3101;

- Elektroniski - uz e-pasta adresi: 
dome@tukums.lv.

Sniedzot priekšlikumus un atsauksmes, 
lūdzam, norādīt vārdu, uzvārdu un pārstā-
vību (iedzīvotājs, skolnieks, kādas organi-

zācijas pārstāvis u.tml.). Priekšlikumu un 
astauksmju sniegšanai var izmantot šim 
mērķim sagatavotu formu, kas pieejama 
Tukuma novada Domes Apmeklētāju pie-
ņemšanas un informācijas centra 1.stāvā, 
kā arī pašvaldības mājas lapā (www.tu-
kums.lv). 

Publiskās apspriešanas laikā tiks rīkotas 
sabiedriskās apspriedes sanāksmes, kurās 
pašvaldības pārstāvjiem varēs uzdot intere-
sējošos jautājumus un atsauksmes par At-
tīstības programmas projektu. Sabiedriskās  
apspriedes sanāksmes notiks: 

2015.gada 9.novembrī plkst.18.00 
Slampes pagasta pakalpojuma centrā 
(„Kultūras pils”, Slampes pagasts), 

2015.gada 10.novembrī plkst.16.00 
Džūkstes pagasta pakalpojuma centrā 
(„Biedrību nams”, Džūkstes pagasts),  

2015.gada 12.novembrī plkst.17.00 
Pūres pagasta kultūras namā („Vārpas”, Pū-
res pagasts),

2015.gada 16.novembrī plkst.13.30 
Lestenes pagasta pakalpojuma centrā 
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Vairāk nekā 
1600 bērnu un jau-
niešu izmantojuši 
Tukuma, Engures 
un Jaunpils novada 
piedāvātās iespējas 
Karjeras nedēļas lai-
kā iepazīt dažādas 

profesijas, piedaloties ekskursijās, konkur-
sos, tematiskajās stundās, konsultācijās un 
citās aktivitātēs. Karjeras nedēļa šajos no-
vados notika pirmo reizi, un tās laikā bēr-
nu un jauniešu iecienītākais pasākums bija 
neklātienes konkurss tiešsaistē par novadu 
uzņēmumiem, iestādēm, uzņēmumu pro-
dukciju vai to pakalpojumiem.

Kopumā Karjeras nedēļas laikā Tuku-
ma, Engures un Jaunpils novados notika 
vairāk nekā 40 pasākumi 15 izglītības ies-
tādēs, lai palīdzētu bērniem un jauniešiem 
nākotnes profesijas izvēlē pirms tālākās iz-
glītības uzsākšanas.

Tukuma novada Izglītības pārvaldes 
vadītāja vietniece Marita Bērziņa stāsta: 
„Skolēni atzina, ka tieši tikšanās un sarunas 
ar profesiju pārstāvjiem un uzņēmējiem 
vislabāk palīdz gūt priekšstatu par profe-
sijām un izdarīt karjeras izvēli, savukārt 
dažādi konkursi veicina sacensību garu un 
palīdz iepazīt dažādas profesijas neklātienē, 
kā arī labāk orientēties interneta portālu 
piedāvājumos. Skolās lielu vērību ieguvis 

DOMES LĒMUMI/INFORMĀCIJA

Karjeras nedēļas pasākumos Tukuma, Engures un Jaunpils 
novadā piedalījušies vairāk nekā 1600 skolēni

Par grozījumu lēmumā „Par ēdināšanas pakalpojuma maksu 
atsevišķās Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēs no 

2014. gada 1.septembra”

(„Saules”, Lestenes pagasts),
2015.gada 16.novembrī plkst.16.00 Ir-

lavas pagasta kultūras namā („Svēteļi”, Irla-
vas pagasts),

2015.gada 16.novembrī plkst.18.00 
Tumes pagasta kultūras namā (Pasta iela 
1a, Tumes pagasts), 

2015.gada 19.novembrī plkst.17.00 
Jaunsātu pagasta pakalpojuma centrā („Pa-
gasts”, Abavnieki, Jaunsātu pagasts),

2015.gada 23.novembrī plkst.13.00 
Zentenes pagasta pakalpojuma centrā 
(„Gobas”, Zentenes pagasts),

2015.gada 23.novembrī plkst.16.00 
Sēmes pagasta pakalpojuma centrā (Ezeru 
iela 1a, Sēmes pagasts),

2015.gada 23.novembrī plkst.18.00 
Degoles pagasta Vienības centra Tradīciju 
zālē („Irbes”, Vienība, Degoles pagasts),

2015.gada 25.novembrī plkst.17.00 

Tukuma novada Domē (Talsu iela 4, Tu-
kums).

Ja ir kādi jautājumi par Attīstības prog-
rammu vai tās publiskās apspriešanas 
procesu, lūdzam vērsties pie pašvaldības 
kontaktpersonas: Daces Keirānes, Tukuma 
novada Domes Attīstības nodaļas projektu 
vadītājas, tālr.3107282, e-pasts: dace.keira-
ne@tukums.lv

Ar Tukuma novada Domes 29.oktobra 
lēmumu (prot.Nr.12, 9.§.) ir apstiprināti 
grozījumi Tukuma novada Domes 2014.
gada 28.augusta lēmumā (prot.Nr.10, 6.§.) 
„Par ēdināšanas pakalpojuma maksu atse-
višķās Tukuma novada pašvaldības izglītī-
bas iestādēs no 2014.gada 1.septembra”.

Grozījumi nosaka izmaiņas ēdināšanas 
pakalpojumu maksai Irlavas pirmsskolas 
izglītības iestādē „Cīrulītis” un  pirmsskolas 
izglītības iestādes „Cīrulītis” Lestenes grupā 
„Ķausis”. Turpmāk pirmsskolas izglītības 
iestādē „Cīrulītis” maksa par brokastīm būs 
0,40 euro, maksa par kompleksajām pus-

dienām – 1,60 euro, bet maksa par launagu 
– 0,30 euro. Pirmsskolas izglītības iestādes 
„Cīrulītis” Lestenes grupā „Ķausis” maksa 
par kompleksajām pusdienām – 1,60 euro. 

Grozījumi stājas spēkā ar šā gada 1.no-
vembri.

tieši neklātienes konkurss tiešsaistē. Novēlu 
skolām turpināt šādus pasākumus integrēt 
arī skolas ikdienas dzīvē, bet bērniem un 
jauniešiem – būt aktīviem savas nākotnes 
profesijas izvēlē.” 

Karjeras nedēļas ietvaros Tukuma 3. pa-
matskolas skolēni apmeklēja SIA „Vejmars 
Autoservisu”. Servisa īpašnieks Janeks Žiz-
ņevskis, darbinieki un skolēnu pedagogi at-
zina, ka skolēniem īpaši interesēja tehniski 
jautājumi, piemēram, kā skrūvē un balansē 
riepas vai pārbauda bremzes uz bremžu 
stenda. Tāpat jaunieši uzzināja, kā paceļ 
automašīnu uz pacēlāja un veic auto diag-
nostiku, kā remontē automašīnas motoru 
vai smago tehniku. Sēmes sākumskolas un 
Tukuma 2. pamatskolas skolēni devās uz 
vietējo pašvaldību iestādēm un iepazina to 
speciālistu darbu. Savukārt Tukuma 2.pa-
matskolas un Tukuma 3.pamatskolas skolē-
ni iepazina savas skolas darbinieku profe-
sijas un tajās veicamos darba pienākumus. 

Karjeras nedēļā iesaistījās arī bērnu un 
jauniešu vecāki – dažādu profesiju pār-
stāvji. 68 vecāki un citi pieaugušie ieradās 
skolās uz tikšanos ar skolēniem, rādīja pa-
raugdemonstrējumus, rīkoja degustācijas, 
kā arī aicināja pie sevis uz darbavietām. 
Tādā veidā skolēni varēja iepazīt ap 30 pro-
fesiju, kuru vidū bija tādas specialitātes kā 
pārdevējs, transporta dispečers, drēbnieks, 
saldumu ražotājs, elektriķis, kasieris, sek-

retārs, bibliotekārs, feldšeris, metinātājs, 
militārists, picu cepējs, lauksaimnieks, pie-
na ražošanas speciālists, zobu higiēnists, 
ugunsdzēsējs, pirmsskolas skolotājs, mež-
izstrādes meistars, medicīnas māsas palīgs, 
medmāsa, telekomunikāciju operators, 
klientu apkalpošanas speciālists, modists 
– šuvējs, frizieris, loģistikas speciālists, sa-
biedrisko attiecību speciālists un citas.

Novadu iestādes un uzņēmumi piedā-
vāja ekskursijas, savu produkciju vai iestā-
des suvenīrus kā balviņas un gatavoja jautā-
jumus konkursam.

Karjeras nedēļu Tukuma, Engures un 
Jaunpils novadā no 12. līdz 16. oktobrim 
rīkoja Tukuma novada Izglītības pārval-
de sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības 
aģentūru un citiem sadarbības partneriem: 
„Tukuma Piens”, „Puratos”, „Pure Choc-
late” Šokolādes muzejs, Līgatnes Dabas 
takas, Junior Acheviement Latvia (JAL), 
Swedbank Tukuma filiāle, radošā apvienība 
„Svētku bode”. 

Karjeras nedēļas fotogalerija pieejama 
Karjeras nedēļas lapā sociālajā tīklā Drau-
giem.lv/viaa un tuvākajā laikā arī Tuku-
ma novada Izglītības pārvaldes mājaslapā 
www.tip.edu.lv.

Evita Korna 
Tukuma novada audzināšanas darba 

speciālistu MA vadītāja
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Aicinām iedzīvotājus uzmanīties no krāpniekiem

Nekustamā īpašuma nodokļa ceturtais maksājums jāveic 
līdz 2015.gada 16.novembrim

Iespēja bez maksas veikt HIV eksprestestu

Tukuma novada Dome informē, ka 
Tukumā turpina uzdarboties dažādu fir-
mu darbinieki, kas piedāvā veikt dzeramā 
ūdens analīzes. Šie cilvēki zvana iedzīvo-
tājiem un informē, ka notiek bezmaksas 
ūdens paraugu testēšana, un vēlas ierasties 
pie jums mājoklī, lai veiktu pārbaudi. Šīs 
firmas nekādā veidā nav saistītas ar uzņē-
mumu SIA „Tukuma ūdens”, tādēļ aicinām 
iedzīvotājus izvērtēt vai vēlaties ielaist savā 
dzīvoklī vai mājā svešus cilvēkus. 

SIA „Tukuma ūdens” skaidro, ka šie cil-

vēki veic parastu triku ar elektrolīzi. Elek-
trolīzes rezultātā no iegremdētajiem metāla 
stienīšiem atdalās metāla joni un savienojas 
ar ūdenī esošajiem sāļiem (kam tur normā-
li ir jābūt), tāpēc arī rodas mistiskā brūnā, 
zaļā vai cita krāsa. Drīzāk nevajadzētu dzert 
tādu ūdeni, kurš elektrolīzes rezultātā ne-
paliek krāsains, jo tas visticamāk ir destilēts 
(nedzīvs) ūdens. Pēc šāda eksperimenta fir-
mas darbinieki piedāvā par lielu naudu ie-
gādāties ūdens filtrus.

SIA „Tukuma ūdens” dzeramā ūdens 

kārtējā monitoringa programmas ietvaros 
dzeramā ūdens paraugus nodod analizēt 
pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un 
vides zinātniskā institūta «BIOR» diagnos-
tikas centra speciālistiem un ar veikto ana-
līžu rezultātiem var iepazīties SIA „Tukuma 
ūdens” mājaslapā www.tukumaudens.lv 
sadaļā „Dzeramā ūdens kvalitāte”. Papildus 
tam Veselības inspekcija neatkarīgi veic 
dzeramā ūdens valsts auditmonitoringu.

Aicinām cilvēkus būt modriem un ne-
uzķerties uz krāpniekiem.

Tukuma novada Dome atgādina, ka ne-
kustamā īpašuma nodokļa pēdējais maksā-
jums jāveic līdz 2015.gada 16.novembrim.

Nekustamā īpašuma nodokli bez komi-
sijas maksas var maksāt Tukuma novada 
Domes kasē (Talsu ielā 4, Tukumā) vai jeb-
kurā Tukuma novada pagastu pakalpojumu 
centra kasē.
Tukuma novada Domes kases darba laiks:
- Pirmdien 08.00 - 11.00 un 13.00 - 18.00
- Otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien 
08.00 - 11.00 un 13.00 - 16.00.

Nekustamā īpašuma nodokli var ie-
maksāt Tukuma novada Domes, reģistrāci-
jas Nr.90000050975, budžeta kontos:

- Swedbank AS, 
konta Nr. LV17 HABA 0001 4020 4073 1,
- SEB banka AS, 
konta Nr. LV36 UNLA 0050 0052 1880 3,
- DNB banka AS, 
konta Nr. LV12 RIKO 0002 0132 1752 6,
- Citadele AS, 
konta Nr.LV58 PARX 0001 3960 6000 3.

Maksājumus veicot ar bankas starpnie-
cību, maksājumu mērķī obligāti jānorāda 
zemes konta vai ēkas konta numurs (norā-
dīts nekustamā īpašuma nodokļa maksāša-
nas paziņojumā).

Ja tiek nokavēti maksāšanas termiņi 
vai ir parādi par iepriekšējiem periodiem, 

maksāšanas dienā lūdzam precizēt maksā-
jamo summu. 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumos 
par nekustamā īpašuma nodokļa maksā-
jumiem lūdzam vērsties Tukuma novada 
Domē, Talsu ielā 4, Tukumā, pie nekustamā 
īpašuma speciālistēm 322.kabinetā (pie-
ņemšanas laikā – pirmdienās no plkst.13.00 
līdz 18.00 un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 
12.00) vai zvanīt pa tālruņiem 63124364, 
63107231, 26603410, 29616682, vai rakstīt 
uz e-pastu: nodoklis@tukums.lv.

Nodokļa samaksas iespējas pieejamas 
arī tīmekļa vietnē  www.epakalpojumi.lv.

2015.gada 19.oktobrī Slimību profilak-
ses un kontroles centrs kopā ar Veselības 
ministriju atklāja informatīvo kampaņu 
„HIV nešķiro – tas attiecas arī uz Tevi!”, 
aicinot ikvienu arī ikdienā domāt par HIV 
profilaksi un veikt HIV eksprestestu infek-
cijas diagnostikai. Kampaņas ietvaros tika 
veiktas ielu intervijas, kuru laikā pierādī-
jās, ka sabiedrībā joprojām trūkst izpratnes 
par HIV infekciju un iespējām pārbaudī-
ties. Tāpēc tieši informētība, profilakse, 
diagnostika un mītu kliedēšana ir galvenie 
kampaņas temati. Kampaņas mērķis ir pa-
kāpeniski mainīt sabiedrības attieksmi par 
HIV kā „nepareizu” slimību, skaidrot ar 
HIV profilaksi saistītos jautājumus un HIV 

eksprestesta nozīmību infekcijas agrīnai di-
agnosticēšanai.

Tukuma novada pašvaldības aģentūrā 
„Tukuma novada sociālais dienests” būs ie-
spēja bez maksas veikt HIV eksprestestus. 
Testēšanu veiks medicīnas māsa Ligita Ka-
lēja. Laikā no 2015.gada 23.novembra līdz 
2015.gada 4.decembrim:

Otrdienās no plkst.14.00 līdz 17.00 ap-
rūpes istabā Celtnieku ielā 3, Tukumā;

Ceturtdienās no plkst.14.00 līdz 17.00 
aprūpes istabā Aviācijas ielā 3, Tukumā.

Savukārt no 2015.gada 23.novembra 
līdz 2015.gada 31.decembrim pirmdienās, 
laikā no plkst.15.00 līdz 18.00 medicīnas 
māsa gaidīs interesentus HIV profilakses 

punktā, kas atrodas Tukuma patversmes 
telpās (Dārza ielā 11/13, Tukumā). 

Tukuma novada sociālais dienests vēlas 
atgādināt, ka HIV profilakses punktā (Tu-
kuma patversmes telpās, Dārza ielā 11/13, 
Tukumā) ir iespējams apmainīt šļirces un 
adatas, saņemt konsultācijas par atkarī-
bām, infekcijas slimībām un informāciju 
par ārstēšanās un rehabilitācijas iespējām 
no psihoaktīvām vielām atkarīgiem cilvē-
kiem. Šeit iespējams saņemt informatīvos 
materiālus, kā arī piedalīties organizētajās 
atbalsta grupās no psihoaktīvām vielām at-
karīgiem cilvēkiem. Tālrunis informācijas 
saņemšanai 22322561.

Jeļena Hodakovska-Migunova 
Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja

AS „Latvijas Gāze” aicina iedzīvotājus iepazīties ar informatīvajiem paziņojumiem:
-Informāciju par pārvades gāzesvadu un to objektu aizsargjoslām, saimnieciskās darbības 

ierobežojumiem aizsargjoslās;
-Informāciju par rīcību iespējamās pārvades gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiem 

aizsardzības pasākumiem.
Informatīvo paziņojumu teksts pieejams pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv.
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turpinājums 14.lpp.

Tukuma spēļu un sporta laukumu karte

Sēmē un Zentenē dzīvojošie!

Ziņo par pārkāpumiem pret vidi ar „Vides SOS”!

Tagad Tukuma pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv ikvienam interesentam ir pieejama interaktīvā karte, kurā redzami visi pašvaldības 
uzturētie spēļu un sporta laukumi Tukuma pilsētā. Kartē ir redzamas katra spēļu laukuma fotogrāfijas un norādīta to atrašanās vieta.

Karte pieejama: http://www.tukums.lv/images/info/sporta_un_sp%C4%93%C4%BCu_laukumi.html.

Ja gribi ko labu darīt...
Ja vēlies ar kādu dāvaniņu, kaut nelielu, 

bet no mīļas sirds dotu, iepriecināt savus 
līdzcilvēkus Sēmes un Zentenes pagastā, 
tad Tev ir iespēja piedalīties labdarības ak-
cijā, kura sāksies pēc Valsts svētkiem un 
beigsies 19.decembrī ar labdarības volejbo-
la maču Sēmes sporta zālē.

Sākot ar 19.novembri, vari nest uz Sē-
mes bibliotēku, Sēmes jauniešu centru, 

Zentenes pakalpojumu centru tās lietas, 
ko uzskati par dāvanu: kaut ko no pagraba 
krājumiem, kādu adījumu, tekstilizstrādā-
jumu, kaut ko no sadzīves priekšmetiem 
(jaunu, bet pašam nevajadzīgu) utt. Ja ir 
iespēja un vēlēšanās, vari pats noformēt šo 
dāvanu, pievienot arī kādu jauku vēlējumu. 
Bet vari arī vienkārši atnest, mēs par tālāko 
parūpēsimies.

No 21. līdz 23.decembrim visas dāva-

nas tiks nogādātas tiem Sēmes un Zentenes 
pagastu iedzīvotājiem, kuriem tās visvairāk 
nepieciešamas.

Nebūsim vienaldzīgi! Padalīsimies tajā, 
kas mums pieder, jo dots devējam atdodas!

Papildus informācija, zvanot pa 
tālr.27490851 – Rihardam, 29343795 – Ta-
mārai, 27842650 – Anitai, 27597432 – Ilzei, 
vai Montai – 29639880.

Ziemassvētku labdarības pasākuma 
darba grupa

Mežā izgāzti atkri-
tumi - gribi ziņot, 

bet nezini kur īsti 
atrodies? Upē iz-
likti aizdomīgi tīk-
li - gribi ziņot, bet 

nezini kam? Uzņē-
mums piesārņo vidi - 

gribi ziņot, bet nav jau vērts, tāpat nekas 
nemainīsies? Mainīsies ja, Tu palīdzēsi! 
Valsts vides dienesta (VVD) vajadzībām 
izstrādāta mobilā lietotne „Vides SOS” pār-
kāpumu ziņošanai vides jomā. 

„Vides SOS” izstrādāts ar mērķi veicināt 

sabiedrības atbildību pret vidi un izglītot 
par tās saudzēšanu, kā arī valsts, pašvaldī-
bu un nevalstisko organizāciju darbu vides 
aizsardzības jomā. 

Ar mobilās lietotnes palīdzību VVD var 
ziņot par augsnes, gaisa un ūdens piesār-
ņojumu, kā arī par dažādām aizdomīgām 
darbībām un vērā ņemamiem vides pārkā-
pumiem, piemēram, atkritumiem, zvejas 
un makšķerēšanas rīkiem, upju un ezeru 
aizsargjoslu pārkāpšanu un citiem vides 
riskiem.

Kā darbojas mobilā lietotne „Vides 
SOS”?

Vispirms mobilā lietotne „Vides SOS” 
lejup jāielādē App Store (tuvākajā laikā) un 
Google Play.



Tukuma Laiks14. Novembris, 2015   Nr. 10 (130)

www.tukums.lv

INFORMĀCIJA/AICINĀM APMEKLĒT

turpinājums no 13.lpp.

„Vides SOS” darbojas ar mobilo datu un 
GPS signāla palīdzību. Konstatējot vides 
pārkāpumu, tas jānofotografē, jāapraksta 
un jānosūta VVD.

Visi ziņojumi nonāk pie VVD un pēc to 
apstrādes kļūst pieejami īpaši šim nolūkam 
radītas tīmekļa vietnes www.videssos.lv in-
teraktīvajā kartē, kurā iespējams sekot līdzi 
iesūtīto ziņojumu statusa gaitai no infor-

mācijas iesūtīšanas brīža līdz pārkāpuma 
novēršanai. Kā arī ziņotāji saņem informā-
ciju no VVD par iesūtītā ziņojuma virzību 
e-pastā.

Jāņem vērā, ka „Vides SOS” darbojas ar 
Facebook un Draugiem.lv pasi, ar iesūtīta-
jiem ziņojumiem iespējams dalīties Face-
book un Twitter.

VVD uzrauga normatīvo aktu ievēro-
šanu vides aizsardzības, radiācijas un ko-

doldrošības, kā arī dabas resursu izman-
tošanas jomās. Tā kā piesārņojošo darbību 
un dabas resursu izmantošanas atļaujas 
uzņēmumiem izsniedz VVD, tas arī kon-
trolē, kā uzdotie nosacījumi tiek ievēroti. 
VVD inspektori katru gadu uzņēmumos 
veic plānotās pārbaudes, augsta riska ob-
jektos kontroles notiek biežāk, bet, ja tiek 
saņemtas sūdzības, inspektori ierodas bez 
brīdinājuma.

Uzmanību, jauna akcija!
Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļa 

2016.gada 14. maijā Muzeju nakts ietvaros 
rīko bezmaksas akciju – svinīgu laulību 
reģistrāciju (tikai par valsts nodevu 14 

EUR). Īpaši aicināti pāri no Tukuma nova-
da, kuri dzīvo nereģistrētā laulībā. Pieteik-
ties laulību reģistrācijai var sākot ar 2015. 
gada 15. novembri. Sīkāka informācija pa 

tālruni 63122525; 26600643. 
Ceram uz iedzīvotāju atsaucību.

Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļas 
kolektīvs

Kultūras un izklaides pasākumi Tukuma novadā
10.novembrī
11.00
Zentenes 
kultūras 
nama foajē

Mārtiņam(i) gaili kāvu...
Mārtiņdienas ēdienu recep-
tes, degustācija

15.00
Lestenes 
baznīcā

Piemiņas plāksnes iesvētī-
šana 19.divīzijas mācītājam 
Herbertam Voitkusam

16.00
Lestenes 
Tautas 
namā

Tukuma mūzikas skolas 
audzēkņu koncerts

17.00
Pie Leste-
nes Tautas 
nama

Lāpu gājiens 
Gājiens no Lestenes Tautas 
nama vārtiem uz Lestenes 
Brāļu kapiem
17.15 Svētbrīdis Brāļu 
kapos
Pēc svētbrīža atmiņu 
ugunskurs nojumē pie 
kapiem

11.novembrī
Brizulē, 
Sēmes 
pagastā

Ziedu nolikšana un 
svecīšu aizdegšana 
Z.A.Meirovica piemiņas 
vietā

09.15
Džūkstes 
piemiņas 
parkā pie 
K.Zemdega 
pieminekļa

Lāčplēša dienas atceres 
brīdis ,,Ar brīvības vārdu 
uz lūpām”
Pasākums kopā ar 
Džūkstes pamatskolas 
audzēkņiem

17.00
Irlavas pa-
gasta Tiļļu 
kapsētā

Lāčplēša dienai veltīts 
piemiņas pasākums
Pasākumā piedalās Irlavas 
vidusskolas skolēni un 
pedagogi

18.00
Tukumā, 
Meža kapos

Lāčplēša diena 
Lāpu gājiens uz piemiņas 
vietu Meža kapos
Stāšanās gājienam 
plkst.17.50 Talsu ielā 4

12.novembrī
13.00
Džūkstes kul-
tūras namā

Atpūtas pēcpusdiena 
senioriem ,,Zib mūža 
rats” 

13.novembrī
17.00
Jaunsātu 
Tautas 
namā

Koncerts Latvijai Dzimšanas 
dienā
Ieeja bez maksas

19.00
Tukuma 
pilsētas 
Kultūras 
namā

Koncerts „Es savai Tēvze-
mei”. Piedāvā „Izklaides 
producentu grupa 7” 
Biļešu cenas – EUR 10.00; 
12.00; 15.00; 18.00 

21.00
Jaunsātu 
Tautas 
namā

Balle ar Normundu no 
Jelgavas
Ieejas maksa EUR 3.00, 
biļetes iepriekšpārdošanā 
Jaunsātu pakalpojumu cen-
tra kasē

14.novembrī
12.00
Tukuma 
evaņģēliski 
luteriskajā 
baznīcā

Tukuma Raiņa ģimnāzi-
jas koru koncerts „Sirds 
dziesmas Latvijai”

17.00
Mākslas gale-
rijā „Durvis” 

Tekstilmākslinieces Da-
ces Pugas un keramiķes 
Sanitas Mickus izstāde 
„Savienojums”

17.00
Tukuma pil-
sētas Kultūras 
namā

Biedrības „Tukuma 
domubiedri” 5 gadu 
jubilejas pasākums

17.00
Jaunmoku 
pils kolonnu 
zālē

Žaņa Katlapa balvas 
pasniegšanas svinīgā 
ceremonija
Piedalās solists Juris 
Vizbulis, pianiste Santa 
Jākobsone
Ieeja bez maksas

18.00
Lestenes Tau-
tas namā

Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienai 
veltīts amatiermākslas 
kolektīvu koncerts

20.00
Lestenes Tau-
tas namā

Svētku balle
Spēlē grupa „Pļumpapā”

20.00
Zentenes kul-
tūras namā

Novembra svētku balle
Papildus informācija pa 
tālr.27842650

17.novembrī
17.30
Džūkstes 
kultūras 
namā

Latvijas Republikas prokla-
mēšanas svinības Džūkstes 
pagastā
Manas mājas – mana 
Džūkste (K.Zemdega piemi-
neklim – 80). Nomināciju 
,,Es savai Džūkstei” pasnieg-
šana, svētku koncerts ar 
ansambli trio ,,Noktirne”
Gājiens uz Piemiņas parku 
pie K.Zemdega pieminekļa 
– svecīšu aizdegšana, ziedu 
nolikšana
Atpūtas vakars kopā ar grupu 
,,Tālbraucēji’
Ieeja pasākumos bez maksas
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18.00
Zentenes 
kultūras 
namā

Valsts svētkiem veltīts svinī-
gais pasākums un koncerts
Tiks sveikti Sēmes un Zente-
nes pagastu labo darbu darī-
tāji, uzņēmēji un atbalstītāji 
Par transporta nepieciešamī-
bu nokļūšanai uz pasākumu 
informēt līdz 13.novembrim, 
zvanot pa tālr.27842650

19.00
Irlavas 
kultūras 
namā

Svētku koncerts veltīts Latvi-
jas Republikas jubilejai
Ieeja bez maksas

20.00
Tumes 
kultūras 
namā

Valsts svētku koncerts „Ar 
Latviju plaukstās”
Plkst.22.00 balle kopā ar Juri 
Rozenbergu
Ieeja bez maksas. Galdiņu 
rezervēšana pa tālruni – 
26332401

20.00
Slampes 
Kultūras 
pilī

Latvijas Republikas 97. 
gadadienas sarīkojums 
„Manai Latvijai”
Piedalās Slampes amatier-
mākslas kolektīvi, deju kolek-
tīvs „Austris” un saksofonu 
ansamblis „The sparkling 5”
Ballē spēlēs duets „Līdzsvars”. 
Ieeja bez maksas. Galdiņus 
rezervēt pa tālr. 28340610

20.30
Irlavas 
kultūras 
namā

Atpūtas pasākums, muzicēs 
grupa „Vēja runa”
Pieteikties līdz 14. novem-
brim Irlavas kultūras namā 
vai pa tālr. 26176893

18.novembrī
13.00
Sātu 
baznīcā

Tukuma Raiņa ģimnāzijas 
koru koncerts „Sirds dzies-
mas Latvijai”

18.00
Brīvības 
laukumā, 
Tukumā

Svecīšu iedegšana Brīvības 
laukumā

19.00
Tukuma 
pilsētas 
Kultūras 
namā

Latvijas Republikas prokla-
mēšanas 97.gadadiena
Tukuma novada Domes 
priekšsēdētāja Ērika Lukma-
na uzruna, Tukuma novada 
Domes balvu „Atzinības 
raksts” pasniegšana un 
pūtēju orķestra „Auseklītis” 
koncerts, diriģents Haralds 
Bārzdiņš
Ieeja bez maksas

21.00
Pie 
Tukuma 
ledus 
halles

Latvijas valsts himna un 
svētku salūts „Ugunspuķes 
Latvijai”

19.novembrī
17.00
Tukuma 
biblio-
tēkā

Tukuma bibliotēkā viesosies 
Inese Prisjolkova - psiholoģe, 
bestsellera „Ieelpo laimi un 
mīlestību” autore. Sarunas 
tēma - „Kā dzīvot saskaņā ar 
savu iekšējo būtību”

20.novembrī
19.00
Tukuma 
pilsētas 
Kultūras 
namā

Grupas „BIG AL & THE 
JOKERS” rudens koncertu 
tūre Latvijā
Biļešu cenas – EUR 5.00; 
7.00; 10.00

21.novembrī
22.00
Tumes 
kultūras 
namā

Kluba „Mojito” 5 gadu 
jubilejas pasākums
Programmā grupa „Mu-
siqq”, 3 tenori, pieaugušo 
popiela
Ieejas maksa - EUR 8.00. 
Galdiņu rezervēšana pa 
tālr. 26333371, 26640181

22.novembrī
Laiki tiks 
precizēti
Džūkstes 
pagasta 
kapsētās

Svecīšu vakari Džūkstes 
pagasta kapsētās

13.00
Slampes 
Kultūras 
pilī

Cirka izrāde „Pasakainā 
planēta”
Ieejas maksa – EUR 5.00

15.00
Tukuma 
pilsētas 
Kultūras 
namā

Pateicības koncerts „Dzie-
dāsim Dievam”
Piedalās Adventistu 
Tukuma draudzes koris 
(diriģents Mārtiņš Suba-
tovičs) un instrumentālais 
ansamblis, a capella grupa 
„Tuvu”, meiteņu ansamblis 
un solisti
Ieeja bez maksas

25.novembrī
13.00
Tukuma 
Audēju 
darbnīcā

Tikšanās ar izstādes „Pa-
vediens” dalībniekiem no 
Rīgas Amatniecības vidus-
skolas un izstādes kuratori 
Daci Pugu

26.novembrī
18.00
Tukuma 
pilsētas 
Kultūras 
namā

Cirks no Lietuvas „Pasa-
kainā planēta”
Ieejas maksa – EUR 4.00

27.novembrī
Laiks tiks 
precizēts
Slampes 
Kultūras 
pilī

Tukuma novada un starp-
novadu kultūras darbinie-
ku diena

Laiks tiks 
precizēts
Pie 
Džūkstes 
kultūras 
nama

,,Eņģeļu pieskāriens” – 
svētku egles rotāšana un 
iedegšana

28.novembrī
13.00
Sēmes tau-
tas namā

Sēmes un Zentenes 
pagastu senioru godinā-
šanas pēcpusdiena
Pieteikšanās pasākumam 
līdz 16.novembrim, 
zvanot koordinatoriem 
– Smuidrai, Guntai vai 
Līvijai

29.novembrī
13.00
Slampes 
Kultūras 
pilī

Ingas Brīniņas mākslas 
studijas –biedrības 5 gadu 
jubilejas darbu izstādes 
atklāšana

15.00
Brīvības 
laukumā, 
Tukumā

Radošās darbnīcas

16.00
Brīvības 
laukumā, 
Tukumā

Eglītes iedegšana

16.00
Pie Sēmes 
pakalpoju-
mu centra

Svētku egles iedegšanas 
pasākums

3.decembrī
Laiks tiks 
precizēts
Slampes 
Kultūras 
pilī

Jaunrades deju konkurss
Ieeja bez maksas
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4.decembrī
Laiks 
tiks 
preci-
zēts
Slampes 
Kultūras 
pilī

Slampes un Džūkstes pagas-
tu pārvaldes uzņēmēju un 
zemnieku sarīkojums
Koncertā piedalās Katrīna 
Cīrule. Balli spēlēs „Saderī-
bas sindroms”. Pieteikties pa 
tālr.28779585 vai 28340610. 
Dalības maksa – EUR10.00

6.decembrī
Laiks 
tiks 
preci-
zēts
Tumes 
kultūras 
namā

Pirmās Adventes koncerts
Koncertu sniegs vidējās pa-
audzes deju kolektīvs „Solis”, 
sieviešu vokālais ansamblis 
„Kansoneta”, bērnu ansamblis 
un deju grupa „Mazie ķipari”

Laiks 
tiks 
preci-
zēts
Pasta-
riņa 
muzejā

Tiekamies 2.Adventē!
Piedalās pirmsskolas bērnu 
deju kolektīvs „Ozolēni”, 
senioru ansamblis „Meže-
zers” un līnijdeju kolektīvs 
„BUMS”

11.decembrī
18.00
Pagalmā pie Irlavas 
un Lestenes pagastu 
pārvaldes

Svētku egles 
iedegšana

12.decembrī
15.00
Lestenes Tautas 
namā

Ziemassvētku adven-
tes koncerts „Baltās 
dziesmas”
Jānis Paukštello un 
Ilze Purmaliete

18.00
Pagalmā pie 
Jaunsātu Tautas 
nama

Egles iedegšana

Sporta pasākumi 
1.-30.novembrī
Tukuma 
Raiņa ģim-
nāzijā

Latvijas Republikas Mak-
sibasketbola 25. Čempio-
nāta spēles dāmām un 
kungiem septiņās vecuma 
grupās

1.-30.novembrī
Sporta kom-
pleksa zālē

Rietumu līgas sacensības 
basketbolā vīriešiem

14.novembrī
16.30
Tukuma ledus hallē

HASC/ HK 
Tukums - HK 
Liepāja

21.novembrī
16.30
Tukuma ledus hallē

HASC/ HK Tu-
kums - HS Rīga

25.novembrī
18.45
Tukuma ledus 
hallē

HASC/ HK Tukums - 
HK Zemgale/LLU

28.novembrī
10.00-19.00
Tukuma Rai-
ņa ģimnāzijā, 
Sporta kom-
pleksa zālē

Katrīnas kausa izcīņa 
Maksibasketbolā dā-
mām un kungiem

29.novembrī
Laiks tiks 
precizēts
Tukuma ledus 
hallē

HK Tukums/Stiga RM - 
Venta 2002

2.decembrī
18.45
Tukuma ledus 
hallē

HASC/ HK Tukums - 
HK Kurbads

5.decembrī
16.30
Tukuma ledus 
hallē

HASC/ HK Tukums - 
HK Prizma

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

Izstādes
Novembrī Zentenes kultūras namā ska-

tāma Arvīda Drīzuļa darbu izstāde. 
Visu novembra mēnesi Sēmes pakalpo-

juma centrā Kandavas mākslas skolas au-
dzēkņu darbu izstāde „Senie amati”.

No 17.novembra līdz 10.janvārim Irla-
vas kultūras namā mākslinieces Ilzes Cēr-
piņas gleznu izstāde.

Tukuma bibliotēkas lasītāju apkalpoša-
nas zālē fotoizstāde „Es esmu brīvs!”, kas 
apliecina iespēju atbrīvoties no smēķēšanas 
atkarības.

Tukuma bibliotēkas vestibilā skatāmi 
fotokonkursa „Rožu svētki 2014” darbi.

Tukuma bibliotēkas Bērnu nodaļā So-
mijas vēstniecības ceļojošā izstāde pašiem 
mazākajiem apmeklētājiem „Muminu pa-
saule”.

No 14.novembra līdz 17.decembrim 
Mākslas galerijā „Durvis” tekstilmāksli-
nieces Daces Pugas un keramiķes Sanitas 
Mickus izstāde „Savienojums”.

Līdz 31. decembrim Audēju darbnīcā 
skatāma Rīgas Amatniecības vidusskolas 
tekstilnodaļas darbu izstāde „Pavediens”.

Līdz 12. novembrim Mākslas galerijā 
„Durvis” Lias Kiršteines gleznu izstāde 
„No dziļumiem” un Velgas Melnes kera-
mikas izstāde „Sarunas par Tukuma ke-
ramiku”.

Līdz 2016. gada 9. janvārim Audēju 
darbnīcā izstāde „Rokdarbi mūža garu-
mā”, kas veltīta Tautas daiļamata meistarei 
Dzidrai Amboltei.

Līdz 2016. gada 31. janvārim Tukuma 
Mākslas muzejā Tukuma muzeja 80 gadu 
jubilejas izstāde. 

Līdz 2016. gada jūlijam Pils tornī izstā-
de „Tukums lepojas”.

Pastariņa muzeja rekonstruētajā stallītī 
ekspozīcija „Saldūdens zveja”. 

Durbes pilī ekspozīcija „Rainis un 
Durbes pils”. Grupas pieteikt iepriekš pa 
tālr.631 22633, 26305946. 

Durbes pilī izstādē „Durbes pils fo-
togrāfijās un arhīva dokumentos” apska-
tāms Rainim un Aspazijai veltīts pastmarku 
bloks un īpašā aploksne, kas apzīmogota ar 
pirmās dienas zīmogu, kā arī dzejniekiem 
veltītā Latvijas Bankas izdotā 5 eiro monē-
ta. 

Kustamās mantas 
izsole

Tukuma novada Dome 2015.gada 1.de-
cembrī plkst.15.00 Tukuma novada pašval-
dības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko 
kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo 
kustamo mantu:

automašīnu VW SHARAN, reģistrā-
cijas Nr.GD 2399, 1998.gads, sākumcena 
EUR 875,00. Apskate darba dienās, par 
laiku iepriekš sazinoties pa mobilo tālr. 
26324828 (Z.Bāliņš).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.tukums.lv. Izsoles dalībniekus reģis-
trē Tukuma novada Domes 315.kabinetā 
darba laikā līdz 2015.gada 1.decembrim 
plkst.12.00.

Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam 
Tukuma novada Domes kontā jāiemak-
sā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles 
sākumcenas EUR 87,50 un dalības maksa 
EUR 10,00
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TUKUMA NOVADA DOMES 
INFORMATĪVAIS IZDEVUMS 

“TUKUMA LAIKS”
Iznāk vienu reizi mēnesī. 

Tirāža: 12 100. Bezmaksas. 
Ar izdevumu var iepazīties arī  www.tukums.lv

Izdevējs: Tukuma novada Dome, 
reģ. nr. 000702749. 

Adrese: Talsu iela 4, Tukums, LV-3101. 
Tālr. 631 22707, e-pasts: dome@tukums.lv

Atbildīgais par izdevumu: Kultūras, sporta un 
sabiedrisko attiecību nodaļa, 

redaktore Anda Andžāne, tālr. 63132774, 
e-pasts: anda.andzane@tukums.lv

Maketēts un iespiests: 
SIA Tipogrāfija “Universums A”. 

Izplatītājs: SIA “PostService”, Latvijas Pasts
Par faktu, personu un informācijas precizitāti 

atbild publikācijas autors.

Seko Tukuma novada Domei 
Twitter kontā

@TukumaDome

Ja vēlaties izdevumu 
“Tukuma Laiks” 

saņemt 
elektroniskā veidā, 

sūtiet e-pastu uz adresi
anda.andzane@tukums.lv

Seko 
Tukuma novada Domei draugiem.lv 

un www.tukums.lv

SKATIES DOMES 
SĒDES TIEŠRAIDĒ 

www.tukums.lv sadaļā 
“Video”!

Apmeklētāju pieņemšanas centra 
darba laiki:

(ieeja no Šēseles ielas, 
63122707; 26603299)

Pirmdienās 8.00 - 18.00
Otrdienās 8.00 - 17.00 
Trešdienās 8.00 - 17.00
Ceturtdienās  8.00 - 17.00
Piektdienās    8.00 - 16.00

Domes administrācijas 
(speciālistu) pieņemšanas laiki:

Pirmdienās  14.00 - 18.00
Ceturtdienās  8.00 - 12.00 

Domes priekšsēdētāja 
pieņemšanas laiki:

Pirmdienās. 14.00-18.00

Priekšsēdētāja vietnieka 
pieņemšanas laiki:

Pirmdienās  14.00 - 18.00
Ceturtdienās  13.00 - 17.00 

Izpilddirektora pieņemšanas laiki:
Pirmdienās  14.00 - 18.00
Ceturtdienās  13.00 – 17.00
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