RĪCĪBAS
PLĀNS
Aktualizēts 2019.gada 31.janvārī
Kods: RP 2019.1.

Saturs
1. Ievads
2. Rīcības plāns un tā virzieni
RV1
RV2
RV3
RV4
RV5
RV6
RV7
RV8
RV9
RV10
RV11
RV12
RV13
RV14
RV15
RV16
RV17
RV18
RV19
RV20
RV21
RV22

Mūsdienīga izglītība - no pirmsskolas līdz mūžizglītībai
Jauniešu iniciatīvas atbalsts
Saistoša kultūrvide un aktīva kultūras dzīve
Sports kā veselīga dzīvesveida pamats un novada atpazīstamības sekmētājs
Profilaksi pastiprinoša veselības aprūpe
Iekļaušanu sekmējoši sociālie pakalpojumi un palīdzība
Daudzveidīga mājokļu piedāvājuma attīstība
Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta nodarbinātība
Rūpniecības un loģistikas attīstība
Daudzveidīga lauksaimniecība ar aktīvu kooperāciju
Augošs tūrisms
Tukuma vecpilsētas reģenerācija
Ērta transporta infrastruktūra, satiksme un sakari
Vienota novada ūdensapgādes un kanalizācijas saimniecība
Efektīva siltumapgāde
Energoefektivitātes paaugstināšana
Atkritumu saimniecība ar augstu pārstrādes līmeni
Pievilcīga un tīra apkārtējā vide
Droša vide
Moderna un efektīva pārvalde
Aktīva iesaiste dažāda mēroga sadarbībā un tās sekmēšana
Kopienu aktivitātes sekmēšana

3. Priekšlikumi Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna aktualizācijai

Ievads
Attīstības programmas Rīcības plāns ir programmas daļa, kuru izstrādā ne mazāk kā triju gadu periodam, un kurā ietver:
• plānotās darbības un to īstenošanas termiņus;
• atbildīgos par darbību īstenošanu;
• plānoto darbību īstenošanas finanšu avotus;
• darbības rezultātus.
Attīstības programmas Rīcības plāns ir apstiprināts Tukuma novada Domē 2015.gada 22.decembrī (prot.Nr.14, 5.§) un tas būtu aktualizējams vismaz reizi gadā,
apstiprinot to ar domes lēmumu.
Aktualizācija tiek veikta balstoties uz Rīcības plāna īstenošanas progresa vērtējumu Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas
īstenošanas 2017. - 2018. gada pārskatā un vienlaikus ar 2019.gada budžeta izstrādi, ņemot vērā Tukuma novada Domes priekšsēdētāja 05.11.2018. apstiprinātos
noteikumus Nr.36 „Par Tukuma novada pašvaldības budžeta un pašvaldības kapitālsabiedrību budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību
2019. gadam".
Ar Tukuma novada Domes 2019.gada 31.janvāra lēmumu (prot.Nr.2., 4.§.) tiek apstiprināta kārtējā Rīcības plāna aktualizācija.
Lai dažādos pašvaldības dokumentos nodrošinātu korektu atsauci uz Rīcības plāna uzdevumiem/ pasākumiem, katrai aktualizētai Rīcības plāna redakcijai tiek piešķirts
kods, ko veido divu skaitļu kombinācija – Rīcības plāna apstiprināšanas/ aktualizācijas gads un numurs pēc kārtas attiecīgajā gadā, kas atdalīti ar punktu.
Uzdevuma/ pasākuma atsauci veido uzdevuma/ pasākuma numurs Rīcības plānā un Rīcības plāna kods, kas atdalīti ar slīpsvītru.
Rīcības plāna pieņemšanas / aktualizēšanas datums
Pieņemts 2015.gada 22.decembrī
Aktualizēts 2016.gada 24.novembrī
Aktualizēts 2017.gada 23.novembrī
Aktualizēts 2019.gada 31.janvārī

Kods
RP 2016.1
RP 2017.1
RP 2019.1

Uzdevumu/ pasākumu atsauces piemērs
3.1.1.
3.1.1./ RP 2016.1
3.1.1./ RP 2017.1
3.1.1./ RP 2019.1

Tukuma novada attīstības programmas Rīcības plāns strukturēts pa 22 Rīcības virzieniem (RV).
Ir pievienots Priekšlikumu apkopojums, kas saņemti no Tukuma novada Domes nodaļām, struktūrvienībām, pašvaldības iestādēm un aģentūras.

Rīcības plānā izmantotie finansēšanas avotu saīsinājumi:
PB
VB
KSB
ESf
Cits

pašvaldības budžets
valsts budžets
kapitālsabiedrības budžets
Eiropas Savienības fondi
finansējums no citiem avotiem, piemēram, no citām ārvalstu palīdzības programmām, no
privātiem uzņēmumiem, privātpersonām, dāvinājumi, ziedojumi u.c.

Citi izmantotie saīsinājumi:
ES
IKT
LLKC
LPS
NĪN
NVO
PII
SIA
TIC
VII
VKAC
VUGD

Eiropas Savienība
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Latvijas Pašvaldību savienība
nekustamā īpašuma nodoklis
nevalstiskās organizācijas
pirmsskolas izglītības iestāde
sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Tūrisma informācijas centrs
vispārējās izglītības iestāde
valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Rīcības plāns
Kods: RP 2019.1
U

Uzdevums

P

Pasākums

Atbildīgais

Izpildes
termiņš/
periods

Izglītības
pārvalde

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

Vairāk kā 50 jaunas vietas PII

Izglītības
pārvalde

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

Atjaunotas, uzlabotas, aprīkotas PII ēkas

Finansēšanas
Darbības/ iznākuma rādītāji
avoti

RV1 Mūsdienīga izglītība - no pirmsskolas līdz mūžizglītībai
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.1.

Nodrošināt pieejamu 1.1.4.
un iekļaujošu
pirmsskolas izglītību
1.1.5.
visiem novada bērniem

Jaunu pirmsskolas izglītības vietu izveidošana
Pirmsskolas izglītības iestāžu ēku atjaunošana, iestāžu
aprīkojuma un materiālās bāzes nodrošināšana ar
informācijas tehnoloģijām, mūsdienu rotaļu un mācību
iekārtām, līdzekļiem
Pirmsskolas izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes
paaugstināšana
Pirmsskolas izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošana
un rotaļu laukumu atjaunošana

Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde

2016-2021
2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits
PB; VB; ESf;
Cits

PII ēkām paaugstināta energoefektivitāte
PII labiekārtota un pievilcīga vide, moderni
rotaļu laukumi

Pirmsskolas izglītības iestāžu nodrošināšana ar
Izglītības
kvalificētiem pedagoģiskajiem darbiniekiem, darbinieku
pārvalde
atbalsta un motivēšanas sistēmas veidošana

2016-2021

PB

1.1.6.

Atbalsts bērnu uzraudzības grupu un auklīšu dienesta
pieejamībai

Izglītības
pārvalde

2016-2021

PB

1.1.7.

Metodiskā atbalsta nodrošināšana pirmsskolas izglītības Izglītības
iestādēs
pārvalde

2016-2021

PB

1.1.8.

Atbalsta personāla nodrošināšana pirmsskolas izglītības Izglītības
iestādēs
pārvalde

2016-2021

PB

1.2.1.

Valsts ģimnāzijas statusa iegūšana Tukuma Raiņa
ģimnāzijai

2016-2021

PB

Iegūts Valsts ģimnāzijas statuss

1.2.2.

Izglītības iestāžu tīkla pilnveide

2016-2021

PB

Pieprasījumam atbilstošs efektīvs skolu tīkls

1.2.3.

Vispārējās izglītības iestāžu ēku atjaunošana un telpu
labiekārtošana

2016-2021

PB; VB; ESf

Atjaunotas, sakārtotas VII ēkas

1.2.4.

Vispārējās izglītības iestāžu materiālās bāzes
Izglītības
pilnveidošana un aprīkošana ar IKT mūsdienīga mācību
pārvalde
procesa nodrošināšanai

PB; VB; ESf

Aprīkotas, modernas VII. Ieviesti IKT
risinājumi, t.sk., iegādāti datori, interaktīvās
tāfeles u.c. IKT aprīkojumi nodrošina
mūsdienīga mācību procesa īstenošanu

Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde

2016-2021

Darbinieku apmācība, pieredzes apmaiņa.
Pedagogi ar augstu, mūsdienu prasībām
atbilstošu kvalifikāciju
Nodrošināta pieejamība PII, bērnu
uzraudzības grupu un auklīšu dienesta
pakalpojumiem
Nodrošināts PII nepieciešamais mūsdienīgs
metodiskais atbalsts
PII nodrošinātas ar atbalsta personālu –
psihologs, logopēds un mediatora
pakalpojumi

1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.

1.2.

Veicināt efektīvu
augstas kvalitātes
mūsdienu prasībām
atbilstošu vispārējo
izglītību

2016-2021

PB; VB; ESf

Ērta, droša, veselīga un gaumīga vide VII

2016-2021

PB; VB; ESf

VII ēkām paaugstināta energoefektivitāte

Izglītības
pārvalde

2016-2021

PB; VB; ESf

Labiekārtotas, uzlabotas, aprīkotas VII
sporta zāles un laukumi/ stadioni
Labiekārtota un pievilcīga VII teritorija.
Izbūvēti gājēju celiņi, sakārtoti laukumi,
apstādījumi pie skolu ieejām u.c.
Pedagogu apmācība, pieredzesa apmaiņa.
Pedagogu atbalsta sistēma. Pedagogi ar
augstu, mūsdienu prasībām atbilstošu
kvalifikāciju
Nodrošināts nepieciešamais mūsdienīgs
metodiskais atbalsts
Mājas lapas, atvērto durvju dienas, skolēnu
un vecāku aptaujas u.c.
Pašvaldības, skolu apbalvojumi skolēniem un
viņu pedagogiem
Sadarbība ar ģimenēm – aptaujas,
diskusijas, materiāli u.c.
Izglītības iestāžu, Izglītības pārvaldes
darbinieku apmaiņas braucieni, mācības.
Sadarbības ietvaros jaunu iniciatīvu
veidošanās

Vispārējās izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošana

Izglītības
pārvalde

2016-2021

PB; VB; ESf

1.2.9.

Vispārējās izglītības iestāžu nodrošināšana ar
Izglītības
kvalificētiem pedagoģiskajiem darbiniekiem, darbinieku
pārvalde
atbalsta un motivēšanas sistēmas veidošana

2016-2021

PB; VB

1.2.10.

Metodiskā atbalsta nodroši-nāšana un citi mācību
procesa pilnveidošanas pasākumi

2016-2021

PB

2016-2021

PB

2016-2021

PB; Cits

2016-2021

PB; Cits

2016-2021

PB; ESf: CIts

2016-2021

PB; VB: Cits

2016-2021

PB

Dziļāka skolu specializācija

2016-2021

PB

Atbalsta personāls VII - psihologs, logopēds
un mediatora pakalpojumi

1.2.12.
1.2.13.
1.2.14.
1.2.15.
1.2.16.

1.3.

Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde

1.2.8.

1.2.11.

Veidot daudzveidīgu,
saistošu un radošu
profesionālas ievirzes
un interešu izglītības

Pieejamas un veselīgas vides veidošana izglītības
iestādēs
Vispārējās izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes
paaugstināšana
Vispārējās izglītības iestāžu sporta zāļu, sporta laukumu
un stadionu pārbūve un labiekārtošana, sporta
materiāltehniskās bāzes pilnveidošana

Izglītības
pārvalde
Izglītības
Izglītības iestāžu mārketinga pasākumi
pārvalde
Atbalsta pasākumi skolēnu sasniegumiem un skolēnu
Izglītības
izcilības veicināšana
pārvalde
Vērtībizglītības īstenošana izglītības iestādēs sadarbībā Izglītības
ar ģimeni
pārvalde
Izglītības iestāžu starptautiskas sadarbības veicināšana
Bērnu un jauniešu pilsoniskās apziņas un nacionālās
identitātes stiprināšana
Izglītības iestāžu programmu piedāvājuma
paplašināšana un izglītības iestāžu specializācija

Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde

Dažādi pasākumi

1.2.17.

Atbalsta personāla nodroši-nāšana izglītības iestādēs

1.2.18.

Tukuma novada Speciālās izglītības iestādes - attīstības
Izglītības
centra izveidošana uz Tukuma novada
pārvalde
internātpamatskolas bāzes

2019-2021

PB; VB; ESf

Izveidota Tukuma novada Speciālās izglītības
iestāde - attīstības centrs

1.3.1.

Profesionālas ievirzes un interešu izglītības
Izglītības
pakalpojumu daudzveidības un elastības nodrošināšana pārvalde

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

Paplašināta piedāvājuma daudzveidība,
jaunas programmas, pulciņi

1.3.2.

Profesionālas ievirzes, kultūrizglītības un interešu
izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabošana

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

Uzlabota profesionālas ievirzes un interešu
izglītības kvalitāte

Izglītības
pārvalde

1.3.3.

1.3.

Veidot daudzveidīgu,
saistošu un radošu
profesionālas ievirzes 1.3.4.
un interešu izglītības
piedāvājumu
1.3.5.

1.3.6.
1.3.7.

1.4.

1.5.

1.4.1.
Attīstīt karjeras
izglītības un
1.4.2.
profesionālās izglītības
piedāvājumu
1.4.3.
Sekmēt iedzīvotāju
iesaisti neformālās
izglītības un
mūžizglītības
pasākumos

1.5.1.
1.5.3.
1.5.4.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.

1.6.

Pilnveidot izglītības
vadību novadā un
atbalstu dažādām

Profesionālas ievirzes un inte-rešu izglītības
infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes
pilnveidošana, teritoriju labiekārtošana

Izglītības
pārvalde

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

Uzlabota profesionālas ievirzes izglītības
iestāžu ēku infratsruktūra, materiāltehniskā
bāze un labiekārtota teritorija

Bērnu un jauniešu iesaistes interešu un profesionālas
ievirzes izglītībā paaugstināšanas pasākumi

Izglītības
pārvalde

2016-2021

PB

Pieejama informācija, atvērto durvju dienas
u.c. pasākumi

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības audzēkņu
sasniegumu veicināšana un popularizēšana

Izglītības
pārvalde

2016-2021

PB

Koncerti, izstādes, konkursi u.c. pasākumi

Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu un interešu
izglītības nodrošināšana ar kvalificētiem
pedagoģiskajiem darbiniekiem, darbinieku atbalsta un
motivēšanas sistēmas veidošana
Atbalsts Valsts aizsardzības mācības programmas
ieviešanai un realizēšanai Zemgales vidusskolā
Karjeras izglītības pakalpojumu pieejamības
nodrošināšana izglītojamajiem
Uzņēmējdarbības un līderības spēju attīstīšana
izglītojamajiem
Profesionālās izglītības programmu piedāvājuma
nodrošināšana
Sekmēt pieaugušo izglītības un mūžizglītības politikas
uzdevumu īstenošanu

Izglītības
pārvalde

Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde
Izglītības
Atbalsts mūžizglītības pasākumiem novadā
pārvalde
Izglītības
Sadarbības veicināšana ar augstākās izglītības iestādēm
pārvalde
Aktīva iesaistīšanās valsts mēroga izglītības attīstības
Izglītības
pasākumos
pārvalde
Pedagogu profesionālās pilnveides organizēšana un
Izglītības
koordinēšana
pārvalde
Nacionāla mēroga un starptautiskas sadarbības
Izglītības
veicināšana
pārvalde

Pedagogu apmācība, pieredzesa apmaiņa.
Pedagogu/treneru motivācijas sistēma.
Pedagogi ar augstu, mūsdienu prasībām
atbilstošu kvalifikāciju.
Ar materiāli tehnisko bāzi atbalstīta
jaunsargu kustība Zemgales vidusskolā

2016-2021

PB; VB

2016-2021

PB; Cits

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

2016-2021

PB; Cits

2016-2021

PB; Cits

2016-2021

VB; ESf; Cits

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

2016-2021

PB

Sadarbības pasākumi, informācija,
vieslekcijas u.c.

2016-2021

PB; VB

Piedalīšanās pasākumos, plānošanā

2016-2021

PB

2016-2021

PB; Cits

1.6.4.

Pārvaldības sistēmu pilnveidošana un tehnoloģiju
modernizēšana

Izglītības
pārvalde

2016-2021

PB

1.6.5.

Informācijas sistēmu pārvaldība un pilnveidošana

Izglītības
pārvalde

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

Karjeras izglītības pakalpojumi
Prakse, diskusijas, konkursi u.c. pasākumi
Sadarbība ar profesionālās izglītības
iestādēm. Pieejama informācija
Informācija, pasākumu koordinēšana,
vajadzību apzināšana
Pieaugušo apmācības

Pedagogu apmācības, pieredzes apmaiņa
Sadarbība, pieredzes apmaiņa
Pilnveidota pārvalde – ieveista stratēģiskā
vadīšana, t.sk.plānošana, regulāra situācijas
analīze, piedalīšanās izglītības politikas
veidošanā nacionālā līmenī
Pilnveidota informācijas sistēma – datu
vākšana, analīze, situācijas vērtēšana,
rezultātu uzkrāšana

1.6.6.

1.6.

Pilnveidot izglītības
vadību novadā un
atbalstu dažādām
mērķa grupām

1.6.8.
1.6.9.

Izglītības
pārvalde
Izglītības
Izglītības iestāžu saimnieciskā nodrošinājuma pilnveide
pārvalde
Konsultatīvs atbalsts ģimenēm, bērniem un
Izglītības
pedagogiem, nodrošinot psihologa, logopēda un
pārvalde
mediatora pakalpojumus
Ar izglītību saistītu e-pakalpojumu attīstība

2016-2021

PB

Jauni un augstāka līmeņa e-pakalpojumi

2016-2021

PB

Personāla mācības, pilnveidota ēku
apsaimniekošana un uzturēšana u.c.

2016-2021

PB

Ieviesti psihologa, logopēda un mediatora
pakalpojumi

1.6.10.

Atbalsts reemigrantu un jauniebraucēju iekļaušanai
izglītības iestādēs

Izglītības
pārvalde

2016-2021

PB

Sniegts atbalsts reemigrantu un
jauniebraucēju iekļaušanai izglītības iestādē

1.6.11.

Atbalsta sistēmas veidošana un atbalsta nodrošināšana
Izglītības
sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un
pārvalde
jauniešiem

2016-2021

PB

Sniegts atbalsts sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem bērniem un jauniešiem

1.6.12.

Atbalsts priekšlaicīgi mācības pametušo un izglītību
neieguvušo jauniešu izglītības turpināšanai

Izglītības
pārvalde

2016-2021

PB

Izglītības
pārvalde

2017-2021

PB; Cits

2016-2021

PB

2019-2021

PB; VB; Esf;
Cits

2016-2021

PB

Izveidots koordinācijas un sadarbības tīkls, tā
darbības plāns

2016-2021

PB

Aktualizēti jaunatnes jautājumi visā novadā

2016-2021

PB

Izveidota vienota jauniešu pasākumu
koordinēšanas sistēma

2016-2021

PB; ESf; Cits

Pieredzes apmaiņas pasākumi

2016-2017;
2020-2021

PB; ESf; Cits

Veikti pētījumi, noskaidrota situācija,
tendences, problēmas

2016-2021

PB; ESf; Cits

Veikti pētījumi, sekmīgi realizēti projekti

2016-2021

PB; ESf; Cits

Forumi, konferences un semināri –
piedalīšanās, organizēšana

2016-2021

PB; ESf; Cits

Dažādi informatīvie materiāli

2016-2021

PB

Dažādi informatīvie materiāli

1.6.13.
1.6.14.
1.6.16.

Sportisko aktivitāšu, t.sk. peldētprasmes apguves,
veicināšana bērniem un jauniešiem, veselīga
dzīvesveida veicināšana un popularizēšana
Elektroniskās pieteikšanās izglītības iestādēs sistēmas
izveide
Tukuma novada izglītības attīstības rīcības plāna 2019.2021.gadam īstenošana

Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde

Sniegts atbalsts priekšlaicīgi mācības
pametušo un izglītību neieguvušo jauniešu
izglītības turpināšanai
Piedāvātas sporta iespējas novada teritorijā,
vai transporta organizēšana nodarbībām
ārpusnovada (peldētprasme)
Izveidots e-pakalpojums. Ieviesta
elektroniskās pieteikšanās sistēma
Īstenots Tukuma novada izglītības attīstības
rīcības plāns 2019.-2021.gadam

RV2 Jauniešu iniciatīvas atbalsts
2.1.1.
2.1.

Pilnveidot
2.1.2.
institucionālo sistēmu
darbam ar jaunatni
2.1.3.
pašvaldībā
2.1.4.

2.2.

2.3.

Veikt pētījumus un
2.2.1.
informācijas
apkopošanu pamatotai
2.2.2.
jaunatnes politikas
plānošanai un resursu
2.2.3.
efektīvai izmantošanai
2.3.1.
Izstrādāt efektīvu
jauniešu informēšanas 2.3.2.
sistēmu, kas
nodrošinātu
informācijas
pieejamību ikvienam
jaunietim.

Jaunatnes lietu koordi-nācijas un sadarbības platformas (tīkla) izveidošana un attīstība pašvaldībā

Izglītības
pārvalde
Izglītības
Sadarbība ar pašvaldības pagastiem un NVO
pārvalde
Izglītības
Vienotas koordinēšanas sistēmas izveide
pārvalde
Sadarbība un pieredzes apmaiņa ar valsts insti-tūcijām, Izglītības
citām pašvaldībām un organizācijām
pārvalde
Izglītības
Pētījumi par jaunatnes dzīves kvalitāti pašvaldībā
pārvalde
Iesaiste ES projektos pētījumu realizēšanai un
Izglītības
dokumentu izstrādei
pārvalde
Forumi, konferences un se-mināri jauniešiem un jauIzglītības
natnes darbā strādājošiem
pārvalde
Izglītības
Informatīvo materiālu izstrāde
pārvalde
Izglītības
Info punktu izveide kopienu centros pagastu teritorijās
pārvalde

2.3.

Izstrādāt efektīvu
jauniešu informēšanas
sistēmu, kas
nodrošinātu
2.3.3.
informācijas
pieejamību ikvienam 2.3.4.
jaunietim.
2.3.5.
2.4.1.
2.4.2.

2.4.

2.6.

Informatīvo ekrānu izvietošana skolās
Novada jaunatnes iniciatīvu atbalsta fonda izveide,
konkursi
Atbalsts novada jaunatnes organizācijām un neformālām jauniešu grupām
Skolēnu pašpārvalžu izglītošana un stiprināšana

2.4.4.

Brīvprātīgā darba sekmēšana

Sekmēt un atbalstīt
jauniešu iniciatīvas un 2.4.5.
līdzdalību pašvaldības
2.4.6.
darbā

Jauniešu forumi, info dienas
Jauniešu gada balva

2.4.7.

Telpu nodrošināšana jauniešu iniciatīvu pasākumiem

2.4.8.

Pieredzes apmaiņa valsts un Eiropas mērogā

2.4.10.

Jaunatnes darbā iesaistīto izglītošana un motivēšana

2.5.1.
Palīdzēt veidot
jauniešu pasaules
skatījumu, veicināt 2.5.2.
starptautiskus
kontaktus, sadarbību, 2.5.3.
pieredzes apmaiņu un
2.5.4.
veicināt jauniešu
starpkultūru mācīšanos
2.5.5.

Veicināt jauniešu
nodarbinātību, attīstīt
uzņēmējdarbības
spējas un iesaisti
brīvprātīgajā darbā,

Aktīvs darbs sociālajos tīklos

2.4.3.

2.4.11.

2.5.

Aktuālas informācijas nodrošināšana par jauniešu
iniciatīvas atbalsta iespējām

Multifunkcionālo kopienas centru ar jauniešu centriem
attīstība pagastu teritorijā
Sekmēt sadraudzības skolu kustību un skolēnu
apmaiņas braucienus
Starptautiskas nometnes un jauniešu apmaiņas
Iesaistīšanās Eiropas brīvprātīgajā darbā
Jauniešu darbā iesaistīto personu kompetenču pilnveidošana pārrobežu projektos
Jauniešu iesaistīšana pārrobežu projektos

2.6.1.

Karjeras izglītības sistēmas ieviešana un attīstība

2.6.2.

Prakses vietu veidošana dažāda vecuma jauniešiem
(t.sk. sezonāla rakstura prakses vietas skolēniem)

Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde
Pagastu
pārvaldes
Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde

Informācija pa dažādiem komunikācijas
kanāliem
Regulāra informācija par aktualitātēm
sociālajos tīklos

2016-2021

PB; ESf; Cits

2016-2021

PB; ESf; Cits

2016-2021

PB; ESf; Cits

Informatīvi ekrāni skolās

2016-2021

PB; ESf; Cits

Fonds, konkursi

2016-2021

PB; ESf; Cits

Diskusijas ar organizācijām, projektu
konkursi, informatīvs atbalsts

2016-2021

PB; ESf; Cits

Telpas, palīdzība pašpārvaldēm

2016-2021

PB; ESf; Cits

Informācija par brīvprātīga darba iespējām,
guvumiem no tā, brīvprātīgo sumināšana

2016-2021

PB; ESf; Cits

Forumi, info dienas

2016-2021

PB; ESf; Cits

2016-2021

PB; ESf; Cits

2016-2021

PB; ESf; Cits

Pieredzes apmaiņa klātienē un virtuāli

2016-2021

PB; ESf; Cits

Apmācibas, semināri darbiniekiem

2016-2021

PB; ESf; Cits

Jauniešu centri multifunkcionālajos centros
pagastu centros

2016-2021

PB; ESf; Cits

Apmaiņas braucieni

2016-2021

PB; ESf; Cits

Starptautiskas nometnes, jauniešu apmaiņas
braucieni (organizēti skolās, jauniešu
centros)

2016-2021

Cits

2016-2021

PB; ESf; Cits

Veiksmīgi īstenoti projekti

2016-2021

PB; ESf; Cits

Veiksmīgi īstenoti projekti

2016-2021

PB; ESf; Cits

Ieviesta un tiek pilnveidota karjeras izglītības
sistēma

2016-2021

PB; Cits

Ieviesta un ikgadu piešķirta pašvaldības
balva
Telpas jauniešu pasākumiem. Jauni kopienu
centri pagastu centros

Brīvprātīgo darbs

Prakses vietas

2.6.

2.7.

2.8.

Veicināt jauniešu
nodarbinātību, attīstīt
uzņēmējdarbības
spējas un iesaisti
brīvprātīgajā darbā,
palielinot jauniešu
prasmes un iemaņas,
veiksmīgai karjeras
izveidei

2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.

Vietējā mēroga (novada) uzņēmēju sertifikācijas „sistēmas”, kas apliecina jau-niešu praktiskās iemaņas un
atvieglo iekļaušanos darba tirgū
Jauniešu mācību uzņēmumu veidošana uzņēmumu
paspārnē
Skolu iesaistīšanās biedrībā „Junior Achievement –
Young Enterprise Latvia” (JA)

Izglītības
pārvalde

PB

2016-2021

PB; Cits

2016-2021

PB; ESf; Cits

Skolas iesaistījušās JA kustībā

2016-2021

PB; ESf; Cits

Karjeras konsultants Izglītības pārvaldē

2016-2021

PB; Cits

2017-2019

PB; Cits

2016-2021

PB; Cits

Moderns aprīkojums skolēnu pašpārvaldēm.
Dažādas aktivitātes skolēniem

2016-2021

PB; Cits

Apmācības, pieredzes apmaiņa

2016-2021

PB; Cits

Pieredzes apmaiņa darba pilnveidošanai

2016-2021

PB

Pašpārvaldēm ir telpas skolās

2016-2021

PB

Aktīvas pašpārvaldes

Izglītības
pārvalde

2016-2021

PB

Personības treniņi

Psihologa/personības izaugsmes trenera pieejamība
jaunieša sevis izprašanai un personības attīstībai

Izglītības
pārvalde

2016-2021

PB

Psihologs/personības trenera pakalpojumi

Karjeras konsultanta nodrošināšana jauniešu karjeras
konsultācijām individuāli

Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde

2016-2021

PB

Karjeras konsultants

2016-2021

PB

Izveidota un regulāri tiek pilnveidota
mentoru kustība novadā

Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde

2.6.6.

Karjeras konsultanta no-drošināšana jauniešu kar-jeras Izglītības
konsultācijām un gru-pu (klašu) karjeras izglītībai
pārvalde

2.6.7.

Sadarbības veicināšana ar novada uzņēmējiem

2.6.8.

Atbalsta sistēmas izveide jauniešu individuālo spēju
attīstīšanai

Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde

2.7.1.

Finansiāls atbalsts Tukuma novada skolu skolēnu
pašpārvalžu aktivitātēm

Izglītības
pārvalde

Skolēnu pašpārvalžu līderu un konsultantu apmācības
un treniņi
Skolēnu pašpārvalžu skolotāju konsultantu pieredzes
apmaiņa

Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde

Aktualizēt Tukuma
novada skolu skolēnu
2.7.2.
pašpārvaldes, to
nozīmi un darbību.
2.7.3.
Izveidot, izglītot un
atbalstīt Tukuma
2.7.4.
novada jauniešu domi

Telpu nodrošināšana skolēnu pašpārvaldēm skolās

2.7.5.

Atbalsts novada skolēnu pašpārvalžu attīstībai

2.8.1.

Neformālās izglītības treniņu organizēšana jauniešu
vērtību, prasmju un kompetenču attīstībai un
līdzdalības veicināšanai

Sniegt atbalstu
jauniešu personības
2.8.2.
attīstībai, paaugstinot
neformālās izglītības
2.8.3.
nozīmi
2.8.4.

Sadarbība ar uzņēmējiem. Izveidota novada
uzņēmēju sertifikācijas “sistēma”

2016-2021

Mentoru kustības attīstīšana pašvaldībā

Jauniešu mācību uzņēmumi

Jauniešu ekskursijas, diskusijas, prakse
novada uzņēmumos
Izveidota atbalsta sistēma jauniešu
individuālo spēju attīstīšanai.

RV3 Saistoša kultūrvide un aktīva kultūras dzīve
3.1.1.

3.1.

Attīstīt modernu un
3.1.2.
ērtu visu novada
teritoriju pārklājošu
bibliotēku tīkla darbību
3.1.3.

Tukuma novada bibliotēku materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošana
Apmeklētāju piesaistes pasākumi

3.1.4.

Bibliotēku teritoriju labiekārtošana

3.2.1.

Kultūras /tautas namu pārbūve/atjaunošana un
energoefektivitātes paaugstināšana

3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

3.2.

Tukuma novada bibliotēku infrastruktūras
pilnveidošana

Tukuma kultūras nama pārbūve/atjaunošana un
energoefektivitātes paaug-stināšana, tā apkārtnes
sakopšana
Kamermūzikas koncertzāles izveidošana Tukuma
Kultūras namā
Skaņu ierakstu studijas modernizēšana Tukuma
Kultūras namā

3.2.5.

Kultūras/tautas namu teritoriju labiekārtošana

3.2.6.

Kultūras/tautas namu iespēju uzlabošana ar modernu,
kvalitatīvu aprīkojumu

3.2.7.

Brīvdabas estrāžu pārbūve/atjaunošana vai jauna
būvniecība

Paaugstināt iedzīvotāju
iesaisti kultūras iestāžu
aktivitātēs

Tukuma
bibliotēka,
pagastu
pārvaldes
Tukuma
bibliotēka,
pagastu
pārvaldes
Tukuma
bibliotēka
Komunālā
nodaļa,
pagastu
pārvaldes
Kultūras,
sporta un
sabiedrisko
attiecību
nodaļa
Tukuma
kultūras nams
Tukuma
kultūras nams
Tukuma
kultūras nams
Komunālā
nodaļa,
pagastu
pārvaldes
Kultūras,
sporta un
sabiedrisko
attiecību
nodaļa
Kultūras,
sporta un
sabiedrisko
attiecību
nodaļa

2016-2021

PB; VB; ESf

Moderna bibliotēku infrastruktūra un ērta
pakalpojumu pieejamība. Atjaunotas,
uzlabotas bibliotēku ēkas, veikta
energoefektivitātes paaugstināšana

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

Moderns bibliotēku aprīkojums, pieeja datu
bāzēm, plašs krājums, ieviestas lasītāju
plastikāta kartes

2016-2021

PB; ESf

E-pakalpojumi, informācija, akcijas, konkursi

2016-2021

PB; VB; ESf

Labiekārtotas un pievilcīgas bibliotēku
apkārtējās teritorijas

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

Sakārtoti kultūras/ tautas nami. Paaugstināta
ēku energoefektivitāte

2016-2021

PB; VB; ESf

Pārbūvēts un restaurēts Tukuma kultūras
nams

2016-2021

PB; VB; ESf

Kamermūzikas koncertzāle

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

Moderna skaņu ierakstu studija

2016-2021

PB; VB; ESf

Labiekārtotas un pievilcīgas kultūras/ tautas
namu apkārtējās teritorijas

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

Ar modernu aprīkojumu aprīkoti kultūras/
tautas nami. Jauni tērpi pašdarbības
kolektīviem.

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

Jaunas un atjaunotas brīvdabas estrādes un
to apkārtējā teritorija

3.2.

iesaisti kultūras iestāžu
aktivitātēs

3.2.8.

Radošo darbnīcu darbības paplašināšana un
modernizācija

3.2.9.

Kinoteātra vai kinopunkta izveide

3.2.10.

Profesionālās mūzikas un mākslas pasākumu
pieejamības nodrošināšana

3.2.11.

Transporta organizēšana uz kultūras pasākumiem

3.3.1.
3.3.2.

3.3.

Attīstīt novada muzeju 3.3.3.
infrastruktūru un
darbību saskaņā ar
Tukuma muzeja
Darbības stratēģiju 3.3.4.
2014.-2020.gadam
3.3.5.
3.3.6.

3.4.1.
3.4.2.

Sekmēt novada

Kultūras,
sporta un
sabiedrisko
attiecību
nodaļa
Informācijas
tehnoloģiju
nodaļa
Kultūras,
sporta un
sabiedrisko
attiecību
nodaļa

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

2017-2021

PB

2016-2021

PB; Cits

Dažādu koncertu u.c. pasākumu
organizēšana

2016-2021

PB; Cits

Pagastu iedzīvotājiem noorganizēts
transports novada kultūras pasākumu
apmeklēšanai

2016-2021

PB; VB; ESf

Saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums

2016-2021

PB; VB; ESf

Paplašinātas un modernizētas (t.sk.
digitalizētas) ekspozīcijas un krājumu
iespējas

2016-2021

PB; VB; ESf

Dažādi pasākumi muzejos un ārpus tiem

2016-2021

PB; VB; ESf

Mārketinga aktivitātes

2016-2021

PB; VB; ESf

Tukuma
muzejs

2016-2021

PB; VB; ESf

Arhitektūras
nodaļa

2016-2021

PB

Saglabātas vēsturiskās ēkas

Finanšu nodaļa

2016-2021

PB

Saglabātas vēsturiskās ēkas

Pagastu
pārvaldes

Novada kultūras telpai nozīmīga, raksturīga un unikāla Tukuma
mantojuma saglabāšana un attīstība
muzejs
Nodrošināt krājuma un ar to saistītās informācijas
Tukuma
pieeja-mību, tādējādi veicinot jau-nu zināšanu un
muzejs
mantojuma vērtību popularizāciju sabiedrībā
Kvalitatīvas un pieejamas mūžizglītības pasākumu piedāvājums novada iedzī-votājiem un tūristiem, veici-not Tukuma
tradīciju izpratni un sa-glabāšanu, kā arī zudušo
muzejs
prasmju atjaunošanu un radošumu
Nodrošināt muzeja plašāku atpazīstamību vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā un muzeja integrāciju sabieTukuma
drībā, iekļaujoties novada un valsts kultūras dzīvē un
muzejs
starptautiskajās norisēs, lai nestu Tukuma vārdu
pasaulē
Muzeja struktūrvienību ēku atjaunošana un modernu
Tukuma
aprīkojumu iegāde
muzejs
Durbes pils kompleksa attīstīšana
Atbalsts īpašnieku un ap-saimniekotāju izpratnes un
līdzdalības sekmēšanā kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanai
Pašvaldības finansiāls atbalsts līdzfinansējuma
piesaistei kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai

Radošās darbnīcas

Izveidota publiski pieejama kino skatīšanās
vieta ar atbilstošu aprīkojumu

Atjaunotas, uzlabotas muzeju ēkas,
infrastruktūra un aprīkojums
Restaurēti Durbes pils kompleksa vēsturiskā
plānojuma elementi (pils, kalpu māja, parks,
parka labiekārtojums, estrāde) un izveidots
mūsdienīgs muzejs

3.4.3.
3.4.4.

3.4.

3.5.

3.6.

3.4.5.
Sekmēt novada
kultūrvēsturiskā
3.4.6.
mantojuma
saglabāšanu un
pieejamību sabiedrības
izglītošanai un atpūtai 3.4.7.

Novada baznīcu restaurācija, atjaunošana

3.4.8.

I.Ziedoņa ķiršu dārza attīstība Mālkalnā

3.4.9.

Pagastu vēstures istabas attīstīšana

3.4.10.

Izcilu novada iedzīvotāju piemiņas uzturēšana

3.5.1.

Latvijas simtgades programmas sagatavošana un
īstenošana

Rūpēties par
nemateriālā kultūras
mantojuma (Dziesmu
un deju svētki)
3.5.2.
uzturēšanu

Kultūras nozares
pārvaldes
pilnveidošana

Pasākumi sabiedrības izglītošanai par kultūr-vēsturiskā
mantojuma saglabāšanas jautājumiem
Nekustamā īpašuma nodokļa politika, kas sekmē
kultūrvēsturiskās vides pilnveidošanu
Kultūrvēsturisko objektu apsekošana, dokumentēšana
un izpēte
Atbalsts dabas un kultūr-vēsturiskā mantojuma apsaimniekotājiem un uzņē-mējiem, kas darbojas un
veicina mantojuma saglabāšanu

Starpnovadu sadarbība vispārējo latviešu Dziesmu un
deju svētku procesa un citu valstiski nozīmīgu
pasākumu koordinēšanā

3.5.3.

Tradicionālo un citu novada pasākumu rīkošana Lieldienas, Ziemassvētki, Mākslas dienas, Rožu svētki,
Pilsētas svētki, Ziedoņa dienas u.c.

3.6.1.

Kultūras iestāžu organizācijas un sadarbības
pilnveidošana

Tukuma
muzejs
Īpašumu
nodaļa
Tukuma
muzejs
Īpašumu
nodaļa
Arhitektūras
nodaļa,
pagastu
pārvaldes
Arhitektūras
nodaļa
Pagastu
pārvaldes
Kultūras,
sporta un
sabiedrisko
attiecību
nodaļa
Kultūras,
sporta un
sabiedrisko
attiecību
nodaļa
Kultūras,
sporta un
sabiedrisko
attiecību
nodaļa
Kultūras/
tautas nami
Izpilddirektors

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

2016-2021

PB

2016-2021

PB; Cits

2016-2021

PB

2016-2021

PB; VB; Cits

2017-2021

PB; Cits

2016-2021

PB

Izglītojoši pasākumi
NĪN atlaides
Veikts apsekojums
NĪN atlaides
Restaurētas, atjaunotas baznīcas. Atjaunoti
interjera elementi.
Labiekārtots I.Ziedoņa ķiršu dārzs
Atjaunotas un aprīkotas pagastu vēstures
istabas

PB; Cits

Sakārtotas un labā stāvoklī uzturētas izcilu
novada iedzīvotāju piemiņas vietas, jauni
pieminekļi, informācijas materiāli par viņiem,
piemiņas pasākumi u.c.

2016-2021

PB; Cits

Līdz 2017.gada beigām sagatavota detalizēta
programma. Atbilstoši programmai īstenoti
pasākumi, labiekārtotas teritorijas, vides
objekti

2016-2021

PB; VB; Cits

2016-2021

PB; Cits

2016-2021

2016-2021

PB

Starpnovadu sadarbība

Regulāra svētku, pasākumu organizēšana
novadā
Pilnveidota pašvaldības organizatoriskā
struktūra un pienākumu sadalījums. Uzlabota
sadarbība ar citām struktūrvienībām un
organizācijām

Kultūras nozares
pārvaldes
pilnveidošana

Kultūras,
sporta un
Pasākumu plānošanas, koordinēšanas un informēšanas
3.6.2.
sabiedrisko
pilnveidošana
attiecību
nodaļa
RV4 Sports kā veselīga dzīvesveida pamats un novada atpazīstamības sekmētājs
Kultūras,
sporta un
Sporta laukumu un stadionu pieejamības palielināšana
4.1.1.
sabiedrisko
(t.sk. bezmaksas lietošanas iespēju nodrošināšana)
attiecību
nodaļa
Kultūras,
sporta un
Sporta laukumu, stadionu un sporta zāles
4.1.2.
sabiedrisko
pārbūve/atjaunošana
attiecību
nodaļa
Kultūras,
sporta un
4.1.3.
Moderna, daudzfunkcionāla sporta aprīkojuma iegāde sabiedrisko
attiecību
nodaļa
Kultūras,
sporta un
4.1.4.
Ziemas sporta aktivitāšu iespēju palielināšana
sabiedrisko
Palielināt iedzīvotāju
attiecību
4.1.
iesaisti dažādās sporta
nodaļa
Kultūras,
aktivitātēs
sporta un
Novada un vietējo (pagastu, apkaimju) sporta un ar
4.1.5.
sabiedrisko
sportu saistītu pasākumu rīkošana
attiecību
nodaļa
Kultūras,
sporta un
Sportisko aktivitāšu, t.sk. peldētprasmes apguves,
4.1.6.
sabiedrisko
veicināšana bērniem un jauniešiem
attiecību
nodaļa
Kultūras,
sporta un
4.1.7.
Pašvaldības vadības labie piemēri sportošanā
sabiedrisko
attiecību
nodaļa
3.6.

2016-2021

PB

Ieviesta kultūras pasākumu plānošanas un
informācijas sistēma

2016-2021

PB; Cits

Vairāk sporta laukumu (telpās/ ārā),
stadionu pieejami iedzīvotāju aktivitātēm.

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

Atjaunoti, savesti kārtībā, pārbūvēti sporta
laukumi, stadioni, sporta zāles visā novadā

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

Moderns, daudzfunkcionāls sporta
aprīkojums

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

Apgaismota distanču slēpošanas trase,
slidotavas u.c.

2016-2021

PB; Cits

Regulāras sporta dienas, sporta svētki,
sacensības novadā

2017-2021

PB; Cits

Piedāvātas sporta iespējas novada teritorijā,
vai transporta organizēšana nodarbībām
ārpusnovada (peldētprasme)

2016-2021

PB; Cits

Novada vadības, administrācijas sportisko
aktivitāšu piemēri– pašu sportošana,
piedalīšanās pasākumos

4.1.8.

4.2.1.
4.2.

Sekmēt Tukuma
novada sportistu
augstus sasniegumus
4.2.2.

4.3.1.

4.3.

4.4.

Paplašināt un
4.3.2.
pilnveidot sporta
infratstruktūru dažāda
mēroga sporta
4.3.3.
pasākumiem un sporta
tūrisma attīstībai

Pilnveidot sporta
pārvaldi un
koordināciju novadā

Arhitektūras
Aktīvas atpūtas vides iekārtošana Tukuma mikrorajonos nodaļa,
un pagastu ciemos
pagastu
pārvaldes
Materiāls atbalsts novada augsta sasnieguma un
prioritāro veidu sportistiem un treneriem

Kultūras,
sporta un
sabiedrisko
attiecību
nodaļa

Kultūras,
sporta un
Atbalsts starptautiska, nacionāla mēroga pasākumu
sabiedrisko
rīkošanai novadā
attiecību
nodaļa
Kultūras,
sporta un
Atbalsts sporta kompleksa ar starptautiskām
sabiedrisko
sacensībām piemērota peldbaseina būvniecībai Tukumā
attiecību
nodaļa
Tukuma pilsētas mākslīgā futbola laukuma
Tukuma
infrastruktūras uzlabošana
Sporta skola

2016-2021

PB; ESf: Cits

Iedzīvotājiem pieejamas dažādas aktīvās
atpūtas iespējas

2016-2021

PB; Cits

Pašvaldības apbalvojumi sportistiem un
treneriem par godalgotām vietām un
augstiem sasniegumiem starptautiskā arena,
apbalvojumi prioritāro sporta veidu
sportistiem un treneriem par sasniegumiem

2016-2021

PB; Cits

Novadā ik gadu notiek vairāki starptautiska
un nacionāla mēroga sporta pasākumi /
sacensības

2016-2021

Cits

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

Uzlabota mākslīgā futbola laukuma
infrastruktūra
Uzlabots stadions, paaugstināta
energoefektivitāte sporta kompleksa ēkās,
uzbūvēta jauna manēža, izveidots veloparks
(veloparka Baltic bike park trase) Tukumā
Pārbūvēta šautuve, kas atbilst
starptautiskām prasībām. Mūsdienīgs
aprīkojums

Tukumā uzbūvēts peldbaseins telpās

Tukuma Sporta skolas piedāvājuma dažādošana stadiona labiekārtošana, kompleksa pārbūve un
energoefektivitātes paaugstināšana, manēžas
būvniecība

Tukuma
Sporta skola

2016-2021

PB; VB; ESf:
Cits

4.3.4.

Sporta skolas šautuves pārbūve atbilstoši
starptautiskām prasībām un mūsdienīgu aprīkojuma
iegāde

Tukuma
Sporta skola

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

4.3.5.

Atbalsts viesnīcu būvniecībai

2016-2021

Cits

4.4.1.

Aktīva sadarbība ar federācijām un klubiem

2016-2021

PB; Cits

Pašvaldības sporta speciālisti sadarbojas ar
sporta federācijām un klubiem sporta
attīstībai novadā

PB; Cits

Savlaicīga informācija par sporta
pasākumiem, iespējām, jaunumiem utt.
dažādām mērķa grupām pa dažādiem
kanāliem

4.4.2.

Informatīvu pasākumu pilnveidošana

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

2016-2021

Jauna viesnīca (viesnīcas)

4.4.

Pilnveidot sporta
pārvaldi un
koordināciju novadā

4.4.3.

Tukuma ledus halles stratēģijas sagatavošana

Tukuma ledus
halle

2016-2018;
2019-2021

KSB

Sagatavota darbības stratēģija 3 gadiem

2016-2021

PB

Novada sabiedrības veselības veicināšanas
stratēģijas īstenošana, saskaņā rīcības plānu

2016-2021

KSB; VB; Cits

2016-2021

PB; Cits

Pasākumi atbilstoši novada Veselības
stratēģijai un Pārtikas stratēģijai

2016-2021

KSB; VB

Elektronizētas datu bāzes, e-pakalpojumi,
atbilstošas persosnāla prasmes un iekārtas

2016-2021

PB; Cits

Pasākumi atbilstoši stratēģijai, regulāra tās
uzraudzība

2016-2021

VB

Aktuāla veselības profila pasūtīšana ik gadu

2016-2021

PB; Cits

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

2016-2021

PB; Cits

2016-2021

Cits

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

2016; 2018

KSB

2016-2021

PB; KSB; VB;

2016-2021

PB; KSB; VB;
ESf; Cits

RV5 Uz profilaksi vērsta veselības aprūpe

5.1.

Paplašināt veselības
profilaksi

5.1.1.

Novada sabiedrības veselības veicināšanas stratēģijas
īstenošana

5.1.2.

Profilaktisko pārbaužu kampaņas

5.1.3.

Veselīga dzīvesveida sekmēšana

5.1.4.

E-veselības ieviešana

5.1.5.

Tukuma novada pārtikas stratēģijas īstenošana

5.1.6.

Regulāra novada veselības profila sagatavošana

5.2.1.
5.2.2.

5.2.

5.3.

Pilnveidot primārās
veselības aprūpes un 5.2.3.
aptieku tīklu

Attīstīt Tukuma
slimnīcas darbību

Ambulatoro pakalpojumu infrastruktūras uzlabošana
pagastos
Ārsta prakses vietu pieejamības uzlabošana personām
ar funkcionāliem traucējumiem
Atbalsts jaunu ģimenes ārstu prakšu izveidei

5.2.4.

Atbalsts aptiekas izveidei

5.2.5.

Fizioterapiju kabinetu izveide pagstu centros

5.3.1.

Tukuma slimnīcas vidēja termiņa darbības stratēģijas
sagatavošana

5.3.2.

Tukuma slimnīcas vides pieejamības uzlabošana

5.3.3.

Tukuma slimnīcas bērnu nodaļas atjaunošana

Uzņēmējdarbīb
as
veicināšanas
speciālists
Tukuma
slimnīca
Uzņēmējdarbīb
as
veicināšanas
speciālists
Tukuma
slimnīca
Attīstības
nodaļa
Uzņēmējdarbīb
as
veicināšanas
speciālists
Pagastu
pārvaldes
Arhitektūras
nodaļa
Tukuma
slimnīca,
pagastu
pārvaldes
Izpilddirektors
Pagastu
pārvaldes
Tukuma
slimnīca
Tukuma
slimnīca
Tukuma
slimnīca

Informatīvas kampaņas par profilakses
nepieciešamību un iespējām

Uzlabotas ambulatoro pakalpojumu
sniegšanas vietas pagastos
Uzlabota prakses vietu pieejamība personām
ar traucējumiem
Jauni ģimenes ārsti
Izveidota jauna aptieka
Izveidoti jauni un paplašināti, pilnveidoti
esošie fizioterapijas kabineti pagastu centros
Sagatavota darbības stratēģiija 3 gadiem
Uzlabota Tukuma slimnīcas pieejamība
personām ar traucējumiem
Atjaunota Tukuma slimnīcas bērnu nodaļa

5.3.

5.4.

Attīstīt Tukuma
slimnīcas darbību

2016-2021

PB; KSB; VB;
ESf; Cits

Uzlabota, modernizēta Tukuma slimnīcas
infrastruktūra, tai skaitā paplašinātas
autonovietošanas iespējas, nomainīts
garāžas jumts. Izbūvēts lietus kanalizācijas
tīkls. Paaugstināta ēku energoefektivitāte

2016-2021

PB; KSB; VB;
ESf; Cits

Slimnīcā jaunas, mūsdienīgas iekārtas

2016-2021

PB; KSB

2016-2021

PB

Dienesta dzīvokļi, stipendijas, vietas PII, lai
piesaistītu jaunus speciālistus slimnīcai

Irlavas slimnīcas vidēja termiņa darbības stratēģijas
sagatavošana

Irlavas
Sarkanā Krusta 2016; 2018
slimnīca

KSB

Sagatavota darbības stratēģiija 3 gadiem

Irlavas slimnīcas infrastruktūras un aprīkojuma
uzlabošana

Irlavas
Sarkanā krusta
slimnīca

Sociālo pakalpojumu paplašināšana Irlavas slimnīcā

Irlavas
Sarkanā Krusta 2016-2021
slimnīca

5.3.4.

Tukuma slimnīcas infrastruktūras uzlabošana

5.3.5.

Pakāpeniska iekārtu nomaiņa

5.3.6.

Veselības aprūpes personāla kapacitātes
paaugstināšana

5.3.7.

Atbalsts jaunu speciālistu sagatavošanai un piesaistei

5.4.1.
Attīstīt Irlavas Sarkanā
Krusta slimnīcas
5.4.2.
darbību
5.4.3.

RV6 Iekļaušanu sekmējoši sociālie pakalpojumi un palīdzība
Nodrošināt pieejamu
6.1.2.
Kopienas sociālā darba attīstība
un efektīvu
6.1.
profesionālu sociālo
6.1.3.
Sociālā darba ar grupām pilnveidošana
darbu

6.2.

6.3.

Tukuma
slimnīca
Tukuma
slimnīca
Tukuma
slimnīca

Sociālais
dienests
Sociālais
dienests

2016-2021

Regulāras apmācības

KSB; VB; ESf; Uzlabota Irlavas slimnīcas infrastruktūra un
Cits
aprīkojums
PB; KSB; VB;
ESf

Jauni sociālie pakalpojumi slimnīcā

2016-2021

PB

Aktīvas kopienas

2016-2021

PB

Darba ar grupām plašāka izmantošana

Motivējoša un gudra novada sociālo pabalstu sistēma

Sociālais
dienests

2016-2021

PB

6.2.2.

Elastīga un operatīva palīdzība neparedzētos gadījumos

Sociālais
dienests

Sociālā palīdzība iedzīvotājiem tiek piešķirta
individuāli izvērtējot situācijas. Sociālā
palīdzība ir tikai resurss kā sasniegt
iejaukšanās mērķi un spēcinātu cilvēkā
pašresursus sociālās problēmas risināšanai.
Pašvaldības atbalsta sistēma - pabalstu
mērķis apsteigt sociālo problēmu rašanos un
attīstību

2016-2021

PB

Nodrošināta operatīva palīdzība

6.3.1.

Sociālo pakalpojumu daudzveidošana

Sociālais
dienests

2016-2021

PB; VB; ESf

Nodrošināt minimālās
noteikumu prasības 6.2.1.
sociālās palīdzības
sniegšanā Tukuma
novada iedzīvotājiem

Atbilstoši iedzīvotāju
vajadzībām pilnveidot
un daudzveidot
sociālos pakalpojumus,
sekmējot dažādu
atbalstāmo grupu

Tukuma
slimnīca

Jauni sociālie pakalpojumi, t.sk.,
specializētās darbnīcas, grupas dzīvokļi,
pansiju izveide.

6.3.

6.4.

Atbilstoši iedzīvotāju
vajadzībām pilnveidot 6.3.2.
un daudzveidot
sociālos pakalpojumus,
sekmējot dažādu
6.3.3.
atbalstāmo grupu
iekļaušanos
sabiedriskajā dzīvē 6.3.4.

Īstenot
deinstitucionalizā-ciju

Sociālais
dienests

2016-2021

PB; VB; ESf

Ieviestas drošības pogas, u.c. pilnveidoti
mobilie pakalpojumi

Alternatīvu sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes
Sociālais
pakalpojumu attīstība visā novada teritorijā - Kopienas
dienests
centru paplašināšanās un daudzveidošanās

2016-2021

PB; VB; ESf

Paplašināti pakalpojumi Kopienu centros un
citi alternatīvi pakalpojumi

Preventīvo pasākumu nodrošināšana - ģimenes
atbalsta centra izveide pašvaldībā

2016-2021

PB; VB; ESf

2016-2021

PB; VB; ESf

2016-2021

PB; VB; ESf

Izveidoti mājokļi mērķa grupai
Grupu dzīvokļi. Specializētās darbnīcas,
Īslaicīgu sociālās aprūpes pakalpojumu
attīstība (t.sk. atelpas brīža pakalpojums),
Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes
dzīvesvietā pakalpojuma pilnveide (drošības
poga, mobilā aprūpes mājās pakalpojuma
pilnveide), Administrēts valsts finansēts
asistenta pakalpojums

6.3.5.

Ģimenes asistentu pakalpojuma attīstība pašvaldībā

6.4.1.

Mājokļu veidošana personām ar garīga rakstura
traucējumiem, kurām nav dzīvesvietas pašvaldībā

Sociālais
dienests
Sociālais
dienests
Sociālais
dienests

Izveidots un darbojas ģimenes atbalsta
centrs, ģimenes atbalsta programma
Attīstīts ģimenes asistentu pakalpojums
novadā

6.4.2.

Sociālo pakalpojumu pilnveidošana un daudzveidošana
personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām,
Sociālais
t.sk., bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem,
dienests
paliatīvajiem klientiem, vardarbībā cietušajiem,
vardarbības veicējiem.

2016-2021

PB; VB; ESf

6.4.3.

Infrastruktūras sakārtošana pakalpojumu saņemšanai
Sociālais
dzīvesvietā, tai skaitā mājokļa pielāgošana personām ar
dienests
funkcionālajiem traucējumiem

2016-2021

PB; Cits

Pielāgoti vairāki mājokļi

Sociālais
dienests

2016-2021

PB; Cits

Finansiāls atbalsts, psiholoģisks atbalsts,
metodisks atbalsts

Sociālais
dienests

2016-2021

PB; VB; ESf

Irlavas bērnu nams tuvināts ģimeniskai videi

6.4.6.

Jauniešu mājas izveide, papildinot ilgstošas aprūpes
Sociālais
institūciju ar alternatīviem sociālajiem pakalpojumiem dienests

2016-2021

PB; VB; ESf

Izveidota jauniešu māja

6.4.7.

Atbalsts pilngadību sasniegušiem bērniem bāreņiem un
Sociālais
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc
dienests
ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās

2016-2021

PB; VB; ESf

Ģimenes asistenta pakalpojuma un citu
pakalpojumu attīstība pašvaldībā

6.4.8.

Atbalsts alternatīvo pakalpojumu attīstībai

Sociālais
dienests

2016-2021

PB; VB; ESf

Audžuģimenes kustības attīstība,
kontaktpersonas pakalpojuma pilnveidošana,
aizbildņu ģimenes stiprināšana

Sociālo pakalpojumu ēku pārbūve un
energoefektivitātes paaugstināšana

Sociālais
dienests

2016-2021

PB; VB; ESf

Uzlabotas sociālo pakalpojumu ēkas un
paaugstināta to energoefektivitāte

6.4.4.
6.4.5.

6.5.

Aprūpes mājās un mobilo pakalpojumu attīstība
aprūpes dzīvesvieta pakalpojuma pilnveide

Modernizēt sociālo
6.5.1.
pakalpojumu
infrastruktūru un
aprīkojumu, uzlabot
vides pieejamību
personām ar dažādām
vajadzībām

Atbalsta sistēmas pilnveidošana alternatīvās
ārpusģimenes aprūpes formu nodrošināšanai
Ilgstošas aprūpes institūcijas – Irlavas bēnu nama patversmes - tuvināšana ģimeniskai videi (Quality
4children standart i)

6.5.

6.6.

Modernizēt sociālo
pakalpojumu
infrastruktūru un
aprīkojumu, uzlabot 6.5.2.
vides pieejamību
personām ar dažādām
6.5.3.
vajadzībām

Paplašināts un pilnveidots aprīkojuma un
inventāra nodrošinājums sociālo
pakalpojumu sniegšanai
Pielāgotas ēkas un telpas cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām.

PB; VB; ESf

2016-2021

PB; VB; ESf

2016-2021

PB

Aptaujas, diskusijas, pārrunas

2016-2021

PB

Pilnveidota informācijas sistēma

2016-2021

PB

Jauni e-pakalpojumi

Sociālais
dienests

2016-2021

PB

Apmācības, supervīzijas

Sociālais
dienests

2016-2021

PB

Ieviesti kritēriji un rezultatīvie rādītāji

Sociālais
dienests

2016-2021

PB

Izveidota novērtēšanas sistēma

6.6.7.

Atbalsta sistēmas izveidošana kvalifikāciju ieguvušam
„jaunajam speciālistam” – sociālajam darbiniekam
sociālā darba prakses uzsākšanai sociālajā dienestā
pieredzējuša sociālā darbinieka – mentora uzraudzībā

Sociālais
dienests

2016-2021

PB

Izveidota atbalsta sistēma

6.7.1.

Starpnozaru starpprofesionāļu komandas izveidošana
un attīstīšana sociālo problēmu risināšanā

Sociālais
dienests

2016-2021

PB; Cits

6.7.2.

Bērnu tiesību aizsardzības komisija

2016

PB

Izveidota komisija

6.7.3.

Nodarbinātības veicināšanas komisija

2016

PB

Izveidota komisija

6.7.4.

Sabiedrības veselības veicināšanas komisija

2016

PB

Izveidota komisija

Sociālais
dienests

2016

PB

Izveidota darba grupa

Sociālais
dienests

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

Vides pieejamības veicināšana visā novadā

6.6.1.

Regulāra iedzīvotāju vajadzību apzināšana un
pakalpojumu novērtēšana

6.6.2.

Informācijas sistēmas pilnveidošana

6.6.3.

E-pakalpojumu attīstība

6.6.6.

6.7.

Sociālais
dienests

2016-2021

Pilnveidot sociālās
6.6.4.
aizsardzības sistēmas
darba procesa vadību
un darbinieku
6.6.5.
profesionalitāti

Attīstīt starpnozaru
vadības modeli

Sociālo pakalpojumu aprīkojuma un inventāra
papildināšana

6.7.5.
6.7.6.

Regulāra sociālā darba speciālistu pilnveide un
supervīzijas, profesionālo zināšanu un prasmju sociālā
darba praksē ar dažādām klientu mērķgrupām
pilnveidošana
Adekvātu slodzes kritēriju un rezultatīvo rādītāju
sociālā darba praksei sociālajā dienestā ieviešana
Sociālo pakalpojumu, t.sk. Sociālā dienesta, kvalitātes
novērtēšanas un vadības kvalitātes sistēmas izstrāde
un ieviešana iestādē

Darba grupas izveide pašvaldības atbalsta programmas
izstrādei un nodrošināšanai par atbalstu Tukuma
novada senioriem un personām, kurām noteikta
invaliditāte
Iesaistīšanās vienā starpnozaru sadarbības modeļu
vadlīniju izstrādē un to pilotēšanā pašvaldībā

Arhitektūras
nodaļa
Sociālais
dienests
Sociālais
dienests
Sociālais
dienests

Sociālais
dienests
Sociālais
dienests
Sociālais
dienests

Izveidota un darbojas komanda

Darbs pie vadlīnijām un to pilotēšana
Tukuma novadā

6.8.

Nodrošināt bāriņtiesas 6.8.1.
darba kapacitātes
paaugstināšanu
6.8.2.

Bāriņtiesas darbinieku kvalifikācijas celšanas pasākumi Bāriņtiesa

Precīzi noteiktas speciālistu profesionālās kompetences,
veicamās funkcijas, pienākumi un atbildība, to
Bāriņtiesa
sadalījums
RV7 Daudzveidīga mājokļu piedāvājuma attīstība
7.1.1.

7.1.

Sekmēt esošo mājokļu
uzlabošanu un
7.1.2.
iekšpagalmu
7.1.3.
labiekārtošanu
7.1.4.
7.2.1.

7.2.

Atbalstīt jaunu mājokļu
7.2.2.
būvniecību

Informatīvs un organizatorisks atbalsts daudzdzīvokļu
namu pārbūves/ atjaunošanas pasākumiem
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projekti
Daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu sakārtošana pilsētā
un ciemos
Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsts daudzdzīvokļu namu
pagalmu labiekārtošanā
Jaunas mājokļu teritorijas plānojumā
Infrastruktūras (ielas, inženiertehniskā infrastruktūra)
izbūve un sakārtošana jaunās mājokļu teritorijās

Komunālā
nodaļa
Komunālā
nodaļa
Komunālā
nodaļa
Komunālā
nodaļa
Arhitektūras
nodaļa
Komunālā
nodaļa

Informatīvi pasākumi par mājokļu attīstīšanas iespējām Komunālā
novadā
nodaļa
Īpašumu
7.3.1.
Jaunu mājokļu būvniecība
nodaļa
Paplašināt pašvaldības
Jaunu mājokļu iegāde (mājokļu iegāde izsolēs),
Īpašumu
7.3.
7.3.2.
dzīvojamo fondu
īrēšana
nodaļa
Īpašumu
7.3.3.
Pirmpirkuma tiesību izmantošanas iespēju izvērtēšana
nodaļa
Īpašumu
7.4.1.
Informācija par pieejamiem mājokļiem
Aktivizēt mājokļu tirgu
nodaļa
7.4.
novadā
Pašvaldības mērķiem atbilstoša nekustamā īpašuma
Īpašumu
7.4.2.
nodokļu politika
nodaļa
RV8 Labvēlīga uzņēmējdarbība un augsta nodarbinātība
7.2.3.

8.1.1.
8.1.

Attīstīt
uzņēmējdarbībai
nepieciešamo publisko 8.1.2.
infrastruktūru

Apmācību un citu izglītojošu pasākumu,
pieredzes apmaiņas utml. pasākumu
organizēšana

2016-2021

PB; VB

2016-2021

PB

Noteiktas kompetences, funkcijas, pienākumi
un atbildība

2016-2021

PB

Informācija

2016-2021

Cits

Energoefektīvas daudzdzīvokļu mājas

2016-2021

PB

2016-2021

PB

2016-2021

PB

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

2016-2021

PB

2016-2021

PB; Cits

Jauni pašvaldības dzīvokļi

2016-2021

PB; Cits

Jauni pašvaldības dzīvokļi

2016-2021

PB

Izvērtēta katra iespēja

2016-2021

PB

Pieejama informācija iedzīvotājiem

2016-2021

PB

Pilnveidota neksutamā īpašuma nodokļu
politika

Transporta un inženierkomunikāciju infrastruktūras
attīstība

Komunālā
nodaļa

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

Degradēto teritoriju sakārtošana un piemērošana
novada specializācijai atbilstošu nozaru attīstībai

Attīstības
nodaļa

2016-2021

PB; KSB; VB;
ESf; Cits

Sakārtoti, labiekārtoti daudzdzīvokļu māju
pagalmi
Iedzīvotāju sapulces, konsultatīvās padomes
– priekšlikumi, viedokļi
Plānojumā paredzētas teritorijas jaunu
mājokļu attīstībai
Izbūvētas ielas, inženierinfrastruktūra
jaunajās mājokļu teritorijās
Informācija pa dažādiem komunikācijas
kanāliem

Uzlabota transporta, ūdensapgādes un
kanalizācijas, siltumapgādes, sakaru
infrastruktūra
Sakārtotas degradētās teritorijas novada
specializācijas nozaru attīstībai – t.sk. ar
atbilstošiem pievadceļiem un
inženierinfrastruktūru

8.1.

8.2.

8.3.

Attīstīt
uzņēmējdarbībai
nepieciešamo publisko
infrastruktūru
Mājokļu programmas īstenošana

8.2.1.

Regulāra diskusija ar novada uzņēmējiem

8.2.2.

Datu bāzes izveide par dažādiem saimnieciskai darbībai Īpašumu
izmantojamiem objektiem novadā
nodaļa

8.2.3.

Informatīvs atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un
attīstībai

8.2.4.

Informatīvs atbalsts novada uzņēmējiem par ES fondu
un citu finanšu instrumentu līdzfinansējuma iespējām
uzņēmējdarbības attīstībā un konkurētspējas celšanā

8.2.5.

Uzņēmēju un izglītības iestāžu sadarbības sekmēšana

8.2.6.

Aktivizēt Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes
darbību

Sniegt informatīvu
atbalstu uzņēmējiem

Nodrošināt
8.3.1.
uzņēmējdarbībai
saprotamus, ērtus un
8.3.2.
efektīvus
8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.
8.4.4.

8.4.

Atbalstīt vietējos
uzņēmējus un
mērķtiecīgi virzīt
Tukuma novadu kā
labvēlīgu vietu

Īpašumu
nodaļa
Uzņēmējdarbīb
as
veicināšanas
speciālists

8.1.3.

Uzņēmējdarbīb
as
veicināšanas
speciālists
Uzņēmējdarbīb
as
veicināšanas
speciālists
Izglītības
pārvalde

Uzņēmējdarbīb
as
veicināšanas
speciālists
Administratīvā
E-pakalpojumu paplašināšana
nodaļa
Būvniecības atļauju, iepirkumu u.c. procesa skaidrojošs Arhitektūras
materiāls
nodaļa
Uzņēmējdarbīb
as
Efektīva sadarbība ar Jūrmalas biznesa inkubatoru
veicināšanas
speciālists
Uzņēmējdarbīb
as
Sadarbība ar uzņēmēju organizācijām
veicināšanas
speciālists
Uzņēmējdarbīb
Informatīvas platformas par novada uzņēmumiem
as
izveidošana
veicināšanas
speciālists
Arhitektūras
Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu izveidošana
nodaļa

2016-2021

PB; Cits

Pieejami jauni mājokļi

2016-2021

PB

Diskusija

2016-2021

PB

Izveidota datu bāze par saimnieciskai
darbībai izmantojamiem objektiem novadā zeme, ēkas, būves

2016-2021

PB

Informācija pa dažādiem kanāliem

2016-2021

PB

Informācija pa dažādiem kanāliem

2016-2021

PB; Cits

Ekskursijas, vieslekcijas, diskusijas, prakses,
mācību uzņēmumi u.c. aktivitātes

2016-2021

PB; Cits

Aicinājums uz diskusiju, viedokli, u.c.

2016-2021

PB

Jauni e-pakalpojumi

2016-2021

PB

Skaidri, pieejami procesu apraksti

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

2016-2021

PB

2016-2021

PB; Cits

Informācija mājas lapā, bukleti u.c. materiāli

2016-2021

PB; Cits

Izveidota tirdzniecības vieta

Tukuma novada uzņēmēju iesaistīšanās
inkubācijā un pirms inkubācijā

Regulāras diskusijas

8.4.

Atbalstīt vietējos
uzņēmējus un
mērķtiecīgi virzīt
Tukuma novadu kā
labvēlīgu vietu
uzņēmējdarbības
attīstībai

8.4.5.

Tukuma novada tirgus infrastruktūras pilnveidošana

Arhitektūras
nodaļa,
Tukuma tirgus

2016-2021

8.4.6.

Novada Pārtikas stratēģijas īstenošana

Attīstības
nodaļa

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

8.4.7.

Atbalsts tirdzniecības, sadzīves pakalpojumu un banku
darbības attīstībai Tukumā

Izpilddirektors

2016-2021

PB; Cits

Optimāls sadzīves un biznesa pakalpojumu
tīkls (darījumu klimats) Tukumā

8.4.8.

Atbalsts uzņēmumu konkurētspējas un darba
efektivitātes veicināšanā

Uzņēmējdarbīb
as
veicināšanas
speciālists

2016-2021

PB, Cits

Informatīvie pasākumi tehnoloģiju
uzlabošanā un darba spēka izglītošanā,
atbalsts grantu veidā

Radošās biznesa telpas izveide

Uzņēmējdarbīb
as
veicināšanas
speciālists, TIC

2016-2021

PB; KSB; VB;
ESf; Cits

Telpas, informācija, idejas, popularizēšana,
lai veicinātu jaunu uzņemēju darbību un
stiprinot esošo uzņēmēju kapacitāti

Grantu konkurss Radi Tukumam

Uzņēmējdarbīb
as
veicināšanas
speciālists

2016-2021

PB

Pašvaldības grants 1-3 novada uzņēmumu
projektiem gadā

2016-2021

PB; KSB; VB;
ESf; Cits

Izveidotas industriālās zonas/parki
Sakārtotas degradētās teritorijas un citas
mērķim paredzētas teritorijas industrijas
attīstībai – ar atbilstošiem pievadceļiem un
inženierinfrastruktūru

8.4.9.

8.4.10.

RV9 Rūpniecības un loģistikas attīstība
Industriālās zonu / industriālo parku izveide un attīstība
Attīstības
9.1.1.
novada prioritāri attīstāmajās šim mērķim paredzētajās
nodaļa
teritorijās un degradētās teritorijās
9.1.

9.2.

Veicināt industriālo
teritoriju attīstību

Pilnveidota tirgus infrastruktūra pilsētā un
ciemos

9.1.2.

Industriālo zonu/parku attīstībai nepieciešamās
publiskās infrastruktūras izveidošana (pievadceļi,
inženierinfrastruktūra)

Attīstības
nodaļa

2016-2021

PB; KSB; VB;
ESf; Cits

9.1.3.

Aktīva sadarbība ar uzņēmējiem industriālo teritoriju
sakārtošanā

Attīstības
nodaļa

2016-2021

PB; KSB; VB;
ESf; Cits

Sekmēt uzņēmumu
piesaisti industriālajām 9.2.1.
teritorijām

Industrijas piesaistes pasākumi

Izpilddirektors

Pasākumi saskaņā ar Stratēģiju

Sakārtotas industriālās zonas/parki

2016-2021

PB; Cits

Investoru piesaiste, izmantojot dažādus
kontaktus, informatīvos materiālus, ievietojot
informāciju dažādās profesionālās
platformās, piedalīšanās izstādes u.c.

2016-2021

VB; ESf

Informatīvi pasākumi

RV10 Daudzveidīga lauksaimniecība ar aktīvu kooperāciju
10.1.1.

10.1.

Sadarbībā ar LLKC
sniegt informatīvu
atbalstu
lauksaimniekiem par

Uzņēmējdarbīb
Informācija par dažādu finansējuma instrumentu as
piesaisti lauksaimniecības uzņēmējdarbības attīstībai
veicināšanas
speciālists

10.1.

Sadarbībā ar LLKC
sniegt informatīvu
atbalstu
lauksaimniekiem par
attīstības iespējām

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.2.

10.3.

Atbalstīt lauk10.2.1.
saimnieku iesaistīšanos Latvijas Lauku
attīstības programmas
10.2.2.
aktivitātēs

Atbalstīt specializētas
lauksaimniecības
infrastruktūras attīstību

10.3.1.

10.3.2.

Pievadceļu un inženierinfrastruktūras sakārtošana

10.4.1.

Tukuma novada pārtikas stratēģijas īstenošana

10.4.2.
10.4.3.

10.4.4.
10.4.

Sekmēt kooperāciju

Uzņēmējdarbīb
as
veicināšanas
speciālists
Uzņēmējdarbīb
as
Apmācība, atbalsts jaunajam kooperatīvam 1-3 gadā
veicināšanas
speciālists
Uzņēmējdarbīb
Jauno zemnieku apmācība saimniecību pārņemšanai un as
attīstībai
veicināšanas
speciālists
Uzņēmējdarbīb
as
Atbalsts no pašvaldības nepieciešamajās formalitātēs
veicināšanas
speciālists
Uzņēmējdarbīb
Regulāra diskusija ar lauksaimniekiem par pašvaldības as
atbalsta iespējām
veicināšanas
speciālists
Uzņēmējdarbīb
Atbalsts lauksaimniecības produktu noliktavu, zemes
as
fonda attīstībai
veicināšanas
speciālists
Apmācība par mārketingu, inovācijām, pievienotās
vērtības radīšanu

Attīstības
nodaļa

Attīstības
nodaļa
Plašāka uzņēmēju iesaistīšana vietējos iepirkumos, lai Juridiskā
nodrošinātu pilnu produktu klāstu
nodaļa
Uzņēmējdarbīb
Atbalsts krājaizdevu
sabiedrības attīstībai par as
lauksaimniekiem pieejamu finansēšanas instrumentu
veicināšanas
speciālists
Uzņēmējdarbīb
Atbalsts vietējo produktu tirdzniecības vietas izveidei as
un citu tiešās piegādes shēmu attīstībai
veicināšanas
speciālists

2016-2021

VB; ESf

Apmācības

2016-2021

VB; ESf

Apmācības, konsultācijas

2016-2021

VB; ESf

Apmācības

2016-2021

PB

Informācija par procesiem

2016-2021

PB

Diskusija

2016-2021

ESf: Cits

2016-2021

PB; VB; ESf

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

2016-2021

PB

Informācija, konkursa nolikumi

2016-2021

Cits

Koordinēšana, starpniecība, sadarbības
sekmēšana

2016-2021

PB; Cits

Pasākumu koordinēšana
Pārbūvēti pašvaldības autoceļi un
infrastruktūra uz lauku saimniecībām un
ražotnēm lauku teritorijā
Pasākumi saskaņā ar stratēģiju

Informācija, tirdzniecības vietas

10.4.

Sekmēt kooperāciju

Īstenoti atbalsta pasākumi – informācija,
apmācība. Jauni vietējie produkti tirgū.

2016-2021

PB

Ieviesta Tukuma novada zīmola stratēģija

10.4.6.

Novada zīmola izmantošanas veicināšana

11.1.1.

Kultūrtūrisma attīstība

TIC

2016-2021

11.1.2.

Lauku tūrisma attīstība

TIC

2016-2021

Paplašināt un
pilnveidot Tukuma
11.1.4.
novada tūrisma
produktus (t.sk.
pasākumus) un saistīto
11.1.5.
infrastruktūru

11.1.6.
11.1.7.
11.1.8.
11.2.1.
11.2.2.
11.2.3.
11.2.4.

11.2.

PB; Cits

Atbalsts vietējas izcelsmes produktu radīšanai

11.1.3.

Sagatavot, koordinēt
un īstenot mērķtiecīgu
apmeklētāju piesaisti

2016-2021

10.4.5.

RV11 Augošs tūrisms

11.1.

Uzņēmējdarbīb
as
veicināšanas
speciālists
Arhitektūras
nodaļa,
Kultūras,
sporta un
sabiedrisko
attiecību
nodaļa

PB; VB; ESf;
Cits
PB; VB; ESf;
Cits

Pilnveidots piedāvājums
Jauns piedāvājums, atalsts uzņēmējiem
Pilnveidots piedāvājums, t.sk. izstrādāts
kājāmgājēju tūrisma maŗšruts ar
marēķējumu, laivu tūrisma iespējas Abavas
sākumposmā, sagatavots fotomedību
piedāvājums

Dabas tūrisma un aktīvās atpūtas dabā attīstība

TIC

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

Velotūrisma attīstība.

TIC

2016-2021

Sporta tūrisma attīstība

Kultūras,
sporta un
sabiedrisko
attiecību
nodaļa

PB; VB; ESf;
Cits

2016-2021

PB; KSB; VB;
ESf; Cits

Gastronomiskā tūrisma attīstība

TIC

2016-2021

TIC

2016-2021

TIC

2016-2021

PB

TIC

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

2016

PB; Cits

Sagatavota stratēģija

2016-2021

PB; Cits

Sadarbības līgumi. Pieredzes apmaiņa

2016-2021

PB

Jaunu informācijas norāžu ierīkošana, esošo
pilnveidošana un modernizēšana
Līdzdalība projektu ideju veidošanā, izstrādē un
ieviešanā
Novada tūrisma zīmola pilnveidošana

Tukuma tūrisma reģiona - Tukuma un apkārtējo
novadu (Engures, Jaunpils, Kandavas novadu) tūrisma TIC
stratēģijas sagatavošana
Sadarbība ar dažādām ar tūrismu saistītām valsts
TIC
institūcijām un citām pašvaldī
Dalība tūrisma asociācijās un citās organizācijās
TIC

PB; VB; ESf;
Cits
PB; KSB; VB;
ESf; Cits

Pilnveidots velotūrisma piedāvājums
Pilnveidots sporta pasākumu un to rīkošanas
iespēju piedāvājums
Pilnveidots piedāvājums
Jaunas un atjaunotas norādes par tūrisma
objektiem. Izveidota audiogidu sistēma
Jaunas idejas. Īstenoti projekti
Pilnveidots zīmols

Dalība asociācijās

11.2.5.
11.2.

11.3.

Sagatavot, koordinēt
un īstenot mērķtiecīgu 11.2.6.
apmeklētāju piesaisti
11.2.7.
novadam

Informatīvo materiālu sagatavošana un izplatīšana

TIC

2016-2021

PB; KSB; VB;
ESf; Cits

Tukuma novada interneta vietnes modernizēšana

TIC

2016-2021

PB; Cits

TIC

2016-2021

PB; Cits

TIC

2016-2021

TIC

2016-2021

TIC

2016-2021

TIC

2016-2021

TIC

2016-2021

TIC

2016-2021

Dažādu interneta / mobilo aplikāciju pilnveidošana,
moderno tehnoloģiju izmantošana
Piedalīšanās tūrisma izstādēs, kontaktbiržās, forumos,
11.2.8.
konferencēs u.c.
Dažādu citu, tai skaitā jaunu mārketinga aktivitāšu
11.2.9.
īstenošana
Tūrisma informācijas centra darbības pilnveidošana –
11.2.10.
apmācības, pieredzes apmaiņa, aprīkojums u.c.
Tūrisma uzņēmumu apsekojumu veikšana un to
11.2.11.
darbības kvalitātes uzlabošanas aktivitātes
Tūrisma attīstības tendenču fiksēšana (novada
11.2.12.
apmeklētāju anketēšanas u.c. izpētes pasākumi)

Sniegt atbalstu
tūrisma/ viesmīlības
uzņēmumu attīstībai

11.3.1.
11.3.2.
11.3.3.

Informatīvs atbalsts vies-mīlības uzņēmumiem (informācija uzņēmumiem/ infor-mācija par uzņēmumiem)

Apmācību, diskusiju, pieredzes apmaiņas organizēšana
TIC
uzņēmumu darbības pilnveidošanai
Atbalsts jaunu naktsmītņu veidošanai, sevišķi Tukuma
TIC
pilsētā

2016-2021
2016-2021

PB; KSB; VB;
ESf; Cits
PB; KSB; VB;
ESf; Cits
PB; KSB; VB;
ESf; Cits
PB; KSB; VB;
ESf; Cits
PB; KSB; VB;
ESf; Cits
PB; KSB; VB;
ESf; Cits
PB; KSB; VB;
ESf; Cits
PB; KSB; VB;
ESf; Cits

Bukleti, kartes, reklāmas rullīši, stendi,
reklāmas u.c.
Uzlabota pašvaldības mājas lapa, uzlabota
novada tūrisma mājas lapa
Informācija dažādos komunikācijas kanālos
Ar stendu, informatīvajiem materiāliem,
paraugiem, priekšnesumiem
Dažādas, t.sk. inovatīvas mārketinga
aktivitātes
Uzlabotas TIC ēkas vizuālais tēls, aprīkojums,
apmācīti darbinieki
Apsekojums
Regulārs monitorings
Informatīvi pasākumi. Semināri
Apmācības, diskusijas, pieredzes apmaiņa
Informācija, atvieglojumi

RV12 Tukuma vecpilsētas reģenerācija

12.1.

Sagatavot un īstenot 12.1.1.
Tukuma vecpilsētas
reģenerācijas plānu
12.1.2.
12.2.1.

12.2.

12.03.

Sekmēt augstvērtīgu
mājokļu attīstību
12.2.2.
vecpilsētā

Sekmēt darījumu un
pakalpojumu attīstību
vecpilsētā

Izstrādāts Tukuma vecpilsētas reģenrācijas
plans. Plenērs ar tā rezultātā piedāvātiem
Tukuma vecpilsētas attīstības risinājumiem

Tukuma vecpilsētas reģenerācijas plāna (stratēģijas /
koncepcijas) izstrāde

Arhitektūras
nodaļa

2017-2021

PB; Cits

Tukuma vecpilsētas reģenerācijas plāna īstenošana

Arhitektūras
nodaļa

2018-2021

PB; VB; ESF;
Cits

Pieslēgumi centralizētajiem inženierkomunikāciju
tīkliem

Komunālā
nodaļa

2016-2021

PB; Cits

Augstvērtīgus mājokļus sekmējoši apbūves noteikumi

Arhitektūras
nodaļa

2016-2021

PB

Īpašumu
nodaļa

2016-2021

PB

Labiekārtoti dzīvokļi vecpilsētā. Informācija
par dažādu mājokļu piedāvājumu novadā.

Arhitektūras
nodaļa

2016-2021

PB

Informatīvs materiāls par vecpilsētu;
Informācija pašvaldības mājas lapā

12.2.3.

Nelabiekārtotu dzīvokļu atsavināšana
maksātnespējīgām personām, kurus pārbūvē par
labiekārtotiem dzīvokļiem.

12.3.1.

Popularizēt vecpilsētu: Informatīvs materiāls par
arhitektoniskām vērtībām vecpilsētā, mājas lapā
ievietot informāciju par brīvām, neizmantotām telpām

Īstenoti plānā paredzētie pasākumi, sasniegti
mērķi
Jauni pieslēgumi vecpilsētā centralizētām
ūdensapgādes, kanalizācijas un
siltumapgādes sistēmām
Apbūves noteikumi ar vecpilsētas koncepcijai
atbilstošām prasībām

12.03.

12.4.

Publiskās infrastruktūras sakārtošana, pilsētas zaļo
Komunālā
zonu un publiskās telpas uzturēšana, mobilitātes
nodaļa
sekmēšanai starp dažādām pilsētas daļām un piepilsētu

2016-2021

PB; ESF; Cits

12.3.3.

Pirmpirkuma tiesību izmantošana atsavināšanas
gadījumos

2016-2021

PB

12.3.4.

Brīvības laukuma pārbūve

2017-2021

12.4.1.

Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides par namu
atjaunošanu

PB; VB; ESF;
Cits

2016-2021

PB

12.4.2.

Ēku atjaunošanas, restaurācijas meistarklases,
informatīvi semināri, bukleti (materiāli), praktiskas
nodarbības

Arhitektūras
nodaļa

2016-2021

PB; ESF; Cits

12.4.3.

Restaurācijas centra izveide, sadarbojoties ar
biedrībām

Arhitektūras
nodaļa

2016-2021

PB; ESF; Cits

12.4.4.

Pievilcīgu vides un labiekārtošanas objektu izveidošana

Arhitektūras
nodaļa

2017-2021

PB; Cits

Vecpilsētas attīstības koncepcijai atbilstoši
vides objekti – skulptūras, soliņi, afišu stabi,
apgaismojums, atkritumu tvertnes, u.c.

2016-2021

PB

Pašvaldības piešķirtas NĪN atlaides par namu
atjaunošanu

2016-2021

PB

Pašvaldības atbalsts NĪN atlaides veidā

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

Atjaunots, no jauna izbūvēts pašvaldības ielu
segums pilsētā un ciemos. Noasfaltēts vai
citādi uzlabots grants segums

2016-2021

PB; VB; ESf

Pārbūvēti/ atjaunoti autoceļi Tukuma
novadā. Uzlabota ceļu infrastruktūra

2016-2021

PB; VB; ESf

Izbūvētas jaunas ielas un pievadceļi

2016-2021

PB; VB; ESf

Izstrādāts apvedceļu plāns tranzīta kustības
regulēšanai

Sekmēt darījumu un 12.3.2.
pakalpojumu attīstību
vecpilsētā

Atbalstīt vecpilsētas
sakopšanas pasākumus

Nekustamā īpašuma nodokļu atlaižu piemērošana
publisko ēku jaunbūvēm un pārbūvēm
12.5.
Pašvaldības finansiālā līdzdalība infrastruktūras
sakārtošanā t.sk. autostāvvietu ierīkošanā
RV13 Ērta transporta infrastruktūra, satiksme un sakari
Atbalstīt publisku ēku 12.5.1.
būvniecību un pārbūvi
vecpilsētā
12.5.2.

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

13.1.

Uzlabot ceļu un ielu
tīkla kvalitāti un
satiksmes drošību
novadā

13.1.4.

Īpašumu
nodaļa
Arhitektūras
nodaļa
Īpašumu
nodaļa

Īpašumu
nodaļa
Īpašumu
nodaļa

Komunālā
nodaļa,
pagastu
pārvaldes
Komunālā
Tukuma novada ceļu infrastruktūras un seguma
nodaļa,
uzlabošana un attīstība
pagastu
pārvaldes
Komunālā
Jaunu ielu un ceļu izbūve Tukuma novadā piekļūšanai
nodaļa,
pie jauniem dzīvojamiem rajoniem un industriālajām
pagastu
teritorijām
pārvaldes
Tukuma pilsētas apved-ceļu plānošana tranzīta kustības Komunālā
regulēšanai
nodaļa
Tukuma novada ielu infrastruktūras un seguma
uzlabošana un attīstība

Sakārtota vecpilsēta
Izvērtēta īpašuma iegādes pamatojums
atbilstoši pašvaldības attīstības programmai
vecpilsētā īpašumu pārdošanas gadījumā
Pārbūvēts, sakārtots Brīvības laukums
Pašvaldības piešķirtas NĪN atlaides par namu
atjaunošanu
Ēku atjaunošanas, restaurācijas
meistarklases, informatīvi semināri, bukleti,
praktiskas nodarbības vecpilsētas namu
īpašniekiem vai to pārstāvjiem, lai praksē
atjaunotu vecpilsētas ēkas
Izveidots restaurācijas centrs

13.1.

13.2.

Uzlabot ceļu un ielu
tīkla kvalitāti un
satiksmes drošību
novadā

Modernizēt un
optimizēt sabiedriskā
transporta satiksmi

13.1.5.

Satiksmes plūsmu lokvei-da kustības izveide vairā-kos
krustojumos Tukumā

Komunālā
nodaļa

Komunālā
Ielu apgaismojuma tīkla paplašināšana, atjaunošana un nodaļa,
13.1.6.
izbūve Tukuma novadā
pagastu
pārvaldes
Komunālā
nodaļa,
13.1.7. Ielu apgaismojuma apkalpošanas kvalitātes uzlabošana
pagastu
pārvaldes
Komunālā
13.1.8. Dzelzceļa pārbrauktuves atjaunošana
nodaļa
Pašvaldības autoceļu īpašumtiesību jautājuma
Īpašumu
13.1.9.
sakārtošana
nodaļa
Novada vienotā dispečerdienesta darbība un darbības Pašvaldības
13.1.10.
pilnveidošana
policija

2016-2021

PB; VB; ESf

Rekonstruēti ielu krustojumi, nodro-šinot
satiksmes plūsmu lokveida kustībā. Uzlabota
satiksmes drošība

2016-2021

PB; VB; ESf

Izbūvēts un uzlabots ielu apgaismojums
pilsētā un ciemos. Uzlabota satiksmes un
sabiedriskā drošība

2016-2021

PB; VB; ESf

Uzlabota apgaismojuma kvalitāte

2016-2021

PB; VB; ESf,
Cits

Atjaunota dzelzceļa pārbrauktuve

2016-2021

PB

Pašvaldības īpašumā iegādāta zeme zem
pašvaldības ceļiem

2016-2021

PB

Darbojas vienotais dispečerdienests

13.2.1.

Optimāla maršruta nodrošināšana skolēnu
pārvadājumos

Komunālā
nodaļa

2016-2021

PB; VB; ESf

13.2.2.

Optimāla un moderna sabiedriskā transporta
pieturvietu un stāvlaukumu tīkla izveidošana un
uzturēšana

Komunālā
nodaļa,
pagastu
pārvaldes

Situācijai/pieprasījumam atbilstoši skolēnu
pārvadājumu maršruti, biļešu atlaides un
brīvbiļetes skolēniem

2016-2021

PB; VB; ESf

Atjaunotas esošās pieturvietas, stāvlaukumi.
Jaunu pieturvietu, stāvlaukumu izbūve

13.2.3.

Vienota dzelzceļa un autoostas mobilitātes centra
izveidošana.

Komunālā
nodaļa

2016-2021

PB; VB; ESf,
Cits

Vienots, moderns autoostas, dzelzceļa
stacijas komplekss Tukumā. Ērti augstas
kvalitātes sabiedriskā transporta pakalpojumi

Tukuma dzelzceļu stacijas un autoostas teritorijas
labiekārtošana
Atbalsts dzelzceļa pasažieru satiksmes pakalpojumu
uzlabošanai

Komunālā
nodaļa

2016-2021

PB; VB; ESf,
cits

Labiekārtotas teritorijas. Atjaunots paviljons,
platforma un stāvietas

Izpilddirektors

2016-2021

PB; VB; ESf

Sadarbība ar Latvijas Dzelzceļu

13.2.4.
13.2.5.

13.3.1.

13.3.

Paplašināt un
labiekārtot gājēju un
velo infrastruktūru

13.3.2.

13.3.3.

13.3.4.

13.4.

13.4.1.
Paplašināt videi
draudzīga transporta 13.4.2.
infrastruktūru
13.4.3.
13.5.1.

13.5.

Uzlabot transporta 13.5.2.
novietošanas iespējas
pilsētā un ciemos
13.5.3.
13.5.4.

13.6.

Veicināt lidostas
attīstību

13.7.

Sekmēt sakaru
attīstību

13.6.1.
13.6.2.
13.7.1.
13.7.2.

Komunālā
nodaļa,
pagastu
pārvaldes
Komunālā
Velomaršrutu infra-struktūras pilnveidošana ar mazās nodaļa,
infrastruktūras elementiem
pagastu
pārvaldes
Komunālā
Jaunu gājēju celiņu projektēšana, izbūve Tukuma
nodaļa,
novadā
pagastu
pārvaldes
Komunālā
Tukuma novada gājēju celiņu, tiltiņu pārbūve,
nodaļa,
uzlabošana
pagastu
pārvaldes
Komunālā
Elektrouzlādes staciju izbūve autostāvvietās un citur
nodaļa
E-velosipēdu un mobilo iekārtu uzlādes stacijas izveide Komunālā
Tukumā
nodaļa
Attīstības
Videi draudzīga transporta izmantošanas sekmēšana
nodaļa
Pagalmu stāvlaukumu projektēšana un izbūve pilsētas Komunālā
mikrorajonos
nodaļa
Stāvlaukumu projektēšana un izbūve pie publiski
Komunālā
pieejamām vietām pilsētā
nodaļa
Park & ride auto un velo novietņu izveidošana pie
Komunālā
Tukuma mobilitātes centra
nodaļa
Pagastu
Stāvvlaukumu izbūve ciemos
pārvaldes
Atbalsts lidostas attīstībai
Izpilddirektors
Lidostas apkaimes iedzīvotāju interešu iekļaušana
Īpašumu
nekustamā īpašuma nodokļu politikā
nodaļa
Sekmēt kvalitatīvu mobilo sakaru pārklājumu visā
Izpilddirektors
novada teritorijā
Veloceliņu tīklu un infrastruktūras paplaši-nāšana,
esošo atjau-nošana Tukuma novadā

Modernizēt, paplašināt un popularizēt publisko
interneta pieejas punktu tīklu

Administratīvā
nodaļa

2016-2021

PB; VB; ESf

Jauni veloceliņi, velonovietnes. Esošo
veloceliņu atjaunošana

2016-2021

PB; VB; ESf

Marķēti veloceliņi, informācijas stendi,
atpūtas vietas

2016-2021

PB; VB; ESf

Jauni gājēju celiņi

2016-2021

PB; VB; ESf

Uzlaboti gājēju celiņi

2016-2021

PB; VB; ESf

Elektrouzlādes vietas

2016-2021

PB; VB; ESf

E-velosipēdu un mobilo iekārtu uzlādes
stacija Tukumā

2016-2021

Informācija, priekšrocības

2016-2021

PB; Cits

Izbūvēti stāvlaukumi

2016-2021

PB; Cits

Izbūvēti stāvlaukumi

2016-2021

PB; VB; ESf

Autostāvvietas, velonovietnes pie Tukuma
autoostas/dzelzceļa stacijas

2016-2021

PB; VB; ESf

Izbūvēti stāvlaukumi

2016-2021

Cits

2016-2021

PB

2016-2021

Cits

2016-2021

PB; VB; ESf

Nepieciešmības gadījumā pausts atbalsts
Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides
īpašumiem atbilstošajās teritorijās
Sadarbība ar telekomunikāciju pakalpojumu
sniedzējiem
Jauni punkti, informācija iedzīvotājiem.
Paplašināti, modernizēti esošie publisko
interneta pieejas punkti

RV14 Vienota novada ūdensapgādes un kanalizācijas saimniecība
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve jaunās
Uzlabot un paplašināt 14.1.1. mājokļu teritorijās
ūdensapgādes tīkla
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve un
14.1.2.
infrastruktūru un
atjaunošana industriālās teritorijās
14.1.
pakalpojumu kvalitāti,
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu infrastruktūras un
14.1.3.
palielināt pieslēgumus
pakalpojumu uzlabošana
tīkliem
14.1.4. Pieslēgumus sekmējoši apbūves noteikumi
14.2.

14.3.

Uzlabot attīrīšanas
iekārtu kvalitāti un
palielināt jaudu

14.2.1.

Nolietojušos attīrīšanas iekārtu atjaunošana

14.2.2.

Jaunu attīrīšanas iekārtu izbūve

Paplašināt lietus
14.3.1.
kanalizācijas tīklus,
izbūvēt dzīvojamās
14.3.2.
teritorijās grāvjus un
14.4.1.

14.4.

Nodrošināt efektīvu
ūdensapgādes un
kanalizācijas
pakalpojumu
pārvaldību

14.4.2.
14.4.3.
14.4.4.

Lietus kanalizācijas notekūdeņu tīkla paplašināšana
Dzīvojamo rajonu grāvju, caurteku izbūve
Ūdensapgādē iesaistīto pašvaldības kapitālsabiedrību
vidēja termiņa stratēģiju sagatavošana
Pakalpjumu tarifu izvērtēšana un pašvaldības politikas
izstrāde
Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu
orgnizācijas pilnveidošana
Novada vienotā dispečerdienesta darbība un darbības
pilnveidošana

14.4.5.

E-pakalpojumu paplašināšana un pilnveidošana

14.4.6.

Parādu piedziņas pilnveidošana

Komunālā
nodaļa
Komunālā
nodaļa
Komunālā
nodaļa
Arhitektūras
nodaļa
Komunālā
nodaļa
Komunālā
nodaļa
Komunālā
nodaļa
Komunālā
nodaļa
SIA "Tukuma
ūdens", SIA
"Komunālservi
ss TILDe"
Komunālā
nodaļa
SIA "Tukuma
ūdens"
Pašvaldības
policija
Administratīvā
nodaļa
SIA "Tukuma
ūdens"

2016-2021
2016-2021
2016-2021
2016-2021
2016-2021
2016-2021
2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits
PB; VB; ESf;
Cits
PB; VB; ESf;
Cits
PB
PB; VB; ESf;
Cits
PB; VB; ESf;
Cits
PB; VB; ESf;
Cits

Centralizēta ūdensapgāde jaunās mājokļu
teritorijās
Centralizēta ūdensapgāde industriālās
teritorijās
Uzlaboti ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumi
Projektēšanas un būvniecības procesa
kārtība
Atjaunotas nolietojušās attīrišanas iekārtas,
palielināta to jauda
Jaunas attīrīšanas iekārtas
Paplāšināts lietusūdeņu kanalizācijas tīkls

2016-2021

PB

Izbūvēta meliorācijas sistēma

2016; 2018

KSB

Sagatavotas kapitālsabiedrību darbības
stratēģijas 3 gadiem

2016-2021

PB; KSB

2017-2021

PB

2016-2021

PB

Darbojas vienotais dispečerdienests

2016-2021

PB

Jauni un augstāka līmeņa e-pakalpojumi

2016-2021

PB

Pilnveidota parādu atmaksas sistēma

2017-2021

KSB

Izbūvēta siltumtrase

2017-2021

KSB

Izbūvēts savienojums

Izvērtēti tarifi, to pamatotība, noteikta
pašvaldības politika
Pilnveidota pašvaldības organizatoriskā
struktūra, t.sk. kapitālsabiedrības

RV15 Efektīva siltumapgāde

15.1.

Paplašināt centralizētās 15.1.1.
siltumapgādes tīklus
15.1.2.
pilsētā un palielināt
pieslēgumus tiem
15.1.3.
15.2.1.

15.2.

Samazināt siltuma
15.2.2.
zudumus tīklos, veikt
katlu māju pārbūvi un
pilnveidošanu

Siltumtrases izbūve Jauntukumā
Jauntukuma savienošana ar centrālo katlu māju
Tukumā
Siltumtīklu pievade industriālajām teritorijām
Centralizētas apkures sistēmas modernizācija un
siltumtīklu rekonstrukcija Tukuma pilsētā
Katlu mājas un siltumtīklu pārbūve/ atjaunošana
pagastu ciemu centros

SIA "Tukuma
siltums"
SIA "Tukuma
siltums"
SIA "Tukuma
siltums"
SIA "Tukuma
siltums"
Pagastu
pārvaldes

2016-2021
2016-2021
2016-2021

PB; KSB; VB;
ESf; Cits
PB; KSB; VB;
ESf; Cits
PB

Izbūvēta siltumtrase
Modernizēta siltumapgādes sistēma
Pārbūvētas/ atjaunotas katlu mājas.
Pārbūvēti/ atjaunoti siltumtīkli

15.2.

Samazināt siltuma
zudumus tīklos, veikt
katlu māju pārbūvi un
15.2.3.
pilnveidošanu
15.2.4.

15.3.

15.4.

Uzlabot siltumapgādi
pašvaldības ēkās

15.3.1.
15.3.2.

Uzlabot siltum-apgādes
iespējas vietās, kur
15.4.1.
nav centralizētās
siltumapgādes
15.5.1.
15.5.2.

15.5.

Uzlabot siltum-apgādes
pakalpoju-mu vadības 15.5.3.
un atbalsta kvalitāti
15.5.4.
15.5.5.
15.5.6.

Pagastu
pārvaldes
Pagastu
Siltumtrases pārbūve pagastu ciema centros
pārvaldes
Pagastu
Siltummezglu izbūve pašvaldības ēkās
pārvaldes
Siltumuzskaites un regulē-šanas sistēmu modernizācija Komunālā
pašvaldības institūciju ēkās
nodaļa
Katlu mājas šķeldas nojumju izbūve

Malkas šķūņu būvniecība pagastos

SIA "Tukuma
siltums", SIA
"Komunālservi
ss TILDe"
Pakalpojumu tarifu izvērtēšana un pašvaldības politikas Komunālā
izstrāde
nodaļa
SIA "Tukuma
Siltumapgādes pakalpojumu orgnizācijas pilnveidošana
siltums"
Novada vienotā dispečerdienesta darbība un darbības Pašvaldības
pilnveidošana
policija
Komunālā
E-pakalpojumu paplašināšana un pilnveidošana
nodaļa
SIA "Tukuma
Parādu piedziņas pilnveidošana
siltums"
Siltuapgādē iesaistīto paš-valdības kapitālsabiedrību
vidēja termiņa stratēģiju sagatavošana

Atbalstīt alternatīvus
enerģijas/siltumap- 15.6.1. Atbalsts alternatīvo enerģijas veidu izmantošanai
gādes veidus
RV16 Energoefektivitātes paaugstināšana

15.6.

16.1.

Sagatavot pašvaldības
energoefektivitātes 16.1.1.
plānu

16.2.

Veikt
16.2.1.
energoefektivitātes
auditu pašvaldības
16.2.2.
īpašumā esošās ēkās

16.3.

Paaugstināt pašvaldībai 16.3.1.
piederošu ēku
energoefektivitāti

Pagastu
pārvaldes

Pašvaldības energoefektivitātes plāna sagatavošana
Energoaudita pasākumi pašvaldības institūciju ēkām
Energoefektivitātes pasākumi pašvaldības
daudzdzīvokļu mājām
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
pašvaldības institūciju ēkām

Arhitektūras
nodaļa
Arhitektūras
nodaļa,
Attīstības
nodaļa
Arhitektūras
nodaļa
Komunālā
nodaļa
Komunālā
nodaļa

2017-2021
2019-2021
2019-2021

PB
PB; KSB; VB;
ESf
PB; KSB; VB;
ESf

Šķeldas nojumes
Pārbūvētas/ atjaunotas siltumtrases
Izbūvēti siltummezgli

2016-2021

PB

Modernizēta siltumuzskaites un regulēšanas
sistēma

2016-2021

PB

Malkas škūnīši

2016; 2018

KSB

Sagatavotas kapitālsabiedrību darbības
stratēģijas 3 gadiem

2016-2021

PB; KSB

2016-2021

PB

2016-2021

PB

Darbojas vienotais dispečerdienests

2016-2021

PB

Jauni un augstāka līmeņa e-pakalpojumi

2016-2021

PB

Pilnveidota parādu atmaksas sistēma

2016-2021

PB; Cits

2016

PB; VB; ESf

Sagatavota un apstiprināta Tukuma novada
pašvaldības ēku energoefektivitātes
programma

2016-2021

PB; VB; ESf

Pašvaldības ēkām veikts energoaudits

PB; KSB; VB;
ESf; Cits
PB; KSB; VB;
ESf; Cits

Pašvaldības dzīvojamās mājās veikts
energoaudits
Energoefektivitātes pasākumi atbilstoši
programmai

2016-2021
2016-2021

Izvērtēti tarifi, to pamatojamība, pieņemta
politika
Pilnveidota pašvaldības organizatoriskā
struktūra, t.sk. kapitālsabiedrības

Informācija, atļaujas alternatīviem
enerģijas/siltumapgādes veidiem

16.3.

Paaugstināt pašvaldībai
piederošu ēku
energoefektivitāti
16.3.2.

Komunālā
nodaļa
Komunālā
16.4.1. Energoefektivitātes paaugstināšana ielu apgaismojumā
Veikt
nodaļa
energoefektivitātes
SIA "Tukuma
16.4.
16.4.2. Energoefektivitātes paaugs-tināšana siltumapgādē
paaugstināšanu
siltums"
Komunālā
infrastruktūrā
16.4.3. Inovatīvu energoefek-tivitātes projektu ieviešana
nodaļa
Informatīvi pasākumi par ieguvumiem, iespējām, labās Attīstības
Sniegt atbalstu
16.5.1.
prakses piemēri
nodaļa
16.5.
iedzīvotājiem un
Izpilddirektors
uzņēmumiem mājokļu 16.5.2. Atbalsts speciāla fonda veidošanā
Kultūras,
sporta un
Sekmēt energo16.6.1. Informēšana par energo-efektīviem paradumiem
sabiedrisko
16.6.
efektīvu rīcību un
attiecību
paradumus
nodaļa
Komunālā
16.6.2. Izglītojoši pasākumi par energoefektivitāti
nodaļa
RV17 Atkritumu saimniecība ar augstu pārstrādes līmeni
Novada atkritumu apsaimniekošanas sistēmā
Komunālā
17.1.1. neiekļauto mājsaimniecību/ saimniecību iekļaušanās
nodaļa
sekmēšana (līgumi)
17.1.2.
17.1.3.

17.1.

Palielināt atkritumu
saimniecības
aptvērumu un
modernizēt to

17.1.4.

Energoefektivitātes pasākumi pašvaldības
daudzdzīvokļu mājām

Regulārs pakalpojuma sniedzēja darbības novērtējums Izpilddirektors
Sadzīves atkritumu dalītās vākšanas, izlietotā
Komunālā
iepakojuma un zaļās masas apsaimniekošanas sistēmas
nodaļa
paplašināšana
Komunālā
nodaļa,
Šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumu paplašināšana
pagastu
pārvaldes

17.1.5.

SIA "Atkritumu
Sadzīves elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekoša
šķirošanas iespēju izveide
nas sabiedrība
"Piejūra""

17.1.6.

Notekūdeņu dūņu pārstrādes pilnveidošana un attīstība

Komunālā
nodaļa

2016-2021

PB; KSB; VB;
ESf; Cits

2016-2021

PB; KSB; Cits Energoefektīvs ielu apgaismojums

2016-2021
2016-2021

PB; KSB; VB;
ESf; Cits
PB; KSB; VB;
ESf; Cits

Energoefektivitātes pasākumi atbilstoši
programmai

Nosiltinātas trases
Jauni energoefektivitātes risinājumi
Informācija, izmantojot dažādus
komunikāciju kanālus
Izveidots speciāls fonds

2016-2021

PB; VB; ESf

2016-2021

PB; Cits

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

Informācija

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

Informācija, apmācības, semināri

2016-2021

PB

Līgumu uzskaites pārbaudes, jauni
mājsaimniecību līgumi ar Eco Baltija vide

2016-2021

PB

Iedzīvotāju atsauksmju / sūdzību
apkopojums, pārrunas ar pakalpojuma
sniedzēju

2016-2021

PB; Cits

Atkritumi tiek apsaimniekoti ievērojot vides
sagalabāšanas un ilgtspējas principus

2016-2021

PB; KSB

Izveidoti jauni laukumi

2016-2021

PB; KSB;

Elektronisko iekārtu atkritumi tiek šķiroti un
apsaimniekoti

2016-2021

KSB; ESf: Cits Notekūdeņu dūņu izmantošana

17.2.

17.1.7.

SIA "Atkritumu
SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” apsaimniekoša
attīstība
nas sabiedrība
"Piejūra""

2016-2021

KSB; ESf

17.2.1.

Regulāri sabiedrības izglītošanas / informēšanas
pasākumi

Komunālā
nodaļa

2016-2021

PB; VB; ESf:
Cits

Informatīvas kampaņas – pasākumi, bukleti,
informācija mājas lapā, uz ekrāniem utt.

Kampaņas par atkritumu dalīto vākšanu un
kompostēšanu

Komunālā
nodaļa

2016-2021

PB; VB; ESf:
Cits

Informatīvas kampaņas – pasākumi, bukleti,
informācija mājas lapā, uz ekrāniem utt.

Pašvaldības institūciju labās prakses piemēri dalītā
atkritumu vākšanā un otreizējā izmantošanā

Komunālā
nodaļa

2016-2021

PB

Stratēģijas un teritorijas plā-nojuma principu un
noteiku-mu ievērošanas uzraudzība
Pastāvīga sadarbība ar valsts institūcijām vides un
dabas aizsardzības jautājumos

Arhitektūras
nodaļa
Arhitektūras
nodaļa
Attīstības
nodaļa
Arhitektūras
nodaļa

2016-2021

PB

2016-2021

PB

2016; 2019

PB

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

2016-2021

PB

2016-2021

PB; VB; ESf:
Cits

Īstenoti atbilstoši investīciju projekti

2016-2021

PB; VB; ESf

Izkoptas pašvaldībai piederošās jaunaudzes
Tukuma novadā

Sekmēt iedzīvotāju
ilgtspējīgu atkritumu
17.2.2.
apsaimniekošanas
praksi
17.2.3.

Novada pašvaldības piedalīšanās SIA
“Piejūra” stratēģijas izstrādē. SIA “Piejūra”
attīstība atbilstoši tās stratēģijai

Dalīta atkritumu vākšana pašvaldības
institūcijās, papīra otreizēja izmantošana,
nodošana pārstrādei utt.

RV18 Pievilcīga un tīra apkārtējā vide
18.1.1.
18.1.2.

18.1.

18.1.3.

Regulārs vides monitorings

18.1.4.

Aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas plāna
izstrāde un īstenošana

Īstenot vides un dabas
teritoriju aizsardzību
18.1.5.
un kopšanu

18.1.6.
18.1.7.

18.2.

Uzlabot zaļās teritorijas
un ūdensmalas pilsētā,
ciemos un to apkārtnē

Tukuma novada dižkoku ap-zināšana un apzīmēšana ar
Arhitektūras
"zaļās ozollapas" zīmēm, iedzīvotāju informēšana
nodaļa
/izglītošana par dižkoku vērtību un nozīmi
Arhitektūras
nodaļa,
pagastu
pārvaldes
Tukuma novada pašvaldībai piederošo mežu jaunaudžu Pagastu
kopšana
pārvaldes
Dabas taku un citas dabas vērošanas un atpūtas
infrastruktūras (skatu torņi, laukumi u.tml.) attīstība

Apbūvē un apsaimniekošanā ievērota
Stratēģija un teritorijas plānojums
Vides aizsardzības prasību normām atbilstoša
pašvaldības darbība
Sagatavots Vides pārskats
Sagatavots un tiek ievērots aizsargājamo
dabas teritoriju apsaimniekošanas plāns
Apzināti dižkoki novada teritorijā. Tie
apzīmēti ar speciālu zīmi, publiski pieejams
to saraksts (mājas lapā)

18.2.1.

Parku, laukumu un skvēru u.c. zaļo teritoriju tehnisko
projektu izstrāde un reali-zācija, parku labiekārtošana

Arhitektūras
nodaļa

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

Atjaunots, uzlabots Tukuma Pilsētas parks,
izveidoti un labiekārtoti parki pagastu
centros, paplašinātas apstādījumu teritorijas

18.2.2.

Tukuma ezera un tā apkārtnes atjaunošana

Attīstības
nodaļa

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

Izstrādāta Tukuma ezera attīstības stratēģija
investīciju piesaistei. Atjau-nots, sakārtots
ezers un tā apkārtne

18.2.

Uzlabot zaļās teritorijas
un ūdensmalas pilsētā,
ciemos un to apkārtnē

18.2.3.

Publisko peldvietu labiekārtošana un jaunu ierīkošana

Komunālā
nodaļa,
Pagastu
pārvaldes

18.2.4.

Inovatīvu, radošu zaļo risnājumu ieviešana

Arhitektūras
nodaļa

18.2.5.

Atbalsts mazdārziņiem piemērotās vietās

18.2.6.

Ūdenstilpņu un ūdensteču apsaimniekošanas plāna
izstrāde

18.2.7.

Mālkalna teritorijas labiekārtošana

18.3.1.

Tukuma novada degradēto teritoriju un objektu
sakopšana un izmantošana

18.3.2.

18.3.3.

18.3.4.

18.3.

Labiekārtot
sabiedriskās
koplietošanas vietas un 18.3.5.
paaugstināt to
pievilcību
18.3.6.

18.3.7.

Īpašumu
nodaļa
Arhitektūras
nodaļa
Arhitektūras
nodaļa

Attīstības
nodaļa
Arhitektūras
nodaļa,
Tukuma novada atpūtas laukumu labiekārtošana
pagastu
pārvaldes
Arhitektūras
Bērnu rotaļu laukumu izveide, esošos paplašināšana un nodaļa,
aprīkošana Tukuma novadā
pagastu
pārvaldes
Arhitektūras
Aktīvas atpūtas vides iekārtošana Tukuma mikrorajonos nodaļa,
un pagastu ciemos
pagastu
pārvaldes
Komunālā
Daudzdzīvokļu māju pagalmu, publiski pieejamu ēku
nodaļa,
teritoriju labiekārtošana
pagastu
pārvaldes
Mazo arhitektūras formu un skulptūru tīkla
Arhitektūras
paplašināšana un attīstība
nodaļa

Pilnveidot norāžu sistēmu visā novadā

Komunālā
nodaļa,
pagastu
pārvaldes

2016-2021

PB; VB; ESf:
Cits

2016-2021

PB; Cits

Pievilcīgi, inovatīvi apstādījumi un zaļie
objekti novada apdzīvotajās un tūrisma
vietās

2016-2021

PB; Cits

Iedzīvotājiem pieejami mazdārziņi tīrā vidē

2020

PB

2016-2021

PB; Cits

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

Labiekārtots Mālkalns ar I.Ziedoņa Ķiršu
dārzu. Skatu tornis, I.Ziedoņa piemineklis,
apstādījumi, atpūtas soliņi u.c.
Sakārtotas, uzlabotas un izmantotas novada
degradētās teritorijas

2016-2021

PB; ESf: Cits

Labiekārtoti atpūtas laukumi

2016-2021

PB; ESf: Cits

Izveidoti un atjaunoti bērnu rotaļu laukumi
visā novadā

2016-2021

PB; ESf: Cits

Izveidoti ārā trenažieri un cita veida aktīvās
atpūtas iespēju vietas visā novadā

2016-2021

PB; ESf: Cits

Labiekārtoti pagalmi, publiski pieejamu ēku
teritorija, izbūvēti stāvlaukumi, gājēju celiņi.
Apzaļumošana

2016-2021

PB; Cits

2016-2021

PB; ESf: Cits

Sakārtotas, labiekārtotas esošās un
izveidotas jaunas publiskās peldvietas

Sagatavots plāns

Interesanti, pievilcīgi vides objekti
Skaidras, izsmeļošas un pievilcīgas norādes
uz dažādiem svarīgiem objektiem, vietām,
iestādēm utt. novadā. Norāžu zīmes uz
viensētām, daudzdzīvokļu mājām, ielu
nosaukumi. Robežzīmes pie Tukuma pilsētas
robežas, Pūres ciema robežas

18.4.

Novērst teritoriju
applūšanu

18.3.8.

Tukuma pilsētas ēku fasāžu izgaismošana

18.3.9.

Labiekārtošanai un komu-nālajiem pakalpojumiem
nepieciešamā pašvaldības materiālitehniskās
bāzes/aprīkojuma atjaunošana

18.4.1.

Pretplūdu pasākumi Slocenes un Abavas upes
teritorijās

18.5.1.
18.5.2.

18.5.

Attīstīt kapsētu
teritoriju
apsaimniekošanu

18.5.3.

18.5.4.
18.5.5.
18.5.6.

18.6.1.

18.6.

Sekmēt labus
mājdzīvnieku
turēšanas apstākļus

18.6.2.

18.6.3.

18.7.1.
18.7.

Sekmēt videi
draudzīgu sadzīvi un
saimniecisko darbību

Arhitektūras
nodaļa

2016-2021

PB; Cits

Komunālā
nodaļa

2016-2021

PB

Darba kārtībā esošs labiekārtošanai
nepieciešamais pašvaldības aprīkojums

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

Īstenoti pretplūdu pasākumi un drošas
apbūves teritorijas

2016-2021

PB

Izstrādāta novada kapu koncepcija

2018-2021

PB

Izveidots kolumbārijs Tukuma kapos

2016-2021

PB: Cits

Atjaunota, sakārtota kapu infrastruktūra

2016-2021

PB: Cits

Atjaunotas kapličas, uzbūvētas jaunas
kapličas

2016-2021

PB

2016-2021

PB; Cits

Izveidota mājdzīvnieku kapsēta

2016-2021

PB

Kampaņas par mājdzīvniekiem

2018-2021

PB; Cits

Suņu pastaigas laukumi, infrastruktūra
(atkritumu urnas) parkos u.c. teritorijās

2016-2021

PB

Pašvaldības informācija par patversmes
vajadzībām un pasākumiem

2016-2021

PB; VB; ESf

Komunālā
nodaļa,
Īpašuma
nodaļa
Tukuma novada kapu labiekārtošanas un
Komunālā
apzaļumošanas koncepcijas izstrāde
nodaļa
Komunālā
Kolumbārija izbūve
nodaļa
Komunālā
Kapu celiņu, nožogojumu, ieejas vārtu
nodaļa,
pārbūve/atjaunošana un piebraucamo ceļu atjaunošana pagastu
pārvaldes
Komunālā
nodaļa,
Kapliču atjaunošana, jauna būvniecība
pagastu
pārvaldes
Komunālā
Ozoliņu kapu paplašināšana
nodaļa
Komunālā
Mājdzīvnieku kapsētas ierīkošana
nodaļa
Kultūras,
sporta un
Informējošas kampaņas par mājdzīvniekiem
sabiedrisko
attiecību
nodaļa
Komunālā
Suņu pastaigu laukumu uzlabošana
nodaļa
Kultūras,
sporta un
Atbalsts dzīvnieku patversmei
sabiedrisko
attiecību
nodaļa
Kultūras,
sporta un
Sabiedrības informēšana par vides aizsardzības
sabiedrisko
sekmēšanas jautājumiem
attiecību
nodaļa

Izgaismotas Tukuma pilsētas ēku fasādes

Paplašināti Ozoliņu kapi

Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas
kampaņas un informatīvi pasākumi

18.7.

Sekmēt videi
draudzīgu sadzīvi un
18.7.2.
saimniecisko darbību
18.7.3.

Sabiedrības informēšana par videi draudzīgas lauksaimnieciskās darbības jautājumiem
Veicināt videi draudzīgu ap-būvi (nodokļu atvieglojumi
pasīvajām mājām u.c.)

18.7.4.

Atbalsts talku rīkošanai

19.1.1.

Regulāras darbinieku apmācības

19.1.2.

Pieredzes apmaiņa

19.1.3.

Pašvaldības policijas materiāltehniskā nodrošinājuma
pilnveidošana

19.1.4.

Sadarbība ar Valsts policiju

LLKC
Īpašumu
nodaļa
Komunālā
nodaļa

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

2016-2021

PB

2016-2021

PB; Cits

2016-2021

PB

2016-2021

PB

2016-2021

PB

2016-2021

PB; VB

2016-2021

PB

Regulāri policijas reidi

2016-2021

PB

Īstenotas kampaņas, izglītošanas pasākumi

2016-2021

PB

Uzstādītas videonovērošanas kameras
Tukumā, pagastu centros, pie pašvaldības
ēkām

2016-2021

PB; VB; ESf

2016-2021

PB

2016-2021

PB; ESf

Paaugstināta ugunsdrošība pašvaldības ēkās

2016-2021

PB

Iedzīvotāji informēti par nepieciešamo
ugunsdrošību dzīvojamās telpās un iespējām
to ieviest

2016-2021

PB

Regulāra sadarbība ar VUGD

PB

Visās pašvaldības struktūrvienībās un
institūcijās ieviesti visi nepieciešamie darba
drošības pasākumi, uzlabota darba drošība
citās organizācijās

Informēšanas pasākumi
Nodokļu atvieglojumi energoefektīvajām
ēkām, t.sk., pasīvajām mājām
Dažāda mēroga talkas

RV19 Droša vide

19.1.

19.2.

19.3.

Attīstīt Pašvaldības
policijas darbības
aspektus

Preventīvu sabiedrības drošības pasākumu veikšana
(kampaņas, izglītošana)

Pašvaldības
policija
Pašvaldības
policija
Pašvaldības
policija
Pašvaldības
policija
Pašvaldības
policija
Pašvaldības
policija

19.3.1.

Videokameru uzstādīšana Tukuma pilsētā, pagastu
centros, pie pašvaldības ēkām

Pašvaldības
policija

19.3.2.

Atskurbtuves izveidošana Tukumā

19.3.3.

Novada vienotā dispečerdienesta darbība un darbības
pilnveidošana

19.3.4.

Ugunsdrošības paaug-stināšana pašvaldības ēkās

19.3.5.

Ugunsdrošības paaugstināšanas sekmēšana mājokļos
(informatīvs atbalsts)

19.3.6.

Sadarbība ar VUGD

Pilnveidot drošības un 19.2.1.
kārtības preventīvo
darbību
19.2.2.

Uzlabot un paplašināt
drošības un tās
atbalsta infrastruktūru

19.3.7.

Profilaktisko reidu palielināšana

Atbalsts darba drošības pasākumu ieviešanai

Pašvaldības
policija
Pašvaldības
policija
Komunālā
nodaļa
Komunālā
nodaļa,
pagastu
pārvaldes
Komunālā
nodaļa
Administratīvā
nodaļa

2016-2021

Augsta darbinieku profesionalitāte
Iepazīta un, ja nepieciešams, pārņemta citu
pašvaldību labā prakse
Modernas Pašvaldības policijas ēkas,
transports un aprīkojums
Pašvaldības kopdarbība ar Valsts policiju

Izveidota Atskurbtuve Tukumā
Darbojas vienotais dispečerdienests

RV20 Moderna un efektīva pārvalde

20.1.

20.2.

Attīstīt iedzīvotājiem
ērtu pašvaldības
pārvaldes institūciju
infrastruktūru

2016-2021

PB; ESf

Pašvaldības institūciju telpas ir ērtas
apmeklētājiem (vienas pieturas aģentūras
princips, skaidras norādes, elektroniskā
rinda, ērtas uzgaidāmās telpas, wi-fi utt.),
ēkās veikti energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumi

20.1.1.

Pašvaldības institūciju ēku uzlabošana iedzīvotāju
ērtībām

Arhitektūras
nodaļa,
Administratīvā
nodaļa

20.1.2.

Pašvaldības institūciju ēku pieejamības nodrošināšana
personām ar funkcionāliem traucējumiem

Arhitektūras
nodaļa

2016-2021

PB; ESf

Pašvaldības ēkas pieejamas cilvēkiem ar
kustību u.c. traucējumiem

20.1.3.

Pašvaldības ēku atjaunošana/ pārbūve,
energoefektivitātes pasākumi

Arhitektūras
nodaļa

2016-2021

PB; VB; ESf:
Cits

Pārbūvētas/ atjaunotas pašvaldības ēkas.
Palielināta ēku energoefektivitāte

20.1.4.

Klientu apkalpošanas centru modernizēšana

Administratīvā
nodaļa

2016-2021

PB; VB; ESf:
Cits

Esošie un jauni klientu apkalpošanas centri
atbilst modernas pārvaldes prasībām –
atvērtāki, ar labāku IKT nodrošinājumu,
maksājumu veikšanas iespējām, wifi u.c.

20.1.5.

Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas
centra izveidošana un uzturēšana

Administratīvā
nodaļa

2016-2021

PB; VB

20.2.1.

E-pakalpojumu paplašināšana

Administratīvā
nodaļa

2016-2021

PB

Jauni pašvaldības e-pakalpojumi atbilstošos
e-līmeņos. Pieejams jauns e-pakalpojums –
bērnu reģistrācijas rindu PII

2016-2021

PB

Novada iedzīvotāji informēti par epakalpojumu iespējām

2016-2021

PB

Pilnveidota pašvaldības mājas lapas
www.tukums.lv struktūra un saturs

2016-2021

PB; Cits

2016-2021

PB

2016-2021

PB

2016-2021

PB; ESf; Cits

20.2.2.

E-pakalpojumu un citu e-iespēju popularizēšana
sabiedrībā

20.2.3.

Pašvaldības mājaslapas pilnveidošana (sistēma, saturs
u.c.)

20.2.4.

Institūciju mājaslapu sakārtošana

20.2.5.

Iekšējās informācijas sistēmas izveidošana

20.3.1.

Personālvadības sistēmas pilnveidošana

20.3.2.

Mērķtiecīga pašvaldības darbinieku profesionālās
kvalifikācijas paaugstināšana

Paplašināt un uzlabot epārvaldes izmantošanu

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

VPKAC Tukumā

Konsekventa, aktuāla pašvaldības
institūciju/struktūrvienību mājas lapu sistēma
Izveidota pašvaldības informācijas sistēma,
kas nepārtraukti tiek aktualizēta
Pilnveidota personālvadības sistēma
pašvaldībā
Kompetenti, profesionāli pašvaldības
darbinieki

20.3.3.

20.3.

20.4.

Paaugstināt pārvaldes
20.3.4.
efektivitāti

Stratēģiskās vadīšanas, plānošanas un projektu
vadīšanas prasmju un iemaņu paaugstināšana

Administratīvā
nodaļa

2016-2021

2016; 2019

PB

PB; VB; Cits

Uzlabota finanšu vadības un grāmatvedības
sistēma, tai skaitā kā viens no pašvaldības
informācijas sistēmas pamatiem
Paaugstināta visu pašvaldības struktūrvienību
vadītāju un pārstāvju stratēģiskās vadīšanas,
plānošanas un projektu vadīšanas prasmes
un to pielietošana

20.3.5.

2016-2021

PB; Cits

Regulāra attīstības plānošanas dokumentu
īstenošanas uzraudzība un aktualizēšana,
nepieciešamo plānošanas dokumentu
sagatavošana

20.3.6.

Pašvaldības organizatoriskās struktūras pilnveidošana

Izpilddirektors

2016-2021

PB

Pilnveidota pašvaldības organizatoriskā
struktūra (struktūrvienības, to kompetence,
atbildība, sadarbības mehānismi)

20.4.1.

Informācijas un uzraudzības sistēmas par pašvaldības
īpašumiem sakārtošana

Īpašumu
nodaļa

2016-2021

PB

Apkopota, publiski pieejama informācija par
pašvaldības neizmantotajiem īpašumiem

Pašvaldības kapitālsabiedrību attīstība
Pašvaldības funkcijām neizmantoto īpašumu
saimnieciskuma novērtēšana un iespējami efektīva
izmantošana

Izpilddirektors

2016-2021

PB

Kapitālsabiedrību darbības izvērtējums

Īpašumu
nodaļa

2016-2021

PB

Izvērtētas pašvaldības īpašumu
izmantošanas iespējas

Pilsētas teritorijā esošo mežu inventarizācija un
transformācija

Īpašumu
nodaļa

2016-2021

PB

Pilsētas meža teritorijā veikta inventarizācija
un transformācija atbilstoši TP

2016-2021

PB

Diskusijas, uzlabota gada publiskā pārskata
struktūra u.c.

2016-2021

PB

Līdzās mājas lapai, gada sanāksmēm, ieviesti
jauni komunikācijas kanāli, t.sk. sociālajos
tīklos

2016; 2019.

PB; Cits

20.4.2.
Veikt efektīvu
pašvaldības īpašumu
20.4.3.
pārvaldi

Pilnveidot pastāvīgu
dialogu ar sabiedrību

Finanšu nodaļa

Nepārtraukta un koordinēta attīstības plānošana Attīstības
dokumentu (plānu/projektu) sagatavošana, īstenošana,
nodaļa
uzraudzība, aktualizēšana

20.4.4.

20.5.

Finanšu vadības un grāmatvedības sistēmas
pilnveidošana

20.5.1.

Sabiedrības informēšanas pasākumu paplašināšana

20.5.2.

Pašvaldības informācijas komunikācijas kanālu
daudzveidošana

20.5.3.

Regulāra iedzīvotāju viedokļa izzināšana

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

Pašvaldīvas iedzīvotāju aptauja

20.5.

20.6.

Pilnveidot pastāvīgu
dialogu ar sabiedrību

Īstenot mērķtiecīgu
Tukuma novada
mārketingu

Sabiedrība informēta par dažādu pasākumu,
aptauju, diskusiju rezultātiem, sanāksmju,
diskusiju apkopojums utt.

Informēšanas atgriezeniskās saites, dialoga
stiprināšana

20.6.1.

Mārketinga elementu un pasākumu izmantošana
pašvaldības attīstībā - iedzīvotāju, biznesa un
apmeklētāju piesaistei

Izpilddirektors

2016-2021

PB; ESf; Cits

20.6.2.

Tukuma novada zīmola koncepcijas attīstība

Izpilddirektors

2016-2021

PB

Arhitektūras
nodaļa

2016-2021

PB; ESf

Izpilddirektors

2016-2021

PB; Cits

2016-2021

PB; Cits

Skaidrs pasākumu plāns ar katru
sadraudzības pilsētu / pašvaldību
nākamajiem 3 gadiem

2016-2021

PB; Cits

Tukuma novada pārstāvju braucieni uz
sadraudzības pašvaldībām, sadraudzības
pašvaldību pārstāvju vizītes Tukuma novadā

Atraktīvu un efektīvu informācijas / reklāmas nesēju
(t.sk. afišu stabu, LED ekrānu) izvietošana Tukuma
pilsētā un novadā
20.6.4. Tukuma novada lojalitātes pasākumi
RV21 Aktīva iesaiste dažāda mēroga sadarbībā un tās sekmēšana

21.1.1.

21.1.2.
Paplašināt un stiprināt
starptautisko sadarbību

2016-2021

20.5.4.

20.6.3.

21.1.

Kultūras,
sporta un
sabiedrisko
attiecību
nodaļa

Kultūras,
sporta un
Regulāra sadraudzības pilsētu sadarbības dienas
sabiedrisko
kārtības noteikšana
attiecību
nodaļa
Kultūras,
Tradicionālie (kultūras, sporta, kopienu aktīvistu u.c.) sporta un
sadraudzības pilsētu/pašvaldību savstarpējie apmaiņas sabiedrisko
braucieni
attiecību
nodaļa

PB

Mērķtiecīgi, koordinēti Tukuma novada
virzīšanas pasākumi konkrētām mērķa
grupām (piedalīšanās izstādēs – tūrisms,
bizness, bukleti, mājas lapa utt.)
Īstenota Tukuma novada zīmola koncepcija.
Pasākumi, aktivitātes, jauni objekti, moderns
aprīkojums, bukleti u.c.
Pašvaldības teritorijā stratēģiski svarīgās
vietās izvietoti informācijas ekrāni, reklāmas
afišas par novadu
Izveidota tukumnieka karte, u.c. pasākumi

Sadarbības jomu paplašināšana un labās prakses un
pieredzes apmaiņā dažādu jautājumu/problēmu
risināšanā

Izpilddirektors

2016-2021

PB; Cits

Izvērtēti sadraudzības pašvaldību risinājumi,
labā prakse dažādiem Tukuma novada
pašvaldībai aktuāliem jautājumiem

21.1.4.

Sakaru izveidošana ar jaunu (-ām) sadarbības
pašvaldību (-ām)

Kultūras,
sporta un
sabiedrisko
attiecību
nodaļa

2016-2021

PB; Cits

Tukuma novadam jauna sadraudzības
pašvaldība

21.1.5.

Iesaistīšanās pārrobežu sadarbības projektos

Attīstības
nodaļa

2016-2021

PB; ESf; Cits

21.1.3.

Tukuma novada un sadraudzības pašvaldības
iesaistsīšanās vismaz 1 pārrobežu
sadarabības projektā

21.2.

21.3.

Aktivizēt nacionāla
mēroga sadarbību

Attīstīt sadarbību ar
kaimiņu un citām
tuvākajām
pašvaldībām

21.2.1.

Aktīva iesaiste LPS, Reģionālo centru pašvaldību
apvienībā un citās interešu aizstāvības organizācijās

Izpilddirektors

21.2.2.

Aktīva darbība reģiona un valsts mēroga attīstības
plānošanā

Attīstības
nodaļa

2016-2021

PB

21.2.3.

Pašvaldības darbinieku iesaiste dažādās darba grupās,
piedalīšanās konferencēs, semināros u.tml.

Izpilddirektors

2016-2021

PB; Cits

21.2.4.

Labās prakses un pieredzes apmaiņa ar citām
pašvaldībām konkrētu jautājumu risināšanā

Izpilddirektors

2016-2021

PB; Cits

Izpilddirektors

2016-2021

PB

Attīstības
nodaļa

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

Izpilddirektors

2016-2021

PB; Cits

Organizāciju/uzņēmumu/kopienu/kaimiņu/iedzīvotāju
sadarbības iespēju popularizēšana (labās prakses
piemēri no citām pašvaldībā)

Izpilddirektors

2016-2021

PB; ESf; Cits

Sadarbības atbalsta platformas izveidošana

Kultūras,
sporta un
sabiedrisko
attiecību
nodaļa

2016-2021

PB

Izveidota speciāla sadaļa mājas lapā

21.3.1.
21.3.2.
21.4.1.

21.4.

Sekmēt sadarbību
sabiedrībā

21.4.2.

21.4.3.

21.5.

Pilnveidot sadarbību
pašvaldības pārvaldē

Sadarbības paplašināšana un sadarbības stiprināšana
pašvaldību funkciju izpildē
Ar kaimiņu pašvaldībām kopēju investīcijas projektu
sagatavošana un realizācija
Dažādu novada organizāciju/uzņēmumu dialoga,
sadarbības iniciēšana un atbalstīšana

2016-2021

PB

Tukuma novada pašvaldības dalība interešu
aizstāvības biedrībās un to pasākumos
Tukuma novada pašvaldības atsauksmes /
priekšlikumi dažādiem plānošanas
dokumentiem, piedalīšanās pasākumos savu
interešu pārstāvēšanai
Tukuma novada pašvaldības darbinieku
dalība darba grupās Tukuma novada interešu
pārstāvēšanai
Apkopoti, izvērtēti dažādi pašvaldībās
īstenoti novadam aktuālu jautājumu
risinājumi
Jaunu funkciju kopīga īstenošana
Kopīgi projekti (piemēram, veloceliņš uz jūru
u.c.)
Regulāras diskusijas, sanāksmes, neformālas
tikšanās utt.
Sniegta informācija par sadarbības iespējām
un praksi mājaslapā, regulārās diskusijās,
sanāksmēs, neformālās tikšanās utt.

21.5.1.

Dažādu darbību koordinēšanas pilnveidošana

Izpilddirektors

2016-2021

PB

Pilnveidota pašvaldības organizatoriskā
struktūra, pārskatīti struktūrvienību
pienākumi, ieviesti regulāri sadarbības
pasākumi

21.5.2.

Informācijas apmaiņas sistematizēšana un
pilnveidošana

Izpilddirektors

2016-2021

PB

Pilnveidota (izveidota) iekšējā informācijas
apmaiņas un uzkrāšanas sistēma

Pašvaldības atbalsta programmas (noteikumu)
sabiedriskajām organizācijām (NVO) ieviešana

Kultūras,
sporta un
sabiedrisko
attiecību
nodaļa

PB; Cits

Īstenoti programmā paredzētie pasākumi,
atbalstīti NVO iniciatīvas. NVO un to biedru
apbalvošanu ar naudas balvu. Piešķirtas
telpas, zemes īpašumi bezatlīdzības nomā
NVO aktivitātēm.

RV22 Kopienu aktivitātes sekmēšana

22.1.1.

Aktivizēt iedzīvotāju un
nevalstisko

2016-2021

22.1.2.

22.1.

22.2.

Aktivizēt iedzīvotāju un 22.1.3.
nevalstisko
organizāciju iniciatīvas,
kas vērstas uz novada
attīstību
22.1.5.

Atbalstīt lauku
partnerību darbību

Pašvaldības atbalsts sabiedriskajām organizācijām
projektu īstenošanā
Pagastu konsultatīvo padomju darbības aktivizēšana

Līdzdalības veicināšana lēmumu pieņemšanā dažādos
labiekārtošanas pasākumos

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

2016-2021

PB; Cits

Atbalstīti un īstenoti novada NVO projekti

PB

Lielāka pagastu konsultatīvo pa-domju
iesaiste lēmumu pieņemšanā (piemēram,
pagasta pārvaldes vadītāja kandidātu
izvērtēšanā, projektu prioritizēšanā u.c.)

2017-2021

PB

Iedzīvotāju aptaujas, sanāksmes par
konkrētu risinajumu iespējām. Pašvaldība
labiekārtošanas projektos / pasākumos
ņēmusi vērā iedzīvotāju vēlmes un viedokli

2016-2021

22.1.6.

Tirgus modernizēšana un plašāka izmantošana
dažādām aktivitātēm

Arhitektūras
nodaļa

2017-2021

PB; VB; ESf;
Cits

Moderna tirgus infrastruktūra Tukumā un
ciemos tirdzniecībai un pasākumiem; dažādi
pasākumi

22.1.7.

Multifunkcionālo kopienas centru attīstība pagastos

Pagastu
pārvaldes

2016-2021

PB; VB; ESf;
Cits

Visos pagastos iedzīvotājiem nodrošinātas
gan dažādu pašvaldības pakalpojumu, gan
dažādu grupu sabiedrisko aktivitāšu iespējas

22.2.1.

Atbalsts biedrības „Kandavas partnerība” darbībai

2016-2021

PB; ESf; Cits

Īstenoti Kandavas partnerības projekti

22.2.2.

Atbalsts biedrības „Partnerība laukiem un jūrai”
darbībai

2016-2021

PB; ESf; Cits

Īstenoti Partnerības laukiem un jūrai projekti

Attīstības
nodaļa
Attīstības
nodaļa

(7.pielikums 05.11.2018. noteikumiem Nr.36 „Par Tukuma novada pašvaldības budžeta un pašvaldības kapitālsabiedrību budžeta
izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību 2019. gadam")

Priekšlikumi Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam
Rīcības plāna aktualizācijai
Kods:
RP2019/1
Priekšlikumi jauniem pasākumiem
Uzdevuma
kods (U)

1.2.

Uzdevums

Pasākuma
kods (P)

Veicināt efektīvu augstas
kvalitātes mūsdienu prasībām 1.2.18.
atbilstošu vispārējo izglītību

Pilnveidot izglītības vadību
1.6.
novadā un atbalstu dažādām 1.6.16.
mērķa grupām
Priekšlikumi esošo pasākumu grozījumiem
Uzdevuma
kods (U)
1.2.

1.6.

3.2.

20.1.

4.1.

Uzdevums

Pasākuma
kods (P)

Veicināt efektīvu augstas
kvalitātes mūsdienu prasībām 1.2.1.
atbilstošu vispārējo izglītību
Pilnveidot izglītības vadību
novadā un atbalstu dažādām 1.6.14.
mērķa grupām
Paaugstināt iedzīvotāju
iesaisti kultūras iestāžu
3.2.9.
aktivitātēs

Attīstīt iedzīvotājiem ērtu
pašvaldības pārvaldes
institūciju infrastruktūru

20.1.5.

4.1.7.

Pasākums
Tukuma novada Speciālās
izglītības iestādes - attīstības
centra izveidošana uz Tukuma
novada internātpamatskolas
bāzes
Tukuma novada izglītības
attīstības rīcības plāna 2019.2021.gadam īstenošana

Pasākums

Atbildīgais

Izglītības
pārvalde
Izglītības
pārvalde

Atbildīgais

Izpildes
Finansēšan
termiņš/
as avoti
periods
2019-2021

2019-2021

Darbības/ iznākuma rādītāji

PB; VB;
ESf

Izveidota Tukuma novada
Speciālās izglītības iestāde attīstības centrs

PB; VB;
Esf; Cits

Īstenots Tukuma novada
izglītības attīstības rīcības
plāns 2019.-2021.gadam

Izpildes
Finansēšan
termiņš/
as avoti
periods

Darbības/ iznākuma rādītāji

Valsts ģimnāzijas statusa
iegūšana Tukuma Raiņa
ģimnāzijai

Izglītības
pārvalde

2016-2017
PB
2021

Elektroniskās pieteikšanās
izglītības iestādēs sistēmas
izveide

Izglītības
pārvalde

2016-2017
PB
2021

Kinoteātra vai kinopunkta
izveide

Administratī
2017-2021 PB
vā nodaļa

Valsts un pašvaldību vienotā
klientu apkalpošanas centra
izveidošana un uzturēšana

Administratī
2016-2021 PB; VB
vā nodaļa

VPKAC Tukumā

Pašvaldības vadības labie
piemēri sportošanā

Kultūras,
sporta un
sabiedrisko
attiecību
nodaļa

Novada vadības,
administrācijas sportisko
aktivitāšu piemēri– pašu
sportošana, piedalīšanās
pasākumos

2016-2021 PB; Cits

Iegūts Valsts ģimnāzijas
statuss
Izveidots e-pakalpojums.
Ieviesta elektroniskās
pieteikšanās sistēma
Izveidota publiski pieejama
kino skatīšanās vieta ar
atbilstošu aprīkojumu

Ierosinātās izmaiņas

Pievienot jaunu pasākumu.
Pievienot jaunu pasākumu.

Ierosinātās izmaiņas
Precizēt izpildes termiņu - 2016.2021.gads
Precizēt izpildes termiņu - 2016.2021.gads
Labot atbildīgo uz IT nodaļu no
02.2018. Precizēt izpildes termiņu 2017.-2021.gads.
Izveidots 2015.gadā, bet turpinās
darbības nodrošināšana un
uzturēšana ar valsts budžeta
dotācijas atbalstu. Precizēt izpildes
termiņu - 2016.-2021.gads.
Precizēt izpildes termiņu - 2016.2021.gads

Kultūras,
sporta un
sabiedrisko
attiecību
nodaļa

2016-2021 Cits

Tukumā uzbūvēts peldbaseins Precizēt izpildes termiņu - 2016.telpās
2021.gads

20162018;
KSB
2019-2021

Sagatavota darbības stratēģija Precizēt izpildes termiņu - 2016.3 gadiem
2021.gads

2016-2021 PB; Cits

Jauni ģimenes ārsti

4.3.

4.3.1.

Atbalsts sporta kompleksa ar
starptautiskām sacensībām
piemērota peldbaseina
būvniecībai Tukumā

4.4.

4.4.3.

Tukuma ledus halles stratēģijas Tukuma
sagatavošana
ledus halle

5.2.3.

Atbalsts jaunu ģimenes ārstu
prakšu izveidei

5.2.

Priekšlikumi pasākumu izņemšanai no rīcības plāna
Uzdevuma
kods (U)

Uzdevums

Pasākuma
kods (P)

Pasākums

Tukuma
slimnīca,
pagastu
pārvaldes

Atbildīgais

Izpildes
Finansēšan
termiņš/
as avoti
periods

1.5.

Sekmēt iedzīvotāju iesaisti
neformālās izglītības un
mūžizglītības pasākumos

1.5.2.

Vienotas mūžizglītības pasākumu informatīvās platformas
izveide un uzturēšana

Izglītības
pārvalde

2016-2021 PB; Cits

1.6.

Pilnveidot izglītības vadību
novadā un atbalstu dažādām
mērķa grupām

1.6.7.

Izglītības iestāžu darbības
monitoringa sistēmas izveide

Izglītības
pārvalde

2016-2017 PB

Darbības/ iznākuma rādītāji

Precizēt izpildes termiņu - 2016.2021.gads

Ierosinātās izmaiņas - pamatojums
izņemšanai

Ir izveidota Eiropas pieaugušo
izglītības e-platforma EPALE.
Informācijas apkopojums par
Izveidota un darbojas
pieaugušo izglītības iespējām
informācijas platforma par
pieejams SAM 8.4.1. ESF projekta
mūžizglītības pasākumiem
"Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide" interneta
vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv
.
Saskaņā ar Ministru kabineta
22.08.2017. noteikumiem Nr.487
"Darbības programmas "Izaugsme
un nodarbinātība" 8.3.6. specifiskā
Izveidota monitoringa
atbalsta mērķa "Ieviest izglītības
sistēma, saskaņā ar kuru tiek
kvalitātes monitoringa sistēmu"
veikts regulārs minitorings un
8.3.6.2. pasākuma "Izglītības
izvērtēšana
kvalitātes monitoringa sistēmas
izveide" īstenošanas noteikumi" tiks
izveidota vienota valsts izglītības
kvalitātes monitoringa sistēma.

1.6.

6.1.

Pilnveidot izglītības vadību
novadā un atbalstu dažādām
mērķa grupām

Nodrošināt pieejamu un
efektīvu profesionālu sociālo
darbu
Aktivizēt iedzīvotāju un
nevalstisko organizāciju
iniciatīvas, kas vērstas uz
novada attīstību

1.6.15.

Izglītības pārvaldes
pakalpojumu pieejamības
uzlabošana

Izglītības
pārvalde

2016-2018 PB

6.1.1.

Specializācijas attīstība
sociālajā darbā ar personām,
personu grupām, ģimenēm vai
sociālā darba praksē

Sociālais
dienests

2016-2021

Tukuma pilsētas un tās
mikrorajonu (apkaimju)
Izpilddirekto
22.1.
22.1.4.
2016-2017
konsultatīvo padomju
rs
izveidošana
Ja groza Rīcības plāna pasākumus, tad nepieciešama Rīcības plāna aktualizācija, ko apstiprina ar Domes lēmumu.

Priekšsēdētājs

Uzlabota Izglītības pārvaldes
pakalpojumu pieejamība
iedzīvotājiem

PB

Dziļāka sociālo pakalpojumu
specializācija

PB

Izveidotas Tukuma
mikrorajonu iedzīvotāju
konsultatīvās padomes

Ēriks Lukmans

Rezultāts sasniegts. Kopš 2016.gada
marta Izglītības pārvalde sniedz
pakalpojumus telpās, kurās ir
nodrošināta vides pieejamība;
pilnveidota Izglītības pārvaldes
interneta vietne www.tip.edu.lv ,
kurā pieejama detalizēta informācija
par sniegtajiem pakalpojumiem.
Rezultāts sasniegts. 2018.gada 1.
janvārī visā novada teritorijā ir 3
specializācijas - sociālais darbs ar
ģimenēm ar bērniem, sociālais darbs
ar pilngadīgām personām, sociālās
palīdzības sniegšana.
Rezultāts sasniegts 2018.gadā.

