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Pārskats par sabiedrības līdzdalību Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz
2033.gadam izstrādē sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumiem Nr.970
„Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.
Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam (turpmāk Stratēģija) izstrāde
uzsākta ar Tukuma novada Domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu (protokols Nr.7., 18) „Par Tukuma
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam izstrādes uzsākšanu”. Par Stratēģijas
izstrādes vadītāju tika noteikta Tukuma novada Attīstības nodaļas vadītāja Anita Šēlunda.
Paziņojums par Stratēģijas izstrādes uzsākšanu tika publicēts Tukuma novada pašvaldības mājas
lapā www.tukums.lv.
Jāņem vērā, ka salīdzinoši nesen (2011.gadā) bija noslēgusies Tukuma novada attīstības
programmas (2011.-2017.gadam) izstrāde un attiecīgais attīstības plānošanas dokuments pieņemts.
Stratēģijas izstrādes sākuma posmā sarakstē tika apzunātas kaimiņu pašvaldību attīstības
plānošanas aktualitātes (vēstules atsūtīja Engures novada, Jaunpils novada, Kandavas novada,
Talsu novada, Jelgavas novada, Jūrmalas pilsētas pašvaldības).
Aktīvāks darbs sākās 2014.gadā un Stratēģijas izstrādei tika izveidotas un darbojās piecas darba
grupas - Izglītības; Kultūras un sporta; Sociālās aprūpes un veselības; Infrastruktūras un vides;
Uzņēmējdarbības un lauku attīstības darba grupas. Visās darba grupās piedalījās pagastu
pārvaldnieki.
Infrastruktūra un vide
 Aivars Volfs, domes priekšsēdētāja vietnieks
 Indulis Zariņš, domes Teritoriālās attīstības komitejas priekšsēdētājs
 Ģirts Ruģelis, domes Komunālās nodaļas vadītājs
 Ainārs Feldmanis SIA „Tukuma ūdens”valdes loceklis
 Gundars Kūla SIA „Tukuma siltums” valdes loceklis
 Aldis Siliņš, SIA „Komunālserviss TILDe” valdes loceklis
Uzņēmējdarbība un cilvēkresursi
 Aivars Volfs, domes priekšsēdētāja vietnieks
 Indulis Zariņš, domes Teritoriālās attīstības komitejas priekšsēdētājs
 Agris Zvaigzneskalns domes deputāts
 Ingrīda Smuškova Tūrisma informācijas centra vadītāja
 Māris Birzulis, uzņēmējs
 Laimonis Lapiņš uzņēmējs
Izglītība
 Ēriks Lukmans, domes priekšsēdētāja vietnieks
 Normunds Rečs, domes deputāts, Tukuma Vakara un neklātienes skloas direktors
 Dace Pole, domes deputāte
 Velta Lekse, Tukuma novada Izglītābas pārvaldes vadītāja
 Marita Bērziņa, Tukuma novada Izglītābas pārvaldes vadītājas vietniece
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Dace Strazdiņa, Pūres pamatskolas direktore
Dace Bičole, PII Pienenīevadītāja
Evija Ķirķe, Mākslas skolas direktore

Sociālā aizsardzība un veselība
 Agris Baumanis, domes deputāts
 Dagnija Staķe, domes deputāte
 Ina Balgalve, aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” vadītāja
 Jeļena Hodakovska-Migunova, aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” speciāliste
 Sanita Bļodniece, aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” speciāliste
 Dzintra Rabkeviča, Tukuma slimnīcas direktore
 Sanita Auziņa, Irlavas bērnu nama direktore
Kultūra un sports
 Ēriks Lukmans, domes priekšsēdētāja vietnieks
 Dace Lebeda, domes deputāte, Tukuma pilsētas Kultūras nama direktore
 Inese Smirnova, domes Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
 Rudīte Poča, Tukuma pilsētas Kultūras nama metodiķe
 Agrita Ozola, Tukuma muzeja direktore
 Irēna Morīte, Tukuma bibliotēkas direktore
 Inese Vīnšteina, Pūres tautas nama vadītāja
 Andris Kopiņš, aģentūras „Tukuma sporta un atpūtas komplekss” direktors
 Modris Liepiņš, SIA „Tukuma ledus halle”
 Linda Dreimane, Tukuma Sporta skolas direktore
 Andis Švāns, Irlavas sporta nama vadītājs

Saskaņā ar Tukuma novada domes 2014.gada 25.septembra lēmumu (protokola Nr.11,28) „Par
„Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam” projekta nodošanu publiskai
apspriešanai” laikā no 2014.gada 2.oktobra līdz 2014.gada 10.novembrim notika Tukuma novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas publiskā apspriešana.
Informācija par publisko apspriešanu tika ievietota Tukuma novada pašvaldības mājas lapā
www.tukums.lv.
Ar Stratēģijas projektu interesenti varēja iepazīties elektroniski mājas lapā www.tukums.lv vai
klātienē dažādās vietās novadā – Tukuma novada domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Tukumā,
Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldē Irlavā, Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldē Pūrē, Sēmes un
Zentenes pagastu pārvaldē Sēmē, Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldē Slampē, Tumes un
Degoles pagastu pārvaldē Tumē.
Publiskās apspriešanas ietvaros 6.novembrī plkst 17.00 Tukuma novada domes ēkā notika
sabiedriskās apspriedes sanāksme, par kuru informācija tika izvietota pašvaldības mājas lapā
www.tukums.lv un dažādās publiskās vietās novadā.
Kopumā publiskās apspriešanas laikā tika saņemts neliels skaits priekšlikumu. Informācija par
saņemtajiem priekšlikumiem un to, vai tie ņemti vērā doti 1.tabulā. Saņemto priekšlikumu
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apkopojums 2014.gada 8.decembrī tika ievietots Tukuma novada pašvaldības mājas lapā
www.tukums.lv.
Tukuma novada dome publiskās apspriešanas ietvaros Stratēģijas projektu nosūtīja Rīgas
plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai un ir saņemta Rīgas plānošanas reģiona 29.10.2014.
vēstule Nr. SA-2/41, kur pausts, ka Tukuma novada Stratēģija atbilst prasībām un Rīgas plānošanas
reģions kopumā to atbalsta.

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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1.tabula. Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
līdz 2033.gadam. Izteikti publiskās apspriešanas ietvaros laikā no 2014.gada 2.oktobra līdz
2014.gada 10.novembrim.
Nr.p.
k.
1.

Iebilduma
priekšlikuma
sniedzējs
Ritvars Važa,
iedzīvotājs

/

2.

Modris Liepiņš,
Tukuma
novada
domes deputāts

3.

Ieva Zeiferte
Biedrības
ģimeņu
pilnveidei
VIVA
FAMILIA
valdes
priekšsēdētāja

Iesniegtā iebilduma
priekšlikuma būtība

/

Tukumā
vajadzētu
Zinātnes
muzeju
ar
specializāciju ķīmijā un
fizikā.
Nākotnē
plānotais
iedzīvotāju skaits novadā
- 33 tūkstoši. Tas ir
apmēram tāds pats kā
esošais. Noteikti jāplāno
iedzīvotāju
skaita
pieaugums (līdz 35-40
tūkstošiem).
Norādīts,
ka
Tukuma
novads
ir
piemērota
dzīves vieta ģimenēm ar
bērniem. Un tāpēc arī
nākotnes vīzijā vairāk
jāuzsver tas, ka Tukuma
novads būs piemērota
vieta
ģimenēm
ar
bērniem. Ka tajā ir droša
un veselīga vide, ka ir
pieejami
atbilstoši
daudzveidīgi pakalpojumi.
Norādīts,
ka
aktuāla
Atbalsta
programma
Tukuma novada ģimenēm
ar bērniem, kuras ietvaros
tiek atbalstītas īpašas
grupas
un
risinātas
aktuālas problēmas.

Ņemts vērā /
nav
ņemts
vērā
Nav
ņemts
vērā

Ņemts
vērā,
palielināts
mērķa rādītājs

Ņemts
vērā.
Iestrādāts
vīzijas
formulējumā,
tās
skaidrojumā
un
pie
mērķiem.

Pamatojums, ja iebildums /
priekšlikums nav ņemts vērā
Tukuma
novadā
nav
priekšnosacījumu
(tradīcijas,
augstskolas,
atbilstoši
uzņēmumi u.c.) šāda muzeja
izveidei.

