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1.§.
Par nepieciešamību mainīt Rīgas plānošanas reģiona
deinstitucionalizācijas 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 šādās DI plānā norādītajās adresēs nav iespējama.
Īpašumā ar adresi "Pirts”, Slampes pagasts, Tukuma novads, tika plānots izveidot grupu
dzīvokļa (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūru 7 personām ar garīga rakstura traucējumiem
(turpmāk - GRT) pakalpojumam.
Saskaņā ar Tukuma novada Domes 26.11.2018. Izziņu Nr.6-3/563, minētajā adresē, zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 9080 011 0411 noteikta atļautā izmantošana Rūpnieciskās apbūves
teritorija, dzīvojamās mājas nav atļauts izvietot šajā teritorijā.
Izvērtējot alternatīvu pašvaldībai piederošo un plānotam mērķim atbilstošu īpašumu Slampes
pagasta teritorijā, Tukuma novada pašvaldība par piemērotāko nekustamo īpašumu grupu dzīvokļa
infrastruktūras izveidei atzinusi īpašumu ar adresi “Rīti”, Slampes pagasts, Tukuma novads
(nekustamā īpašuma kadastra Nr.9080 0110 267). Īpašums atrodas pagasta centrā, kur pieejama
veselības aprūpe, kultūras iestādes un sabiedriskais transports, dienas aprūpes centrs. Īpašums sastāv
no zemes vienības, uz kuras atrodas Alternatīvās aprūpes pakalpojuma centra ēka, būves kadastra
apzīmējums 9080 011 0267 001 (turpmāk- Aprūpes centrs “Rīti”) un saimniecības ēkas (būves
kadastra apzīmējums 9080 011 0267 002) drupas. Aprūpes centrā “Rīti” tiks veidots dienas centrs
personām ar GRT, savukārt vietā, kur atrodas drupas, ir iespējama jaunas ēkas būvniecība grupu
dzīvokļa pakalpojuma personām ar GRT infrastruktūras izveidei. Īpašumā ir ierīkotas nepieciešamās
komunikācijas- ūdens un kanalizācijas sistēmas, elektrība, centrālā apkure.
Nekustamajā īpašumā ar adresi Ezera iela 6, Sēme, Sēmes pagasts, Tukuma novads, tika
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 ar adresi 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 īpašumā ar adresi “Irlavas bērnunams-patversme”, viens
bērns Latvijas SOS, viens bērns biedrībā “Elizabete” un pieci bērni Valsts sociālās aprūpes centros.
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Veicot apsekošanu, 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 Kurzemes ielā 76, Tukums, Tukuma novads.
Īpašumā ar adresi “Upmalas pļava,” Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads, tika 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 9054 002 0006, 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 Irlavas
pagasta teritorijā, Tukuma novada pašvaldība par piemērotāko nekustamo īpašumu grupu dzīvokļa
infrastruktūras izveidei atzinusi īpašumu ar adresi “Irlavas skola”, Irlavas pagasts, Tukuma novads
(nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9054 002 0185, zemes vienības kadastra apzīmējums
9054 002 0185). 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.
Īpašumā ar adresi Raudas iela 6, Tukums, Tukuma novads, tika 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 īpašumā ar adresi Raudas
iela 8, Tukums, Tukuma novads (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9001 004 0806). Minētā adrese ir
blakus ēka DI plānā esošajai adresei, un tā ir kapitālsabiedrības “Tukuma slimnīca” (īpašuma tiesības
52152/58780 domājamās daļas) 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.
Nekustamajā īpašumā ar adresi Smilšu iela 35, Tukums, Tukuma novads, tika plānots
izveidot ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojuma infrastruktūru 6 bērniem.
Minētā adresē saskaņā ar Tukuma novada teritorijas plānojumu ir noteikta Savrupmāju
apbūves teritorija, kurā atbilstoši Tukuma novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem
nav atļauta sociālās aprūpes iestāžu apbūve. Izvērtējot alternatīvu pašvaldībai piederošo un plānotam
mērķim atbilstošu īpašumu, pašvaldība ir radusi risinājumu ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojuma
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infrastruktūras izveidei īpašumā ar adresi Kurzemes iela 76, Tukums, Tukuma novads (nekustamā
īpašuma kadastra Nr.9001 001 0498). Minētais īpašums atrodas pilsētas centrā, blakus savrupmāju
apbūves teritorijai, ir pieejamas nepieciešamās komunikācijas. Īpašums būtiski neatšķiras no DI plānā
notiktās infrastruktūras izveides vietas, līdz ar to plānoto darbu un tam nepieciešamo finanšu līdzekļu
apjomu adrešu maiņa neskar.
Ņemot vērā minēto:
1. izdarīt grozījumus Tukuma novada Domes 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 šādiem precizējumiem:
1.1. mainīt Deinstitucionalizācijas plānā norādītas adreses:
1.1.1. no adreses Ezera iela 6, Sēme, Sēmes pagasts, Tukuma novads, (tikai attiecībā uz grupu
dzīvokļa pakalpojuma infrastruktūras izveidi) uz adresi Celtnieku iela 3, Tukums, Tukuma novads;
1.1.2. no adreses “Upmalas pļava”, Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads uz adresi “Irlavas
vidusskola”, Irlavas pagasts, Tukuma novads;
1.1.3. Raudas iela 6, Tukums, Tukuma novads, uz adresi Raudas iela 8, Tukums, Tukuma
novads;
1.2. no adreses "Pirts”, Slampes pagasts, Tukuma novads, uz adresi “Rīti”, Slampes pagasts,
Tukuma novads
1.3. no adreses Smilšu iela 35, Tukums, Tukuma novads, uz adresi Kurzemes iela 76,
Tukums, Tukuma novads;
1.3. svītrot Deinstitucionalizācijas plānā ierakstu par ģimeniskai videi pietuvināta
pakalpojuma infrastruktūru pieciem 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 dienu.

L.Bičuša – saskaņots

Nosūtīt :
-p/a „TNSD”,
- attīstības nod.
- RPR
_____________________________________________________
Sagatavoja p/a„”TNSD” I.Liepiņa, saskaņots ar direktori I.Balgalvi
Izskatīts Sociālo un veselības jautājumu komitejā, Teritoriālās attīstības komitejā un Finanšu komitejā.
Iesniedza izsk. Finanšu komiteja.
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2.§.
Par saistošo noteikumu „Par Tukuma
novada pašvaldības 2019.gada budžetu”
apstiprināšanu
Iesniegt izskatīšanai Domei šādu lēmuma projektu:
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu un likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu:
1. apstiprināt saistošos noteikumus Nr…. „Par Tukuma novada pašvaldības 2019.gada
budžetu (pievienoti – nosūtīti atsevišķi),
2. saistošos noteikumus Nr…. „Par Tukuma novada pašvaldības 2019.gada budžetu” triju
darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai elektroniskā veidā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu,
3. noteikt, ka saistošie noteikumi Nr… „Par Tukuma novada pašvaldības 2019.gada budžetu”
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas,
4. saistošos noteikumus Nr… „Par Tukuma novada pašvaldības 2019.gada budžetu”:
4.1. publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv;
4.2. izvietot pieejamā vietā Domes ēkā un pagastu pārvaldēs.

NOSŪTĪT:
-nodaļām
-pag.pārv. 5x
-iestādēm
-VARAM – el.
-Admin..nod. 2x
-Fin.n.
__________________________________
Sagatavoja Finanšu nod. L.Dzalbe
Izskatīts komitejās.
Iesniedza izsk. Finanšu komiteja
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3.§.
Par Tukuma novada sportistu apbalvošanu
ar naudas balvām par izciliem sasniegumiem
sportā 2018. gadā

Iesniegt izskatīšanai Domei šādu lēmuma projektu:

Atbilstīgi Tukuma novada Domes 2014. gada 24. aprīļa noteikumiem Nr.4 „Naudas balvas
par izciliem sasniegumiem sportā” (prot.Nr.4, 20.§) apstiprināt Tukuma novada sportistu
sasniegumus 2018. gadā (1. pielikums (ierobežotas pieejamības informācija)) un 3 (trīs) darba dienu
laikā pēc pasākuma „Tukuma novada sporta laureāts 2018” norises izmaksāt sportistiem, sporta spēļu
komandām un treneriem naudas balvas saskaņā ar 2. pielikumu (ierobežotas pieejamības
informācija).

Nosūtīt:
-Kult.nod.
-Fin.nod.
_______________________
Sagatavoja J.Kožeurovs
Izskatīts Sporta komisijā
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