LĒMUMS
Tukumā
2019.gada 28.martā

prot.Nr.4, 14.§.

Par “Tukuma novada kultūrvides attīstības
plāna 2020.-2025.gadam” izstrādes uzsākšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Attīstības
plānošanas sistēmas likuma 2., 8. un 10.pantu:
1. izstrādāt “Tukuma novada kultūrvides attīstības plānu 2020.-2025.gadam” saskaņā ar spēkā
esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām,
2. par plāna izstrādes vadītāju norīkot Attīstības nodaļas projektu vadītāju Ingu Helmani,
3. izveidot kultūrvides attīstības plāna izstrādes darba grupu šādā sastāvā:
3.1. Dace Ernšteine – darba grupas vadītāja – Tukuma novada Domes kultūras metodiķe,
bibliotēku pārstāve;
3.2. Dace Liepiņa-Zusāne – Tukuma novada Domes Kultūras, sporta un sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja;
3.3. Santa Silava – Tukuma Muzeja pārstāve;
3.4. Ingrīda Smuškova – Tukuma tūrisma informācijas centra vadītāja;
3.5. Anete Pitena – Tukuma pilsētas Kultūras nama direktore;
3.6. Anita Zēne – Sēmes un Zentenes tautas namu vadītāja, pagastu kultūras namu pārstāve
3.7. Anita Skudra – amatierkolektīvu pārstāve;
3.8. Linda Zemīte – Tukuma novada Domes Kultūras komisijas vadītāja, komisijas
pārstāve;
3.9. Arnis Šablovskis – publicists,
4. apstiprināt Tukuma novada attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu un izpildes
termiņus (pievienots),
5. paziņojumu par Tukuma novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu publicēt
pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv un Tukuma novada Domes bezmaksas informatīvajā
izdevumā „Tukuma Laiks”.
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PIELIKUMS
Tukuma novada Domes 28.03.2019.
lēmumam (prot. Nr.4, 14.§.)

1.

2.

3.

DARBA UZDEVUMS
„TUKUMA NOVADA KULTŪRVIDES ATTĪSTĪBAS PLĀNS
2020.-2025.GADAM”
IZSTRĀDEI
Attīstības plāna
1.1. Tukuma novadā līdz 2009.gadam kultūras nozares attīstība tika
izstrādes
apskatīta Tukuma rajona un pilsētu/pagastu attīstības plānu ietvaros; nav
pamatojums
izstrādāts atsevišķs nozares attīstības plānošanas dokuments, kura ietvaros
tiktu plānota ilgtspējīga kultūras nozares attīstība Tukuma novadā.
2.1. Vidēja termiņa kultūras nozares plānošanas dokumenta izstrādes
aktualitāti un nepieciešamību nosaka Tukuma novada attīstības šādi
faktori:
2.1.1. nepieciešamība veidot kopēju novada kultūrpolitiku;
2.1.2. nepieciešamība saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu, tā efektīva
izmantošana kvalitatīvas dzīvesvietas popularizēšanai un ienākošā tūrisma
attīstībai;
2.1.3. kultūras nozares ieguldījuma palielināšana novada tēla veidošanā,
pozicionējot Tukuma novadu kā nozīmīgu kultūras un tūrisma centru;
2.1.4. kultūras nozares ieguldījuma palielināšana novada
sociālekonomiskajā attīstībā, attīstot radošo industriju un kultūras tūrismu.
Tiesiskais pamatojums:
 Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.punkts
 Attīstības plānošanas sistēmas likums
 Kultūras institūciju likums, 2.panta 2.daļa
 Valsts kultūrpolitikas plānošanas dokumenti
“Bibliotēku likums”, “Muzeju likums”, “Likums par kultūras pieminekļu
aizsardzību”, “Dziesmu un deju svētku likums” u.c.
Attīstības plāna
2.1. Tukuma novada kultūrvides attīstības plāna izstrādes mērķis ir noteikt
izstrādes mērķis
prioritāros vidēja termiņa darbības virzienus novadā. Nodrošināt
koordinētu pašvaldības kultūras iestāžu un to sadarbības partneru darbību
efektīvai kultūras piedāvājuma pieejamībai novada iedzīvotājiem un
sekmīgai novada tēla veidošanai. Izstrādāt rīcības programmu plānu
kultūras jomā un optimālu kultūras nozares pārvaldības modeli Tukuma
novada pašvaldībā.
2.2. Definēt Tukuma novada kultūras attīstības perspektīvos mērķus un
uzdevumus katrā kultūras apakš nozarē.
2.3. Plānot šo mērķu sasniegšanai konkrētus pasākumus (rīcības) un to
finansēšanai nepieciešamo finansējumu.
Attīstības plāna
izstrādes
uzdevumi

3.1. Nodrošināt koordinētu pašvaldības kultūras iestāžu un to sadarbības
partneru (valsts, privāto un nevalstisko organizāciju) darbību efektīvai
kultūras piedāvājuma izstrādes priekšlikuma sagatavošanai novada
iedzīvotājiem un sekmīgai novada tēla veidošanai.
3.2. Ievērot kultūras pieejamības principu - ikviena indivīda tiesības uz
kultūru. Ņemot vērā kultūras nozares lomas maiņu Eiropā, atbalstīt
uzskatu, ka kultūra kalpo kā ekonomiskās attīstības dzinējspēks, izvērtēt
kultūras ekonomikas un kultūras tūrisma attīstības iespējas Tukuma
novadā.
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3.3. Attīstības plānā noteikto uzdevumu izpildei izstrādāt rīcības plānu
trijiem gadiem. Pirmo rīcības plānu izstrādāt laika periodam no 2020.
līdz 2023.gadam.
4.

Izejas materiāli

5.

Darba izstrādes
termiņi

6.

Darba saturs

Eiropas Savienības, Latvijas valsts, Rīgas plānošanas reģiona un Tukuma
novada attīstības plānošanas dokumenti
5.1. Plāna izstrādes izstrādes darba uzdevuma izstrāde un apstiprināšana
Tukuma novada domē – 2019.gada marts
5.2. Sabiedrības informēšana un viedokļu noskaidrošana (www.tukums.lv,
„Tukuma laiks”) – 2019.gada marts-maijs
5.3. Sastādīt plāna izstrādes laika grafiku – 2019.gada marts
5.4. Plāna izstrādes posmi:
5.4.1. Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (situācijas apzināšana
pa kultūras jomām novadā) – 2019.gada marts- augusts
5.4.2. SVID analīze (SVID - Stratēģijas plānošanas instruments, kas ļauj
noteikt uzņēmuma vai projekta stiprās puses, vājības, iespējas un draudus)
vīzija un mērķi – 2019.gada septembris-2020.gada janvāris
5.4.3. Attīstības plāna uzdevumi un rīcības plāns – 2020.gada februāris aprīlis
5.4.4. Attīstības plāna saskaņošana un apstiprināšana , t.sk. Sabiedrības
informēšanas pasākums par Tukuma novada kultūrvides attīstības plānu –
2020.gada aprīlis - jūnijs
6.1. Kultūrvides attīstības plāna sastāvdaļas:
6.1.1. Ievads.
6.1.2. Pašreizējās situācijas raksturojums.
6.1.3. SVID analīze.
6.1.4. vīzija.
6.1.5. mērķi.
6.1.6. uzdevumi.
6.1.7. Rīcības plāns 3 gadu periodam.
6.1.8. Plāna īstenošanas uzraudzības sistēma.
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