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Pārskats par sabiedrības līdzdalību Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.
gadam izstrādē sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumiem Nr.970
„Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.
Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam (turpmāk Attīstības programma)
izstrāde uzsākta ar Tukuma novada Domes 2015.gada 26.marta lēmumu (prot. Nr.3.3.) „Par
Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam izstrādes uzsākšanu”. Par
Attīstības programmas izstrādes vadītāju tika noteikta Tukuma novada Attīstības nodaļas
vadītāja Anita Šēlunda. Paziņojums par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu tika
publicēts Tukuma novada pašvaldības mājas lapā www.tukums.lv.
Attīstības programmas izstrādes process turpināja un detalizēja 2014.gada decembrī
apstiprinātās Tukuma novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam izstrādes
procesā veikto novada nākotnes attīstības plānošanu.
Līdzīgi kā Tukuma novada Stratēģijas izstrādes procesā arī Attīstības programmas izstrādei
tika izveidotas un darbojās sešas darba grupas – Izglītības un jaunatnes lietu; Kultūras un
sporta; Sociālās aprūpes un veselības; Infrastruktūras un vides; Uzņēmējdarbības un lauku
attīstības darba grupas, Pašvaldības pārvaldes darba grupa un Attīstības programmas
izstrādes Vadības grupa. Katra darba grupa tikās un diskutēja par aktualitātēm divās
sanāksmēs.
Izglītības un jaunatnes lietu darba grupa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans,
Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājs Normunds Rečs,
Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Marita Bērziņa,
Tukuma novada Izglītības pārvaldes metodiķe jaunatnes lietu jautājumos Dace
Laukmane,
Pūres pamatskolas direktore Dace Strazdiņa,
PII “Pienenīte” vadītāja Dace Bičole,
Tukuma Mākslas skolas direktore Evija Ķirķe,
Tukuma 2.vidusskolas direktore Anita Locāne,
Pagastu pārvalžu vadītāji.

Kultūras un sporta darba grupa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans,
Tukuma pilsētas Kultūras nama direktore, domes deputāte Dace Lebeda,
Tukuma novada Domes Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Inese Smirnova,
Tukuma novada Domes Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas sporta
metodiķis Juris Kožeurovs,
Tukuma novada Domes Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas kultūras
metodiķe p.i. Dace Liepiņa-Zusāne,
Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola,
Tukuma bibliotēkas direktore Irēna Morīte,
Pūres pagasta kultūras nama vadītāja Inese Vīnšteina,
SIA „Tukuma ledus halle” vadītājs, domes deputāts Modris Liepiņš,
Tukuma Sporta skolas direktors Sergejs Kovaļovs,
Biedrības “Irlavas sporta klubs” vadītājs Andis Švāns,
Pagastu pārvalžu vadītāji.
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Sociālās aprūpes un veselības darba grupa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tukuma novada Domes deputāts Agris Baumanis,
Tukuma novada Domes deputāte Dagnija Staķe,
Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” direktore
Ina Balgalve,
Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” Sociālo
pakalpojumu nodaļas vadītāja Jeļena Hodakovska-Migunova,
Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” Sociālā
darba un sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Sanita Bļodniece,
SIA “Tukuma slimnīca” direktore Dzintra Rabkeviča,
Irlavas bērnu nams-patversmes direktore Sanita Auziņa,
Tukuma novada Domes izpilddirektora padomnieks ekonomikas un attīstības
jautājumos Zane Siliņa,
Pagastu pārvalžu vadītāji.

Infrastruktūras un vides darba grupa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Volfs,
Tukuma novada Domes izpilddirektors Māris Rudaus-Rudovskis,
Tukuma novada Domes deputāts, Teritoriālās attīstības komitejas priekšsēdētājs
Indulis Zariņš,
Tukuma novada Domes Komunālās nodaļas vadītājs Ģirts Ruģelis,
Tukuma novada Domes Komunālās nodaļas dzīvojamo māju (īpašumu)
apsaimniekošanas speciāliste Aiga Kasilova,
Tukuma novada Domes Arhitektu nodaļas vadītāja Zane Koroļa,
Tukuma novada Domes Arhitektu nodaļas ainavu arhitekte Maija Fogele,
Tukuma novada Domes Pašvaldības policijas priekšnieks Armands Hohfelds,
SIA „Tukuma ūdens” valdes loceklis Ainārs Feldmanis,
SIA „Tukuma siltums” valdes loceklis Gundars Kūla,
SIA „Komunālserviss TILDe” valdes loceklis Aldis Siliņš,
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” valdes priekšsēdētāja Indra
Rassone,
Pagastu pārvalžu vadītāji.

Uzņēmējdarbības un lauku attīstības darba grupa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Volfs,
Tukuma novada Domes deputāts, Teritoriālās attīstības komitejas priekšsēdētājs
Indulis Zariņš,
Tukuma novada Domes deputāts Agris Zvaigzneskalns,
Tukuma novada Domes izpilddirektora padomnieks ekonomikas un attīstības
jautājumos Zane Siliņa,
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Tukuma biroja vadītāja Jana
Tramdaha,
Tukuma novada Domes Tūrisma informācijas centra vadītāja Ingrīda Smuškova,
SIA “Interbaltija” Reģionālo nodaļu vadītājs Māris Birzulis,
AS “Komforts” valdes priekšsēdētājs Laimonis Lapiņš,
Pagastu pārvalžu vadītāji.
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Pašvaldības pārvaldes darba grupa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans,
Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Volfs,
Tukuma novada Domes izpilddirektors Māris Rudaus-Rudovskis,
Tukuma novada Domes deputāts, Teritoriālās attīstības komitejas priekšsēdētājs
Indulis Zariņš,
Tukuma novada Domes Finanšu nodaļas vadītāja Laila Dzalbe,
Tukuma novada Domes Administratīvās nodaļas vadītāja Ritma Skudra,
Tukuma novada Domes Juridiskās nodaļas vadītāja Lelde Bičuša,
Tukuma novada Domes Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Inese Smirnova,
Pagastu pārvalžu vadītāji.

Attīstības programmas izstrādes Vadības grupa
•
•
•
•

Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans,
Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Volfs,
Tukuma novada Domes izpilddirektors Māris Rudaus-Rudovskis,
Tukuma novada Domes deputāts, Teritoriālās attīstības komitejas priekšsēdētājs
Indulis Zariņš.

Saskaņā ar Tukuma novada Domes 29.10.2015. lēmumu prot. Nr.12, 2.§. Tukuma novada
Attīstības programmas 2015.-2021.gadam projekts tika nodots publiskai apspriešanai, kas ilga
no 2015.gada 2.novembra līdz 2015.gada 2.decembrim. Informācija par publisko apspriešanu
bija publicēta Tukuma novada pašvaldības mājas lapā www.tukums.lv un bezmaksas
informatīvajā izdevumā “Tukuma Laiks”, laikrakstā “Neatkarīgās Tukuma Ziņas”.
Ar Attīstības programmas projektu interesenti varēja iepazīties elektroniski pašvaldības mājas
lapā www.tukums.lv vai klātienē Tukuma novada Domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā
Tukumā.
Publiskās apspriešanas ietvaros notika sabiedriskās apspriedes sanāksmes novada pagastu
centros un noslēgumā Tukumā:
• 2015.gada 9.novembrī plkst.18.00 Slampes pagasta pakalpojumu centrā (“Kultūras
pils”, Slampes pagasts),
• 2015.gada 10.novembrī plkst.16.00 Džūkstes pagasta pakalpojumu centrā (“Biedrību
nams”, Džūkstes pagasts),
• 2015.gada 12.novembrī plkst.17.00 Pūres pagasta kultūras namā (“Vārpas”, Pūres
pagasts),
• 2015.gada 16.novembrī plkst.13.30 Lestenes pagasta pakalpojumu centrā (“Saules”,
Lestenes pagasts),
• 2015.gada 16.novembrī plkst.16.00 Irlavas pagasta kultūras namā (“Svēteļi”, Irlavas
pagasts),
• 2015.gada 16.novembrī plkst.18.00 Tumes pagasta kultūras namā (Pasta iela 1a,
Tumes pagasts),
• 2015.gada 19.novembrī plkst.17.00 Jaunsātu pagasta pakalpojumu centrā (“Pagasts”,
Abavnieki, Jaunsātu pagasts),
• 2015.gada 23.novembrī plkst.13.00 Zentenes pagasta pakalpojumu centrā (“Gobas”,
Zentenes pagasts),
• 2015.gada 23.novembrī plkst.16.00 Sēmes pagasta pakalpojumu centrā (Ezeru iela
1a, Sēmes pagasts),
• 2015.gada 23.novembrī plkst.18.00 Degoles pagasta Vienības centra Tradīciju zālē
(“Irbes”, Vienība, Degoles pagasts),
• 2015.gada 25.novembrī plkst.17.00 Tukuma novada Domē (Talsu iela 4, Tukums).
Visas sabiedriskās apspriedes tika protokolētas.
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Tukuma novada pašvaldība, uzsākot publiskās apspriešanas procesu, Attīstības programmas
projektu nosūtīja Rīgas plānošanas reģionam komentāru, priekšlikumu sniegšanai. Publiskās
apspriešanas ietvaros 2015.gada 25.novembrī Tukumā notika sabiedriskās apspriedes
sanāksme ar Rīgas plānošanas reģiona un Tukuma novada kaimiņu pašvaldībām, kurā
piedalījās Kandavas novada, Jaunpils novada, Jūrmalas pašvaldību pārstāvji.
Rīgas plānošanas reģions 2015.gada 2.decembra vēstulē Nr. Nos-2/27 atbalsta izstrādāto
Tukuma novada Attīstības programmu 2015.-2021.gadam un iesaka veikt Kritēriju izpildes
tabulā ieteiktos redakcionālos precizējumus.
Publiskās apspriedes laikā 2015.gada 26.novembrī tika sasaukta Tukuma novada
uzņēmējdarbības konsultatīvā padome, kur uzņēmēji tika iepazīstināti ar Attīstības
programmas projektu.
Informācija par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem Attīstības
programmas pilnveidošanai un to, vai tie ņemti vērā doti 1.tabulā. Saņemto priekšlikumu
apkopojums 2015.gada 14.decembrī ir ievietots Tukuma novada pašvaldības mājas lapā
www.tukums.lv.
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1.tabula.

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Tukuma novada attīstības programmu 2015.-2021.gadam, izteikti publiskās apspriešanas ietvaros laikā no
2015.gada 2.novembra līdz 2015.gada 2.decembrim.
Nr.p.
k.
1.

Iebilduma
/
priekšlikuma
sniedzējs
Pūres
pagasta
iedzīvotāja
Sabīne
Strazdiņa

2.

Pūres
iedzīvotāja
Strazdiņa

pagasta
Sabīne

3.

Pūres
iedzīvotāja
Strazdiņa

pagasta
Sabīne

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība

Ņemts vērā / nav
ņemts vērā

Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav
ņemts vērā

Investīciju plāna 16.lpp., 118.punkts. Kopumā
autoostas uzlabošanu uzskatu par nepieciešamu.
Neskatoties uz to, ka Tukuma autoostas paviljona,
platformas un stāvvietu rekonstrukcijai paredzēti
ieguldīt Privāti līdzekļi, neskaidrības rada augstais
projekta summas apmērs, kas paredzēts šī projekta
īstenošanai. Atbilstoši aprakstam, kas atspoguļots
attīstības plānā, šādai summai neredzu pamatojumu.
Investīciju plāna 29.lpp., 6.punkts. Neizpratni rada
kādēļ izglītības attīstībai līdzekļi Pūres un Jaunsātu
pagastā ir atlikti 2019.gadam. Ņemot vērā, ka
izglītības nozare ir viena no Tukuma novada
prioritātēm, neredzu iemeslu Pūres pamatskolas
sporta laukuma uzlabošanu atlikt uz 2019.gadu.
Vēlos pieminēt arī faktu, ka Pūres pamatskolā
atrodas Tukuma Sporta skolas filiāle. Uzskatu, ka
sporta laukuma attīstībai līdzekļi ir nepieciešami
krietni ātrāk.
Ja šis jautājums ir atkarīgs no
prioritātēm pašas Pūres un Jaunsātu pagasta
pārvaldes ietvaros, tad rodas jautājums – vai
Jaunsātu tautas namā izbūvētas aktieru telpas vai
videonovērošanas kameru uzstādīšana Pūres pagasta
centrā ir svarīgāka par izglītības kvalitātes
nodrošināšanu?
Investīciju plāna 2.lpp., 4.punkts. Uzskatu, ka PII
“Zemenīte” telpu atjaunošanai un feldšerpunkta telpu
pielāgošanai bērnudārza vajadzībām 20000 euro ir

Nav ņemts vērā

2015.gadā projekts ir īstenots, no Investīciju
plāna ir izņemts ārā.

Nav ņemts vērā

Attīstības projekti tiks īstenoti prioritārā
secībā. Ja būs iespēja piesaistīt Eiropas
Savienības struktūrfonda finansējumu vai citu
ārējo finansējumu, tad Pūres pamatskolas
sporta laukuma pārbūve tiks veikta ātrāk.
Rīcības plāns un Investīciju plāns ir
jāaktualizē ne retāk kā reizi gadā.

Ņemts vērā
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4.

Lestenes
iedzīvotājs
Līmežs

5.

Zentenes
pagasta
iedzīvotāja
Dace
Pabērza
Tukuma
novada
Domes
deputāts
Agris Zvaigzneskalns

6.

7.

8.

pagasta
Ojārs

Biedrība
“Tukuma
novadam
un
basketbolam” valdes
priekšsēdētājs M.Tīss

Biedrība
“Tukuma
novadam
un
basketbolam” valdes
priekšsēdētājs M.Tīss

pārāk maza summa. Ja tiek ņemts vērā fakts, ka šīs
telpas ir nepieciešamas maziem bērniem, būtu
nepieciešams izvēlēties kvalitatīvus materiālus un
nodrošināt atbilstošu mikroklimatu bērnu veselības
nodrošināšanai. Zinot šo telpu pašreizējo stāvokli un
aptuvenos darbus, kurus būtu nepieciešams veikt
pielāgojot telpas, lūdzu izskatīt iespējas summu
palielināt!
Lai Latvija būtu zaļāka:
- Lestenes biogāzes ražotnē ir lieks siltums, tas
būtu jāizmanto siltumnīcās, kā tas ir “Mežmalās”
Dobeles novadā;
- Nepieciešami konteineri atkrituma šķirošanai
Lestenes pagasta centrā (pie līvānu mājām).
Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldei pārņemt ceļu
“Rindzele - Rindzeles rehabilitācijas centrs –
Dzirciems” vismaz 500 m pašvaldības īpašumā.
Nepieciešams iekļaut Programmas Rīcības plānā
bēgļu uzņemšanu/ neuzņemšanu, ņemot vērā, ka
pēdējos
mēnešos
izskanējusi
dažāda
veida
informācija par bēgļu uzņemšanu dažādos Latvijas
novados.
Motivējošu priekšnosacījumu radīšana kvalificētu
treneru piesaistei un noturēšanai darbam Tukumā.

Daļēji ņemts vērā.

Pārvaldes vadītāja V.Janševska atbilde:
Plānots
uzstādīt
atkrituma
šķirošanas
konteinerus.

Daļēji ņemts vērā

Tiks izvērtēts, organizējot pagastu pārvaldes
ikdienas darbu.

Atsauce iekļauta pie

RV 7 Daudzveidīga
mājokļu piedāvājuma
attīstība
Ņemts vērā

Piemēram, dienesta dzīvokļu nodrošināšana vai
dzīvokļa īres izdevumu pilnīga vai daļēja
kompensācija, transporta izdevumu pilnīga vai daļēja
kompensācija, piemaksu vai bonusu sistēmas izveide,
u.tml.

Bērniem un jauniešiem bezmaksas lietošanai
pieejamu multifunkcionālu āra sporta laukumu
izveide veselīga dzīvesveida veicinošai brīvā laika
pavadīšanai Tukuma pilsētā un novadā (basketbola
grozs, volejbola laukums, āra vingrošanas komplekss,

AP 4.1.1.
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u.c.).

Var attiecināt uz AP 4.1.1. punktu.
9.

Biedrība
“Tukuma
novadam
un
basketbolam” valdes
priekšsēdētājs M.Tīss

Tautas sportam (basketbols, volejbols, futbols, u.c.)
pieejamas sporta zāles pieejamā vietā un pieņemamā
laikā (pilsētas centrā, īpaši darbdienās no plkst. 18.00
– 21.00, brīvdienās no plkst. 15.00 – 21.00).

Tautas sportu neveicina šobrīd tam piedāvātie laiki,
kas paliek pāri pēc Tukuma Sporta skolas vajadzībām
rezervētajiem laikiem.

Ņemts vērā

Tukuma novada Domes priekšsēdētāja
Ē.Lukmana atbilde: Norāda, ka pagājušajā
gadā aktualizēts jautājums par sporta telpām
un sporta zālēm. Informē par Domes
pieņemto lēmumu par konceptuālo sporta
sistēmas attīstību Tukuma novadā. Tātad
Sporta skola ir tā, kas organizē, koordinē visu
sporta dzīvi, kas saistīts ar profesionālo ievirzi
un skolu sportu, bet tā saucamais masu
sports paliek pašvaldības speciālistu pārziņā.
Sporta skola apsaimnieko visas sporta būves
Tukumā. Pirmais veiktais solis pēc rīcības
plāna ir bijušā Sporta kompleksa - tagadējās
Sporta skolas esošo telpu - aktu zāles pārbūve par sporta nodarbībām atbilstošu
zāli. Šobrīd tur veiksmīgi var darboties arī
basketbolisti.
Saskaņā
ar
koncepciju
nākamais veicamais solis – jaunas sporta
halles būvniecība pie Tukuma 3.pamatskolas,
kas tiktu izmantota pamatā divu izglītības
iestāžu vajadzībām: E.Birznieka – Upīša
pamatskolas un 3.pamatskolas, kā arī Sporta
skolas vajadzībām.
Perspektīvā jebkurš varētu pirkt no ēkas
(Pasta ielā 22) īpašnieka konkrētas stundas
zālē sporta vajadzībām.
Netiek atmests malā arī visu kopīgais sapnis Kultūras un sporta centra izbūve Pauzera
pļavās. Nākotnē plānots atjaunot arī Tukuma
2.vidusskolas
stadionu
un
uzbūvēt
Lauktehnikas sporta manēžu. Attīstības
programmā iestrādāts daudz šo labo lietu
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sporta attīstībai.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

Biedrība
“Tukuma
novadam
un
basketbolam” valdes
priekšsēdētājs M.Tīss

Publiski pieejama ilgtermiņa attīstības plāna izstrāde
katram no Tukuma pilsētā un novadā noteiktajiem
prioritārajiem sporta veidiem.

AP 4.2.1.

Biedrība
“Tukuma
novadam
un
basketbolam” valdes
priekšsēdētājs M.Tīss
Biedrība
“Tukuma
novadam
un
basketbolam” valdes
priekšsēdētājs M.Tīss

Sporta novirziena klašu izveidošana vai sporta stundu
skaita palielināšana Tukuma pilsētas un novada
izglītības iestādēs.

Ņemts vērā

Palielināt Tukuma pilsētas un novada iedzīvotājiem
organizēto publisko sporta pasākumu skaitu, t.sk.
ģimeņu pasākumi – ar nolūku popularizēt sportisku
un veselīgu dzīvesveidu.

AP 4.1.4.

Tukuma pilsētā un novadā noteikto prioritāro sporta
veidu pašvaldības finansiālā atbalsta proporcionāla un
atklāta sadale.

Ņemts vērā

Papildināt 4.2.2. punktu: “Materiāls atbalsts novada
augsta sasnieguma un prioritāro veidu sportistiem un
viņu treneriem.”

Ņemts vērā

Papildināt
Programmas
“Sports
kā
veselīga
dzīvesveida pamats un novada atpazīstamības
sekmētājs” sadaļu ar secinājumu: Neapmierinoša
situācija Tukuma pilsētā un centra tuvumā ar: telpām
tautas sportam (basketbols, volejbols, futbols, u.c.);
āra sporta laukumiem (basketbols, volejbols, futbols,
u.c.) un labiekārtotām teritorijām aktīvai brīvā laika
pavadīšanai brīvā dabā (ārpus telpām).

Ņemts vērā

Biedrība
“Tukuma
novadam
un
basketbolam” valdes
priekšsēdētājs M.Tīss
Biedrība
“Tukuma
novadam
un
basketbolam” valdes
priekšsēdētājs M.Tīss
Biedrība
“Tukuma
novadam
un
basketbolam” valdes
priekšsēdētājs M.Tīss

Ieteikums publiskot prioritāros sporta veidus, ja tādi
noteikti, vai arī tos noteikt, negaidot jauno deputātu
sasaukumu (AP 4.2.1. punkts)

Tiks ierosināts izglītības iestādēm.

Var attiecināt uz AP 4.1.4. punktu.

Ieteikums atbalstīt sporta veidus vienlīdzīgi, ievērojot
taisnīguma principu un ņemot vērā attiecīgajā sporta
veidā sportojošo skaitu.

Veidojot novada sporta atbalsta politiku (RV4
– pasākums 4.2.1.) šis ieteikums tiks
izvērtēts.
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16.

17.

Biedrība
“Tukuma
novadam
un
basketbolam” valdes
priekšsēdētājs M.Tīss
Biedrības
„Pozitīvā
Doma”
valdes
priekšsēdētāja Ieva
Upesleja

18.

Biedrības
„Pozitīvā
Doma”
valdes
priekšsēdētāja Ieva
Upesleja

19.

Biedrības
„Pozitīvā
Doma”
valdes
priekšsēdētāja Ieva
Upesleja

Papildināt
Programmas
“Sports
kā
veselīga
dzīvesveida pamats un novada atpazīstamības
sekmētājs” sadaļas SVID analīzi (ierosināti vairāki
punkti)
58.lpp. Tukuma novadā trūkst sadarbība starp visām
tām organizācijām, iestādēm, sektoriem un
institūcijām, kas strādā ar jauniešiem. Jaunatnes
politikas īstenošana ir starpinstitucionāla/starpsektoru
sadarbība – valsts, pašvaldību, NVO sektora un
jauniešu sadarbība. Arī Jaunatnes lietu konsultatīvā
komisija nav aktīva. Ierosinu kā vienu no
uzdevumiem ielikt sadarbības tīkla izveidi vai darba
grupas izveidi, kurā apvienotos tie spēlētāji, kas
darbojas jaunatnes jomā Tukuma novadā, tādā veidā
mēs dalītos pieredzē, zināšanās un resursos, kā arī
pārredzētu kopainu, kas notiek jaunatnes jomā
Tukumā un ko katrs no iesaistītajiem var darīt
jaunatnes politikas jomā.
58.lpp.
Iesaku
rediģēt/papildināt
2.5.punktu:
„Palīdzēt veidot jauniešu pasaules skatījumu, veicināt
starptautiskus kontaktus, sadarbību un pieredzes
apmaiņu”. Manuprāt, būtiski ir pieminēt - sniegt
iespēju
jaunietim
piedalīties
starptautiskās
mobilititātēs (visa veida mācību braucieni, ko piedāvā
Erasmus+ programma, Nordplus u.c. starptautiskās
programmas) un veicināt jauniešu starpkultūru
mācīšanos, kas multikulturālā Eiropā ir ļoti būtisks
jautājums.
58.lpp. Iesaku rediģēt 2.6.punktu: „Veicināt jauniešu
karjeras virzību, attīstīt uzņēmējdarbības spējas un
vēlmi iesaistīties brīvprātīgajā darbā”. Uzskatu, ka ne
tikai jāveicina vēlme iesaistīties brīvprātīgajā darbā,
bet arī jārada iespēju veikt brīvprātīgo darbu, jārada

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā
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20.

Biedrības
„Pozitīvā
Doma”
valdes
priekšsēdētāja Ieva
Upesleja

21.

Biedrība
Slampei”
Ieviņa

“Savai
Sandra

22.

Biedrība
Slampei”
Ieviņa

“Savai
Sandra

23.

Biedrība
Slampei”
Ieviņa
Biedrība

“Savai
Sandra

24.

“Savai

sistēma – brīvprātīgā darba regulējums novadā,
informatīvo bāzi, jāapmāca gan brīvprātīgos, gan
brīvprātīgā darba devējus, tātad - jāorganizē un
jākoordinē jauniešu brīvprātīgais darbs novadā.
58.lpp. Rezultatīvie rādītāji: “Atbalstīto jaunatnes
projektu skaits”.

Vai šis skaits ir pašvaldības institūciju īstenotie
projekti vai vispār novadā īstenotie projekti? Ja vispār
novadā, tad arī mēs biedrība 2014. gadā īstenojām 2
Erasmus+ projektus. Ierosinu atšifrēt šo sadaļu, jo
nav skaidrs, par kādiem projektiem iet runa un kas
tos īstenojis.

Ņemts
paskaidrots

Investīciju plānā RV1. Atbalsts Valsts aizsardzības
mācības programmas ieviešanai un realizēšanai
Zemgales vidusskolā (atbalstīt jaunsargu kustību
Zemgales vidusskolā ar materiāli tehnisko bāzi).
Investīciju plānā RV3. Estrādes un parka izveide
Slampes pagastā. (Uzcelta estrāde. Izveidots parks.
Izveidotas aktīvās atpūtas vietas, ierīkota labiekārtota
pludmale, skeitparks, rotaļu laukums, pastaigu celiņi,
atpūtas soliņi u.c.)

Ņemts vērā

Investīciju plānā RV15. Veco šķūnīšu demontāža un
jaunu malkas novietņu būvniecība Slampes pagasta
centrā. (20 gab )
Investīciju
plānā
RV18.
Pārcelt
uz
RV16:

Ņemts vērā

vērā,

Daļēji ņemts vērā

Daļēji ņemts vērā

Investīciju plānā plānots:
- RV18 Aktīvās atpūtas vietas izveide
Slampes pagastā (izveidotas aktīvās
atpūtas vietas brīvajā teritorijā starp skolu
un dīķi: uzstādīti āra trenažieri, skeitparka
rampa,
ierīkots
tirgus
laukums),
2016.gadā;
- RV3 Brīvdabas estrādes izbūve Slampes
pagastā, 2019.gadā;
- RV18 Taku izveide apkārt dīķim pretī
Slampes Kultūras pilij (izbūvēta taka apkārt
dīķiem pretī Slampes Kultūras pilij. Soliņi,
atkritumu
urnas,
apgaismojums,
1
autobusa pietura), 2021.gadā.

Investīciju

plānā

“Apgaismojuma

izbūve
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25.
26.
27.
28.

29.
30.

Slampei”
Ieviņa

Sandra

Biedrība
Slampei”
Ieviņa
Biedrība
Slampei”
Ieviņa
Biedrība
Slampei”
Ieviņa
Biedrība
Slampei”
Ieviņa

“Savai
Sandra

Biedrība
Slampei”
Ieviņa
Biedrība
Slampei”
Ieviņa

“Savai
Sandra

“Savai
Sandra
“Savai
Sandra
“Savai
Sandra

“Savai
Sandra

31.

Degoles
pagasta
iedzīvotājs
M.Lasmanis

32.

Degoles
pagasta
iedzīvotājs
M.Lasmanis

Apgaismojuma izbūve Slampes pagasta centrā.
Uzstādīti jauni apgaismes stabi Slampes pagasta
centrā - Aleksandra, Klusā, Kuršu, Zemgaļu un Krasta
ielās.
Investīciju plānā RV13. Autobusu pieturas un
nojumes ar apgaismojumu izveide Slampes pagasta
centrā.
Investīciju plānā RV7. Slampes pagasta centra
daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana (ierīkoti
jauni apstādījumi, gājēju celiņi)
Investīciju plānā RV18. Norāžu zīmju uz viensētām
uzstādīšana, daudzdzīvokļu māju nosaukumu plākšņu
atjaunošana Slampes pagastā.
Investīciju plānā RV3. Latvijas Simtgades parka
izveidošana Slampē pie kultūras pils. Pagasta
teritorijas informatīvās kartes izveide un izvietošana
Simtgades parkā. Vēsturiskā Slampes muižas kroga
vietas zīme uzstādīšana.
Investīciju plānā RV18. Aizsargājamo dabas
pieminekļu zīmju uzstādīšana pie dižkokiem Slampes
pagastā.
Investīciju plānā RV3. Kultūrvēsturisku un dabas
objektu - Spirgus muižas akmens, Silbateru ozols,
Silbateru dižakmens un mežs, sakārtošana un
pieejamības nodrošināšana.
Vai sadaļā par Vienības centra šķūnīšu būvniecību
būtu iespējama pozīciju nomaiņa uz veco šķūnīšu
nojaukšanu, ņemot vērā veco, neizmantoto un
bīstamo, praktiski nojaucamo šķūnīšu daudzumu?
Kāda situācija ar veco Tumes bērnudārzu, tas ir
privāts? Varētu atpirkt un izbūvēt, projekts izskatās
interesants.

Slampes pagasta centrā” pārcelta no RV18 uz
RV13 sadaļu.
Nav ņemts vērā

Pārvaldes vadītājas
autobusa pietura.

D.Poles

atbilde:

Ir

Ņemts vērā
Ņemts vērā
Ņemts vērā

Ņemts vērā
Ņemts vērā

Ņemts vērā

Nav ņemts vērā

Pārvaldes vadītājas L.Legzdiņas atbilde: Ēka
praktiski ir grausts, aptuveni 10 gadus
pamesta novārtā. Pēc aplēsēm vajagot
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33.

Degoles
pagasta
iedzīvotājs B.Vaļuka

Vai nevajadzētu atjaunot arī gājēju celiņu no Griezēm
uz Svīrēm Degoles pagastā?

34.

Degoles
pagasta
iedzīvotājs
I.Degterjonoks

Ko darīt jauniešiem, bērniem? Kam ir iespējas, tie
brauc sportot uz dažām retajām pieejamajām vietām
Tukumā. Pagastā viņiem praktiski nav ko darīt.
Jādomā, kā uzlabot jauniešu dzīvesveidu. Nav jēgas
atjaunot estrādi, ja pasākums tur notiks varbūt vienu
reizi gadā, jānodarbina jaunā paaudze visu cauru
gadu, viena paaudze mums ir jau zudusi, jāparūpējas
par pārējām. Varbūt jāplāno iespēja pārcelt Praviņu
skolas sporta zāli uz Vienību. Tad zem tā paša jumta
varētu notikt arī kultūras aktivitātes visa gada
garumā. Visi laucinieki nevar aizbraukt uz svešām
vietām, kur sveši ļaudis priekšā.

35.

Degoles
pagasta
iedzīvotājs
I.Degterjonoks

Vai tiešām novadam nepieciešams par milzu naudām
iegādāties
neveiksmīgu
uzņēmēju
dzīvokļus,
piemēram, Celtniecības ielā?

Nav ņemts vērā

Nav ņemts vērā

pusmiljonu ieguldīt plus vēl 40 tūkstošus, lai
atpirktu. Turklāt, arī Tumes bērnudārzā ir vēl
6 brīvas vietas
Pārvaldes vadītājas L.Legzdiņas atbilde:
Diemžēl abu māju zeme, uz kuras atrodas
gājēju celiņš, ir privātīpašums.
Tukuma novada Domes deputāta, Teritoriālās
attīstības komitejas priekšsēdētāja I.Zariņa
atbilde: Speciālisti ir aprēķinājuši, ka diemžēl,
zāles pārcelšana izmaksā dārgāk, nekā tās
uzcelšana no jauna. Dome dara un darīs visu
iespējamo, lai neizmantotās ēkas neietu
zudumā. Varbūt radīsies iespējas tās pārvērst
ārpuspakalpojumam. Džūkstes skolā laba
izvēle – Maskavas treniņgrupas, kas vasarā
atstāj milzu naudas. Treniņbāzes izveidei
Praviņās gan nepieciešams kārtīgs dīķis, lai
atrisinātu ūdens jautājumu. Katrā ziņā, ja
atradīsies sponsori vai projektu naudas,
pašvaldība savus 10% finansēs – tas ir droši.
Tukuma novada Domes deputāta, Teritoriālās
attīstības komitejas priekšsēdētāja I.Zariņa
atbilde: Jā, mājokļi Tukuma novada attīstībai
ir ļoti nepieciešami. Ļoti intensīvi Tukumā
ienāk investori, kas vēlas attīstīt ražošanu.
Ļoti pieprasīta zeme rūpnīcu būvniecībai. Bet
nav
pietiekošs
darbaspēks.
Oficiālais
bezdarba līmenis virs 5%. Rādītājs ļoti tuvs
4% robežai (tiek uzskatīts, ka 4%
darbaspējīgo iedzīvotāju nestrādās nevienā
gadījumā). Faktiski ar šādu mājokļu iegādi
novads ietaupa 1,5 gadus jaunu dzīvokļu
celtniecībai nepieciešamo laiku un miljonus
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36.

Degoles
pagasta
iedzīvotājs
I.Degterjonoks

Degoles pagasts ir no retajiem, kur uz vietas nav
pilnīgi nekādu iespēju veselības aprūpei. Lestenes
pagasts atbilst Degoles apmēriem, vai Lestenē
feldšerpunkts saglabājies, pateicoties attālumam no
Tukuma?

Nav ņemts vērā

37.

Džūkstes
pagasta
iedzīvotāja
G.Jēkabsone

Ņemts vērā

38.

Džūkstes
iedzīvotāja
I.Riežniece

Kopienas centra izveidošana Džūkstē: šobrīd projektā
ir divi varianti: gan vecās sporta zāles jeb kino zāles
pārveidošana par Kopienas centru, gan vecās
aptiekas mājas pārveidošana par Kopienas centru.
Vai tiešām ir plānoti abi varianti? Vai varbūt
dokumentā ir tehniska kļūda?
Šobrīd Kopienas centra izveide ir sadaļā pie
“jauniešiem”, bet, manuprāt, tas pēc būtības vairāk ir
sociālais pakalpojums, un tur tas arī būtu jānorāda.
Sāpīga lieta Džūkstē ir apgaismojums. Īpaši pie
sporta zāles ir jāsakārto apgaismojums. Vakaros
sporta zālē notiek dažādas nodarbības, ko apmeklē
dažādi pagasta iedzīvotāji. Bet pie sporta zāles ir

pagasta

naudas izteiksmē.
Tukuma novada Domes deputāta, Teritoriālās
attīstības komitejas priekšsēdētāja I.Zariņa
atbilde:
Veselības
aprūpe
ir
valsts
kompetence: katram ģimenes ārstam no
valsts tiek piešķirts finansējums, kas
paredzēts arī ārsta palīga (feldšera) darba
samaksai. Pagastos, kur uz vietas ir ģimenes
ārsta prakse, nav problēmu, jo tur pārsvarā
pieteikušies arī visi attiecīgā pagasta
iedzīvotāji, piemēram, Pūrē, Tumē, Džūkstē,
Lestenē. Degoles pagastā Tukuma tuvums
iespaidojis iedzīvotājus pierakstīties pie
vismaz sešiem dažādiem ģimenes ārstiem.
Tātad šiem 6 ārstiem būtu jāvienojas par
viena kopīga ārsta palīga finansēšanu
Degoles pagastā. Tikko slēdza feldšerpunktu
arī Kaivē, kur ārsta palīgs sūdzējās, par ļoti
minimālo apmeklējumu.
Degoles pagastā telpas ir, lai varētu atvērt
feldšerpunktu.

Ņemts vērā
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39.
40.

Džūkstes
pagasta
iedzīvotāja
I.Riežniece
Džūkstes
pagasta
iedzīvotāja L.Liģere

tumšs. Cilvēki sūdzas, ka pat tik elementāras lietas
nav. Pietiktu ar divām laternām, lai situācija būtu
atrisināta.
Džūkstes pamatskolu ir svarīgi remontēt: prioritātēs
vajadzētu paredzēt hidro izolāciju skolas pamatiem.
Arī fasāde ir jāatjauno.
Varbūt varētu iekļaut Džūkstes 1.bibliotēkas fasādes
atjaunošanu. Iekša ir ļoti labi izremontēta un mājīga,
tagad nepieciešams sakārot fasādi, jumtu un
pamatus. Tāpat vajag pievienot ūdensvadu, kas
šogad tika pievilkts, bet nav pieslēgts, un sakārtot
stāvlaukumu. Pie bibliotēkas pietiktu ar mazu
nobruģētu laukumu divām mašīnām.
Džūkstes pagastā nepieciešams atjaunot kapliču un
uzcelt jaunu baznīcu. Kapliča ir teju avārijas stāvoklī:
sienās ir 5cm lielas spraugas, sienas ir izvirzījušās uz
āru. Tās stāvoklis ir ļoti bēdīgs. Turklāt ēka ir par
mazu, lai uzņemtu vairāk cilvēku. Piemēram, bērēs
lielā daļa cilvēku stāv laukā pie kapličas. Vēl viens
iemesls kāpēc būtu nepieciešams atjaunot baznīcu:
lai vismaz ir pienācīga atvadīšanās no mirušā.

Ņemts vērā
Ņemts vērā

41.

Džūkstes
pagasta
iedzīvotāja L.Zeipiņa:

42.

Džūkstes
pagasta
iedzīvotāja L.Zeipiņa

Pienavas šķūņi ir uguns nedroši. Nepieciešams tos
atjaunot.

Ņemts vērā

43.

Irlavas
pagasta
iedzīvotāja D.Laugale

Nepieciešams apgaismojums Snapju ciema centrā
Irlavas pagastā.

Ņemts vērā

44.

Jaunsātu
pagasta
iedzīvotāja A.Gailīte
Jaunsātu
pagasta
iedzīvotāja G.Arāja

Jaunsātu skolai vajadzīga sporta zāle.

Ņemts vērā

Pie Jaunsātu skolas vajadzētu paplašināt automašīnu
stāvlaukumu.

Ņemts vērā

45.

Daļēji ņemts vērā

Pārvaldes vadītājas D.Poles atbilde: Plānots
celt Džūkstes baznīcu.
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46.

Lestenes
pagasta
iedzīvotāja
D.Mahoņina- Mahina

47.

Pūres
pagasta
iedzīvotāja L.Lepse

48.

Pūres
iedzīvotāja
I.Vīnšteine

49.

Pūres
pagasta
iedzīvotāja
I.Kurzemniece

pagasta

Vēlamies veikt daudzdzīvokļu mājas “Gobas”
siltināšanu Lestenes pagastā. Mājas iedzīvotāji piekrīt
šim pasākumam. Nomainījām Gobu mājā apkures
katlu. Siltuma efekts ir daudz lielāks pēc apkures
katla nomaiņas, jo vecais apkures katls bija
nolietojies. Apkures maksa iedzīvotājiem ir 1.30
EUR/m2.
Nepieciešams ieplānot transportlīdzekļu finansējumu
cilvēku nogādāšanai uz/no kultūras nama Pūres
pagastā.
Varbūt ir iespējams izveidot Pūres pagasta, Dzintara
ciemata centrā kopienas centru. Lai vietējie
iedzīvotāji tiktu iesaistīti dažādās kultūras aktivitātēs
un, tad lēnām virzīt viņus uz centru ar dažādiem
kopīgiem saliedēšanās pasākumiem starp Pūri un
vietējiem ciematiem un vēlāk arī visa Tukuma novada
ietvaros. Tiesa, kultūras pulciņiem ir nepieciešamas
telpas, tās ir jāceļ no jauna. Bet šādā veidā tiktu
atdzīvināti kultūras pasākumi un tiktu paaugstināts
kultūras līmenis.
Vai Pūres pagastā tiks renovētas un paplašinātas
attīrīšanas iekārtas, lai uzņēmums “Puratos Latvia”
varētu izmantot mūsu attīrīšanas iekārtas, un
pagastam būtu papildus ienākumi, līdz ar to arī
Tukuma novadam?

Ņemts vērā

Daļēji ņemts vērā

Tiks izvērtēts, organizējot pagastu pārvaldes
ikdienas darbu.

Nav ņemts vērā

Attīstības projekti tiks īstenoti prioritārā
secībā. Ja būs iespēja piesaistīt Eiropas
Savienības struktūrfondu finansējumu vai citu
ārēju finansējumu, tad tiks izskatīta iespēja
par kopienas centru izveidi Dzintara ciemā,
Pūres pagastā.
Rīcības plāns un Investīciju plāns ir
jāaktualizē ne retāk kā reizi gadā.

Nav ņemts vērā

Tukuma novada Domes priekšsēdētāja
vietnieka A.Volfa atbilde: Saimnieciskajiem
notekūdeņiem
attīrīšanas
strādā
ar
pietiekamu jaudu. ES līdzfinansējumu nav
iespējams iegūt, jo uzņēmums “Puratos
Latvia” nav reģistrēts Latvijā un tie ir MK
noteikumi. Lai saņemtu ES līdzfinansējumu
uzņēmumam ir jābūt reģistrētam Latvijā.
Uzņēmumam lētāk iznāk vest notekūdeņus
prom, nekā ieguldīt naudu jaunām iekārtām.
Pašvaldībai būtu jāpaplašina attīrīšanas
iekārtas un uzņēmējs varētu nomāt, bet
atjaunošana prasa ļoti lielas izmaksas un
šādas naudas budžetā nav. Uzsverot, ka šī
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nav galvenā prioritāte šobrīd un attīrīšanas
saimnieciskajiem notekūdeņiem strādā ar
pietiekamu jaudu.
50.

Sēmes
pagasta
iedzīvotāja I.Liepiņa

Par ielu apgaismojumu. Vajadzētu vairākās vietās
Sēmes pagastā uzlikt vēl apgaismes stabus. Centrs ir
izgaismots, bet, ejot no centra uz gatera, pusi ir
tumšs.

Ņemts vērā

51.

Sēmes
pagasta
iedzīvotāja S.Kukša
Slampes
pagasta
iedzīvotāja L.Zvirbule

Vai šajā investīciju plānā ir iekļauts arī Kaives ciema
apgaismojums?
Nepieciešams precizēt Investīciju plānā projektu
idejas rezultātu, jo vairākās vietās nav skaidrs, kas
tiks plānots paveikt.
Jāparedz Slampes pagasta informatīvā plāksne ar
teritorijas attēlu un norādēm. Nepieciešamas norāžu
zīmes uz viensētām un māju nosaukumi Slampes
pagastā. Iesaku visā novadā veidot vienotas norādes.

Ņemts vērā

52.
53.

Slampes
pagasta
iedzīvotāja S.Ieviņa

54.

Slampes
pagasta
iedzīvotāja S.Ieviņa

55.

Slampes
pagasta
iedzīvotāja S.Ieviņa

56.

Slampes
pagasta
iedzīvotājs V.Butāns

Vai arī laukos pašvaldība no tiesu izpildītājiem atpirks
dzīvokļus? Lai piesaistītu jaunus speciālistus, t.sk.
skolotājus, nepieciešami dzīvokļi.
Pašvaldībai padomāt, kādā veidā informēt un
iepazīstināt Slampes pagasta iedzīvotājus par
Attīstības
programmas
gala
versiju,
par
nospraustajām prioritātēm Slampes pagastā u.c. Tas
ir svarīgs dokuments visiem iedzīvotājiem.
Vai plānots atjaunot senās Vīkseles kapu kapliču
Slampes pagastā?

57.

Tukuma
pilsētas
iedzīvotāja
N.Kuļikovska

Lūdz atrisināt autobusa pieturas ierīkošanas
jautājumu posmā no pienotavas līdz stacijai Tukuma
pilsētā.

Ņemts vērā
Ņemts vērā

Ņemts vērā

Tiek izskatīti visi piedāvājumi.

Ņemts vērā

Gala versija būs pieejama elektroniski
Tukuma novada pašvaldības mājas lapā, kā
arī drukātā formā visās pagastu pārvaldēs un
Tukuma novada Domē.

Daļēji ņemts vērā

Pārvaldes vadītājas D.Poles atbilde: Tiks
atjaunoti Vīkseles kapu vārti.
Tukuma novada Domes priekšsēdētāja
Ē.Lukmana
atbilde:
Par
autobusa
iebraukšanu Slocenes ielā un autobusa
pieturas izveidi kaut kur Jelgavas ielā, uzsver,
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58.

Tukuma
pilsētas
iedzīvotāja
N.Kuļikovska

Skatot jautājumu par mājokļu attīstības programmas
pilnveidošanu, ierosina ne vien jaunu mājokļu
celšanu, bet gan aicina pilsētas vecajā dzīvojamajā
fondā, piemēram, vecajās dzīvojamajās mājās gan
Dārza ielā, gan Lielajā ielā, gan Pils ielā, gan Pasta
ielā līdz stacijai iekārtot centrālapkuri, lai cilvēki arī
tur varētu dzīvot mūsdienīgi iekārtotās mītnēs.

Ņemts vērā

59.

Tukuma
pilsētas
iedzīvotāja
N.Kuļikovska

Nav ņemts vērā

60.

Tukuma
pilsētas
iedzīvotājs P.Luns

61.

Tukuma
pilsētas
iedzīvotājs A.Gulbis

62.

Tumes

Svarīgi būtu atrisināt pilsētā bērnudārzu jautājumu,
kas šobrīd nav vēl atrisināts. Vērš uzmanību uz to, ka
Tukuma ūdenssaimniecības uzņēmums izmanto tikai
niecīgu daļu no visas tās ēkas Pasta ielā, kur kādreiz
bijis bērnudārzs. Ierosina pārvietot Tukuma
ūdenssaimniecības uzņēmumu uz citām telpām, bet
ēkā Pasta ielā atkal veidot bērnudārzu.
Attīstības programmā nav iekļauts bēgļu jautājums,
kādēļ? Kas tālāk notiks šajā jautājumā? Vai nebūtu
veicama
publiskā
apspriešana,
lai
uzzinātu
tukumnieku viedokli?
Vai Domei ir padomā vēl kādas tautas masu sporta
vietas, ja gadījumā ne tik veiksmīgi risinās jautājums
ar jauno ēkas īpašnieku par telpām Pasta ielā 22,
Tukumā, vai arī tik ātri nevirzās būvniecības darbi, kā
tas ir iecerēts.
Attīstības programmā ir izveidota neprecīza SVID

pagasta

ka jāizvērtē šis ierosinājums no dažādām
pusēm, tas ir ļoti debatējams jautājums, tur
varētu būt arī ierobežojumi. Šis jautājums
noteikti jāskata arī no drošības viedokļa.
Tukuma novada Domes priekšsēdētāja
Ē.Lukmana atbilde: Tiek domāts arī par
centralizēto apkuri. Līdz stacijai pašlaik nav
vēl siltumtrase izbūvēta, bet Lielajā ielā līdz
pat Tukuma 3.pamatskolai iedzīvotājiem ir
iespēja pieslēgties apkurei, bet nav bijis
pieprasījums pēc tā. Tiek projektēts arī tālāk.
Dotajā brīdī pa Elizabetes ielu līdz policijai un
līdz speciālās internātskolas bērnudārzam.
Tātad arī šiem iedzīvotājiem un institūcijām
tiks dota iespēja pieslēgties centralizētajai
apkurei, bet jāskatās un jāizvērtē arī, cik tad
būtu to patērētāju.
Tukuma novada Domes priekšsēdētāja
Ē.Lukmana atbilde: Minētā Pasta ielas ēka
neatbilst mūsdienu PII prasībām.

Atsauce iekļauta pie

RV 7 Daudzveidīga
mājokļu piedāvājuma
attīstība

Tukuma novada Domes deputāta, Teritoriālās
attīstības komitejas priekšsēdētāja I.Zariņa
atbilde: Informē par iespēju amatieru
sportam izmantot Praviņu skolas zāli.
Daļēji ņemts vērā

Papildināta SVID analīze.
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iedzīvotāja
R.Martišauska
63.

Tumes
pagasta
iedzīvotāja I.Petrova

64.

Rīgas
reģions

plānošanas

analīze, kā, piemēram, vajadzētu papildināt draudus,
kas ir dabas katastrofas - ārējs drauds. Izsaka
priekšlikumu, ka vajadzētu piestrādāt vēlreiz pie SVID
analīzes izveides.
Runāja par kopienas centru Tumes pagasta centrā un
kā tad ir ar līdzīgiem kopienu centriem, piemēram,
Vecmokās- Dārīši?
Iesakām AP iekļaut blakus esošo pašvaldību attīstības
plānošanas dokumentos ietverto principu izvērtējumu
Tukuma novada AP kontekstā

Ņemts vērā
Ņemts
Papildināts

Aktīva
dažāda
sadarbībā
sekmēšanā

vērā.

RV21
iesaiste
mēroga
un tās

Tukuma novada pašvaldība pauž lielu pateicību visiem, kas piedalījās novada nākotnes jautājumu risināšanā un apspriešanā, un
aicina turpmāk aktīvi līdzdarboties pašvaldības attīstībā.
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