TUKUMA NOVADA DOME
SOCIĀLO UN VESELĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJA

SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Tukumā
2019.gada 16.janvārī
Plkst.8:30
1. Par nepieciešamību mainīt Rīgas plānošanas reģiona denstitucionalizācijas plānā iekļauto
risinājums.
ZIŅO: I.Balgalve
UZAICINĀTI: Labklājības ministrijas pārstāvji (Aldis Dūdiņš - Sociālo pakalpojumu departamenta direktora
p.i., Kristīne Lasmane - Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte; Inga Ķirse - ES struktūrfondu
departamenta direktora vietniece; Zane Jokste - Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā eksperte), Rīgas
plānošanas reģiona pārstāvji (Annele Tetere, RPR DI projekta vadītāja un Una Kūla, RPR DI projekta vadītājas
asistente), Ārija Martukāne Apvienoto reģionu ģimeņu atbalsta centra "Terēze" vadītāja, Tukuma novada DI vadības
grupas pārstāve, Slampes pagasta iedzīvotāju pārstāvis (kolektīvais iesniegums)

2. Par dalību 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projektu atlases otrajā kārtā.
ZIŅO: D.Zvagule

3. Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu. /Ierobežotas piekļuves
informācija/
ZIŅO: S.Limanska

4. Par dzīvojamo telpu izīrēšanu. /Ierobežotas piekļuves informācija/
ZIŅO: S.Limanska

Informācija par Tukuma novada pašvaldības budžetu 2019. gadam projektu un programmas
VISVARIS moduļa BUDZIS apmācība.
ZIŅO: Ē.Lukmans, L.Dzalbe

Komitejas priekšsēdētājs

N.Rečs

Projekts
1.§.
Par nepieciešamību mainīt Rīgas plānošanas reģiona
denstitucionalizācijas plānā iekļauto risinājumu
Iesniegt izskatīšanai Domei šādu lēmuma projektu:

Tukuma novada Domē 2018.gada 31.maijā pieņemts lēmums (prot.Nr.10, 5.§) saskaņot Rīgas
plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam Stratēģiskās daļas 2.redakciju
(turpmāk-DI plāns), ar tajā iekļautajiem risinājumiem sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu
sniedzēju infrastruktūras izveidei. Uzsākot plānoto darbību īstenošanu, nepieciešamo dokumentu
sakārtošanu, Tukuma novada pašvaldība ir saskārusies ar būtiskiem apstākļiem, kuru dēļ plānoto
darbību īstenošana sekojošās DI plānā norādītajās adresēs nav iespējama:
- "Pirts”, Slampes pagasts, Tukuma novads, plānots izveidot grupu dzīvokļa (ar diennakts
personāla atbalstu) infrastruktūru 7 personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) pakalpojumam.
Saskaņā ar Tukuma novada Domes 26.11.2018. Izziņu Nr.6-3/563 (pievienota), minētajā
adresē, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 90800110411, atļautā izmantošana ir noteikta
rūpnieciskās apbūves teritorija, dzīvojamās mājas nav atļauts izvietot šajā teritorijā.
Izvērtējot alternatīvu pašvaldībai piederošo un plānotam mērķim atbilstošu īpašumu
attiecīgā pagasta teritorijā, Tukuma novada pašvaldība par piemērotāko nekustamo īpašumu grupu
dzīvokļa infrastruktūras izveidei atzinusi īpašumu “Krasti”, Slampes pagasts, Tukuma novads.
Īpašums atrodas pagasta centrā, kur pieejama veselības aprūpe, kultūras iestādes un sabiedriskais
transports, 500 m attālumā no plānotā dienas aprūpes centra. Īpašums sastāv no zemes vienības un
būves, kura ir nojaucama, līdz ar to infrastruktūras izveidei jāplāno jaunas dzīvojamās mājas
būvniecība, kuru ir iespējams īstenot esošā šim mērķim paredzētā finansējuma ietvaros, jo veicamo
darbu apjoms būtiski neatšķiras. Būtiskākā atšķirība starp plānā esošo adresi un alternatīvo ir tā, ka
īpašumam "Pirts”, Slampes pagasts, Tukuma novads, ir iespējams pieslēgums centrālajai apkurei,
savukārt īpašumam “Krasti”, Slampes pagasts, Tukuma novads, ir iespējama tikai lokālā apsilde,
kas var ietekmēt mājokļa uzturēšanas izmaksas.
- Ezera ielā 6, Sēmē, Sēmes pagastā, Tukuma novadā, plānots izveidot grupu dzīvokļa
pakalpojuma (bez diennakts personāla atbalsta) infrastruktūru 3 personām ar GRT un ģimeniskai
videi pietuvināta pakalpojuma infrastruktūru 5 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Ēkas, kurā iecerēta infrastruktūras attīstība, kopējā platība ir 1437 m2, DI projektā attiecināmā
platība ir 240 m2, t.i.16 % no kopējās platības. Pašvaldība ir izvērtējusi iespējas ieguldīt
pašvaldības dzīvojamā fonda izveidē (parējās ēkas izbūvē) un ēkas tehnisko stāvokli. Nolemts –
neveidot dzīvojamo fondu adresē, līdz ar to minētā adresē infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu
pakalpojumu sniegšanai nav iespējama.
Izvērtējot alternatīvus, pašvaldībai piederošus un plānotam mērķim atbilstošus īpašumus,
Tukuma novada pašvaldība ir radusi risinājumu grupu dzīvokļa pakalpojuma (bez diennakts
personāla atbalsta) infrastruktūru 3 personām ar GRT izveidei pašvaldībai piederošā daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā Celtnieku iela 3, Tukums, Tukuma novads. Infrastruktūras izveide plānota esošā
finansējuma ietvaros pārbūvējot un pielāgojot pakalpojuma nodrošināšanai 3 vienistabas dzīvokļus
ēkas pirmajā stāvā, kur ir nodrošināta vides pieejamība.
Savukārt, izvērtējot, ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma infrastruktūras izveides
aktualitāti Tukuma novadā kopumā, secināts, ka ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu saņem 17 bērni – 11 bērni Irlavas bērnunamā- patversmē, viens bērns
Latvijas SOS, viens bērns biedrībā “Elizabete” un pieci bērni Valsts sociālās aprūpes centros.
Veicot apsekojumus, izvērtējot kopā ar Tukuma novada bāriņtiesu esošo sniegto pakalpojumu
kvalitāti un atbilstību ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem, secināts, ka ģimeniskai videi
pietuvināts pakalpojums būtu attīstāms 8 jauniešiem un 2- 5 bez vecāku gādības palikušiem
bērniem. Līdz ar to nav nepieciešamības pēc divu ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma
infrastruktūras izveides vienai mērķgrupai, līdz ar to Ezera ielā 6, Sēmē, Sēmes pagastā, Tukuma

novadā, plānoto ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojuma infrastruktūras izveidi 5 bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem neīstenot, DI plāna ietvaros īstenojot vienas ģimeniskai videi
pietuvinātā pakalpojuma infrastruktūras izveidi Smilšu ielā 35, Tukums, Tukuma novads.
-“Upmalas pļava,” Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads, plānots izveidot jauniešu
mājas pakalpojuma infrastruktūru 8 jauniešiem.
Saskaņā ar Tukuma novada Domes 26.11.2018. Izziņu Nr.6-3/562 (pievienota), minētajā
adresē, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 90540020006, atļautā izmantošana ir noteikta dabas
un apstādījumu teritorija, dzīvojamās mājas nav atļauts izvietot šajā teritorijā. Papildus tam, šī
teritorija atrodas Abavas upes applūstamības teritorijā, kur saskaņā ar aizsargjoslu likumu apbūve
nav atļauta.
Izvērtējot alternatīvu pašvaldībai piederošo un plānotam mērķim atbilstošu īpašumu attiecīgā
pagasta teritorijā, Tukuma noada pašvaldība par piemērotāko nekustamo īpašumu grupu dzīvokļa
infrastruktūras izveidei atzinusi īpašumu “Irlavas skola”, Irlavas pagasts, Tukuma novads. Minētais
īpašums būtiski neatšķiras no DI plānā noteiktās infrastruktūras izveides vietas, līdz ar to veicamo
darbu apjoms nepalielinās un infrastruktūras izveide iespējama esošā šim mērķim paredzētā
finansējuma ietvaros, mainās tikai adrese.
- Raudas ielā 6, Tukums, Tukuma novads, plānots izveidot rehabilitācijas pakalpojuma
infrastruktūru, kas nodrošinātu pakalpojumus 50 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Pašreiz minētā adresē atrodas Tukuma novada internātpamatskola. Tika plānots, ka
Internātpamatskolas reorganizācijas rezultātā 2017.gadā būtiski samazināsies audzēkņu skaits un
atbrīvosies rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras izveidei nepieciešamās telpas, taču plānotais
nav īstenojies, līdz ar to infrastruktūras izveide šajā adresē nav iespējama.
Izvērtējot alternatīvus un plānotam mērķim atbilstošus īpašumus, Tukuma novada
pašvaldība ir radusi risinājumu rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras izveidei adresē Raudas
iela 8, Tukums, Tukuma novads. Minētā adrese ir blakus ēka DI plānā esošajai adresei, un tā ir
kapitālsabiedrības “Tukuma slimnīca” (īpašuma tiesības 52152/58780) un ģimenes ārstu (apmēram
1/11 domājamā daļa) kopīpašums. Kapitālsabiedrība ir četru novadu pašvaldību dibināta sabiedrības
iestāde, kurā Tukuma novada pašvaldībai pieder 62% kapitāldaļas. Rehabilitācijas pakalpojuma
infrastruktūrai plānotās telpas ir fiziski nodalītas no ēkas pārējās daļas, ar atsevišķu ieeju.
Piedāvātajā adresē telpas plānots pārbūvēt un pielāgot rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras
izveidei. Telpu platība mazāka par DI plānā notiktās infrastruktūras izveides vietu, bet pēc vizuāli
tehniskā stāvokļa būtiski neatšķiras, ir nepieciešami tāda paša rakstura infrastruktūras izveides
pasākumi. Ņemot vērā to, ka Tukuma slimnīca jau nodrošina fizioterapiju, masāžas u.c.
pakalpojumus, kuru infrastruktūras izveide tika plānota DI plāna ietvaros, šos pakalpojumus
iespējams nodrošināt esošo resursu ietvaros, līdz ar to pietiktu vietas pārējo DI plāna ietvaros
plānoto rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras izveidei. Plānoto Darbu apjoms būtiski
neatšķiras no DI plānā esošajā adresē veicamajiem infrastruktūras izveides darbiem un
infrastruktūras izveide adresē Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, iespējama esošā šim mērķim
paredzētā finansējuma ietvaros, mainās tikai adrese.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Tukuma novada dome NOLEMJ:
1. izdarīt grozījumus Tukuma novada Domē 208.gada 31.maija lēmumā (prot.Nr.10,5§) par
Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam Stratēģiskās daļas
2.redakciju saskaņošanu, izsakot lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Saskaņot Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas
Stratēģiskajā daļā iekļauto infrastruktūras attīstības risinājumu, tā īstenošanai nepieciešamo
finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības
(pievienots) ar sekojošiem precizējumiem:
1.1. Mainīt Deinstitucionalizācijas plānā norādītas adreses:
1.1.1. "Pirts”, Slampes pagasts, Tukuma novads, uz adresi “Krasti”, Slampes pagasts,
Tukuma novads;

1.1.2. Ezera iela 6, Sēmē, Sēmes pagastā, Tukuma novadā, (tikai attiecībā uz grupu dzīvokļa
pakalpojuma infrastruktūras izveidi) uz adresi Celtnieku iela 3, Tukums, Tukuma
novads.
1.1.3. “Upmalas pļava” Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads, uz adresi “Irlavas skola”,
Irlavas pagasts, Tukuma novads.
1.1.4. Raudas iela 6, Tukums, Tukuma novads, uz adresi Raudas iela 8, Tukums, Tukuma
novads.
1.2.svītrot Deinstitucionalizācijas plānā ierakstu par ģimeniskai videi pietuvināta
pakalpojuma infrastruktūru 5 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Ezera ielā 6,
Sēmē, Sēmes pagastā, Tukuma novadā.
2. Lūgt Rīgas plānošanas reģionu izdarīt attiecīgus grozījumus Rīgas plānošanas reģiona
deinstitucionalizācijas plānā.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Nosūtīt :
-p/a „TNSD”,
- attīstības nod.
- RPR
_____________________________________________________
Sagatavoja p/a„”TNSD” I.Liepiņa, saskaņots ar direktori I.Balgalvi

Projekts
2.§.
Par dalību 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa
9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projektu atlases
otrajā kārtā
Iesniegt izskatīšanai Sociālai komitejai/ TAK/Finanšu komitejai/Domei šādu lēmuma projektu:
2018. gada 23. novembrī Tukuma novada Dome saņēma Centrālās finanšu un līguma
aģentūras uzaicinājumu iesniegt 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un
integrācijai sabiedrībā” (turpmāk – Projekts) projekta iesniegumu otrajā projektu iesniegumu atlases
kārtā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumu Nr.871 (turpmāk –
Noteikumi Nr.871) “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifikā atbalsta
mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti
neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās kārtas īstenošanas noteikumi”,
Tukuma novada Dome gatavo Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāka – ERAF) projekta
iesniegumu iesniegšanai otrajā atlases kārtā.
Projekta pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 1 812 102,54 euro, tai skaitā ERAF
finansējums – 1 540 287,16 euro. Tukuma novada Dome, ievērojot Noteikumu Nr.871 14. punkta
nosacījums, var uzņemties papildus saistības, iekļaujot tās Projektā kā pašvaldības finansējumu,
nodrošinot, ka kopējās Projekta attiecināmās izmaksas nepārsniedz 1 941 381,23 euro, tai skaitā
ERAF finansējums – 1 540 287,16 euro.
Projekts ietver šādas atbalstāmas darbības:
- projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas izstrāde;
- jaunu būvju būvniecība, esošo būvju pārbūve vai atjaunošana un teritorijas labiekārtošana
(t.sk. būvekspertīze, būvuzraudzība un autoruzraudzība) materiāltehniskā nodrošinājuma
iegāde;
- informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana.
Lai sagatavotu kvalitatīvu projekta iesniegumu iesniegšanai otrajā atlases kārtā, tiek izskatīti
trīs Projekta īstenošanas varianti (skat. detalizētu pielikumu Nr.1):
1.variants - attīstīt visus Deinstitucionalizācijas plānā 2017.-2020. gadam iekļautos pasākumus;
2.variants – attīstīt daļu Deinstitucionalizācijas plānā 2017.-2020. gadam iekļautos pasākumus;
3.variants – nepiedalīties projektu atlases otrajā kārtā, neiesniedzot projekta iesniegumu.
Likuma „Par pašvaldībām” 12. pants noteic, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas
nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību
kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu un 15. panta pirmās daļas 7. punkts
noteic, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību
(sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām
personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības
palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku
nodrošināšana ar naktsmītni u.c.).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu un 15. panta pirmās daļas 7. punktu:
1.variants - attīstīt visus Deinstitucionalizācijas plānā 2017.-2020. gadam iekļautos pasākumus;

2.variants - attīstīt daļēji Deinstitucionalizācijas plānā 2017.-2020. gadam iekļautos pasākumus;
3.variants - nepiedalīties projektu atlases otrajā kārtā neiesniedzot projekta iesniegumu, Tukuma
pašvaldības līdzfinansējuma daļu paredzot ieguldīt Irlavas bērnu nama pārbūvei un
Celtnieku ielas 3, Tukumā, dzīvojamās telpas pārbūvei.

Nosūtīt:
-Finanšu nodaļai
-Attīstības nodaļai
_____________________________________________________
Sagatavoja Attīstības nod. (I.Helmane)

Projekts
3.§
Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa
pagarināšanu
Iesniegt izskatīšanai Domei šādu lēmuma projektu:
/Ierobežotas piekļuves informācija/

Nosūtīt:
- Kom. nod.;
- Izraksti;
-SIA “Amatnieks”;
-SIA “Jauntukums”
______________________________________________
Sagatavoja no 1 – 3.punktam Kom. nod. S.Limanska

Projekts
4.§
Par dzīvojamo telpu izīrēšanu
Iesniegt izskatīšanai Domei šādu lēmuma projektu:
/Ierobežotas piekļuves informācija/

Nosūtīt:
- Kom. nod.;
- Izraksti
- SIA „Tukuma nami”
- Adm.n.(KAC)
________________________________________________________
Sagatavoja Kom. nod. S.Limanska

Budžeta apspriešanas grafiks pēc Finanšu komitejas sēdes
jautājumiem 22.01.2019
11.00
12.00
13.00
14.00
14.30
15.00
15.15

Izglītības pārvalde
Pagastu pārvaldes
Sociālais dienests, Bērnu-nams
patversme
Tukuma Muzejs
Tukuma pilsētas Kultūras nams
Tukuma Bibliotēka
Tukuma pilsētas administrācija
Domes administrācija
Dzimtsarakstu nodaļa
Bāriņtiesa
Komunālā nodaļa
Arhitektūras nodaļa
Īpašumu nodaļa
Kultūras, sporta sabiedrisko attiecību
nodaļa
Tūrisma informācijas centrs
IT nodaļa
Pašvaldības policija

