
 

 
Divu dienu apmācību seminārs  

Plānošanas procesa vadība pašvaldībās  

un pašvaldību plānošanas dokumentu ieviešanas uzraudzība 

 

Tukuma novada piemērs:  
Pārskats par Tukuma novada attīstības 

programmas 2011.-2017.gadam īstenošanu 
 

 
 

 

  

 

  

 

“Rakari”, Salacgrīvas novads 
21.-22.novembris, 2013.gads 

 
Dace Keirāne 

Tukuma novada Domes 
Projektu vadītāja 



Tukuma novada attīstības plānošanas 

dokumenti 

APSTIPRINĀTI 

• Tukuma novada integrētās attīstības programma 2011.-

2017.gadam; 

• Tukuma novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 

 

IZSTRĀDES STADIJĀ 

• Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 

2033.gadam 



Tukuma novada integrētās attīstības 

programmas 2011.-2017.gadam uzraudzības 

kārtība 

• Atbildīga pašvaldības Attīstības nodaļa; 

• Uzraudzības procesā tiek iesaistīti pašvaldības struktūrvienību, 

iestāžu un aģentūru vadītāji; 

• Uzraudzības procesa rezultāti tiek iekļauti ikgadējā pārskatā: 

– Ik gadu par katru iepriekšējo gadu; 

– 1 x 3 gados par 3 gadu periodu. 

• Pārskats tiek sagatavots un apstiprināts Domes sēdē līdz 

jūnijam; 

• Pārskata publicēšana www.tukums.lv;  

http://www.tukums.lv/


Pārskati  

APSTIPRINĀTI 

• 2011.gada pārskats par Tukuma novada integrētās attīstības 

programmas 2011.-2017.gadam īstenošanu;  

• 2012.gada pārskats par Tukuma novada integrētās attīstības 

programmas 2011.-2017.gadam īstenošanu;  

 

PLĀNS 

• 2011.-2013.gada pārskats par Tukuma novada integrētās 

attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanu;  



Pārskata saturs 

1. Tukuma novada attīstības vispārējais raksturojums; 

2. Tukuma novada integrētās attīstības programmas 

2011.-2017.gadam īstenošanas progress; 

3. Secinājumi un rekomendācijas 

4. Izmantotās informācijas avoti 

5. Pielikumi 



1. Tukuma novada attīstības vispārējais 

raksturojums 
Nr. Rādītājs Rādītāja vērtība 

bāzes gadā 

Rādītāja vērtība 

pārskata gadā 

Tendence Datu 

avots 

1. Iedzīvotāju skaits 

Tukuma novadā 

33 318 

(01.01.2011.) 

32 455 

(01.01.2013.) 
 

PMLP 

2. Tukuma novada vidējais 

apdzīvojuma blīvums, 

iedzīvotāji uz 1 km
2
 

28 

(01.01.2011.) 

27 

(01.01.2013.) 
 

PMLP 

3. Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēti jaundzimušie 

328 

(2010) 

301 

(2012) 
 

TND 

4. Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēti mirušie 

467 

(2010) 

471 

(2012) 
 

TND 

5. Dabiskais pieaugums -139 

(2010) 

-170 

(2012) 
 

TND 

6. Noslēgtās laulības 

Tukuma novadā 

114 

(2010) 

145 

(2012) 
 

TND 

7. Bezdarbnieku skaits 

Tukuma novadā 

2 430 

(31.01.2011.) 

1 482 

(31.01.2013.) 


NVA 

8. Bezdarba līmenis 

Tukuma novadā 

11,1% 

(31.01.2011.) 

7,8% 

(31.01.2013.) 


NVA 

 



1. Tukuma novada attīstības vispārējais raksturojums.  

Tukuma novada attīstības izvērtēšanas 

pamatrādītāji 

Nr. Rādītājs 
Rādītāja vērtība 

bāzes gadā 
Rādītāja vērtība 

pārskata gadā 

Tendence 

pret bāzes 

gadu 

Vēlamā 

attīstības 

tendence 

2017.gadā 

Datu avots 

1 TAI rangs 

35.vieta 
(starp 109 

novadiem, 

2009.gads) 

45.vieta 

(2011.gadā)   VRAA 

2 Iedzīvotāju skaits 
33 318 

(2011.gads) 
32 455 

(2013.gads) 
  PMLP 

3 Demogrāfiskā slodze 
532 

(2011.gads) 
547 

(2013.gads)   PMLP 

4 Bezdarba līmenis 11,1% (2011.gads) 
7,8% 

(2013.gads)   NVA 

5 
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju, 

LVL 

245 
(2010.gads) 

254 
(2012.gads)   TND 

6 
Ekonomiski aktīvo statistisko 

vienību skaits 
1550 (2009.gads) 

1888 
(2011.gads)   CSP 

7 
Iedzīvotāju apmierinātība ar 

dzīvi novadā 
Nav datu Nav datu   

TND 

organizēta 

aptauja 



2. Tukuma novada integrētās attīstības 

programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas 

progress 

• Par pašvaldības budžetu līdzekļiem īstenotās 

aktivitātes pārskata gadā; 

• Īstenotie projekti; 

• Vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītāju 

izvērtējums 

 



 
 

 

Vīzija 

Tukuma novads kā kvalitatīva un ilgtspējīga dzīves vide, kas sekmē radošu, 

izglītotu un aktīvu iedzīvotāju labklājību. Novada iedzīvotāji novērtē un 

saglabā tradīcijas un novada kultūrvēsturisko mantojumu. Teritorijā attīstīta 

videi draudzīga, konkurētspējīga uzņēmējdarbība ar augstu pievienoto 

vērtību, ko veicina kvalitatīva, moderna transporta un sakaru infrastruktūra 

 

 
 

 

 

 

      

 

Stratēģiskie 

mērķi 

SM1: Augsta 

iedzīvotāju attīstības 

iespēju kvalitāte 
 

SM2: Nodrošināta 

resursu ilgtspējīga 

attīstība  
 

SM3: Latvijas un 

starptautiskajā tirgū 

konkurētspējīga 

uzņēmējdarbība 

 

  

 

    

 

  

 

    

 

  
 

 
 

 
 

 

Ilgtermiņa 

prioritātes 

IP1: Pieejama, 

kvalitatīva izglītība 

un kultūrvide un 

nodrošināta sociālā 

un veselības 

aizsardzība un aktīva 

dzīves vide. 

 

IP2: Nodrošināta 

efektīva resursu 

pārvaldība 

 

IP3: Attīstīta 

transporta, sakaru, 

ūdenssaimniecības, 

vides un enerģētikas 

infrastruktūra un 

sakārtotas būves 

drošai dzīves videi un 

stabilai 

uzņēmējdarbībai 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Vidēja 

termiņa 

prioritātes 

VP1: Cilvēkresursu 

attīstībai 

nepieciešamo 

pakalpojumu un 

infrastruktūras 

attīstība 

 

VP2: Efektīva 

pārvalde 

 

VP3: Tehniskās 

infrastruktūras, 

pievilcīgas un drošas 

vides attīstība 

 

  
 

 
 

 
 

 



Informācija 

• Statistikas datu pieprasīšana un apkopošana; 

• Atskaite par paveikto 
Paveiktie darbi par 2012.gada budžeta līdzekļiem
Slampe un Džūkste

Nr.p.k. Darbs
Kopējā 

summa, LVL

Budžeta 

līdzekļi, 

LVL

Cits 

finansējums, 

LVL*

Piezīmes

1

Slampes Kultūras pils telpu 

kosmētiskais remonts 1 044 1 044

2

Slampes bibliotēkas telpu 

kosmētiskais remonts 1 000 1 000

3

Pašvaldības ceļa Džūkste-Pienava 

grants segas remonts 16 000 16 000 Ceļu fonds

4

Pašvaldības ceļa Salenieki- 

Vīksele-Kalnāji grants segas 

remonts Slampes pag. 3 000 3 000 Ceļu fonds

5

Grāmatu plauktu iegāde Slampes 

bibliotēkai 1 170 1 170

22 214 3 214 19 000



2. Vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas 

rādītāju izvērtējums 

 Nr. Rādītājs 

Rādītāja 

vērtība bāzes 

gadā 

Rādītāja 

vērtība 

pārskata 

gadā 

Tendence 

Prognozētā 

rādītāja 

vērtība 

2017.gadā 

Datu avots 

VP1: Cilvēkresursu attīstībai nepieciešamo pakalpojumu un infrastruktūras attīstība 

RV1.1: Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana 

1.  PII skaits 

7 

(2010./2011.m

.g.) 

7 

(2012./2013.m

.g.) 
- 9 

Tukuma novada 

Izglītības pārvalde 

2.  
Maksimālais PII 

piepildījums 

1305 

(2010./2011.m

.g.) 

1435 

(2012./2013.m

.g.) 
 1500 

Tukuma novada 

Izglītības pārvalde 

3.   
Bērnu skaits rindā 

uz vietām PII 

734 

(01.01.2011) 

311 

(01.01.2013.)  504 
Tukuma novada 

Izglītības pārvalde 

4.   

Pasniedzēju skaits 

uz vienu 

izglītojamo 

vispārējās 

izglītības sistēmā 

0,11 (4124 

izglītojamo un 

490 

pasniedzēju) 

(2010./2011.m

.g.) 

0,13 (3640 

izglītojamo un 

475 

pasniedzēju) 

(2012./2013.m

.g.) 

 0,12 
Tukuma novada 

Izglītības pārvalde 

5.   

9.klašu 

absolventu 

īpatsvars, kas 

turpina izglītību 

Tukuma novada 

izglītības iestādēs 

277 (65%), 

(2009./2010.m

.g.) 

171 (47%), 

(2011./2012.m

.g.) 
 70% 

Tukuma novada 

Izglītības pārvalde 

 



Secinājumi 
• Attīstības programmā noteiktā uzraudzības kārtība, veicina 

ikgadējo statistikas datu apkopošanu; 

• Tiek veicināts attīstības programmā statistikas datu kļūdu 

novēršana, uzraudzības rādītāju precizēšana; 

• Pārskats ir labs informācijas avots par: 

– Novada aktuālo statistiku; 

– Paveiktajiem darbiem; 

– Realizētajiem ES un citu fonda projektiem; 

– Novada virzību ilgtermiņa prioritāšu sasniegšanai; 

• Tiek sekots līdzi attīstības programmā noteiktā rīcības plāna/ 

investīciju plāna izpildei; 



Paldies par uzmanību!  

 
 
 
 

Eiropas Sociālā fonda projekts 

„Publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes sekmēšana veicinot kvalitatīvu attīstības plānošanu Rīgas 

plānošanas reģionā”  
(vienošanās Nr. 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/037/23) 

 

85% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību 

 un 15% finansē Latvijas valsts. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. 

 


