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1.§
Par laikraksta „Tukuma Laiks” izslēgšanu
no Uzņēmumu reģistra masu informācijas
līdzekļu reģistra
Iesniegt izskatīšanai Domei šādu lēmuma projektu:
2018. gada 6. jūnijā Tukuma novada Dome (turpmāk – Dome) saņēma Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) vēstuli Nr.1-17/5103 par grozījumiem
likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (reģistrēts Domē ar Nr.3357) adresētu
visām pašvaldībām par grozījumiem likumā „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”
(turpmāk - likums) 2. panta otrajā daļā, kas noteic, ka, šā likuma noteikumi neattiecas uz valsts
varas un pārvaldes institūciju instrukcijām, normatīvajiem aktiem, tiesu un arbitrāžas prakses
periodiskajiem biļeteniem, mācību un zinātnisko iestāžu izdotajiem materiāliem (kas ir papildināts
ar vārdiem) un pašvaldību informatīvajiem izdevumiem. Minētais grozījums paredz, ka uz
pašvaldību informatīvajiem izdevumiem vairs neattiecas likuma “Par presi un citiem masu
informācijas līdzekļiem” normas, un attiecīgi – pašvaldību informatīvie izdevumi nav reģistrējami
(ierakstāmi) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā masu informācijas līdzekļu reģistrā.
2018. gada 16. jūlijā Dome saņēma Latvijas Pašvaldību savienības (turpmāk – LPS) vēstuli
Nr.0720181943/A1036 par grozījumiem likumā “Par presi un citiem masu informācijas
līdzekļiem” (reģistrēts Domē ar Nr.4214), kur LPS izvērtēja VARAM izteikto aicinājumu pēc
iespējas ātrākā laikā veikt pašvaldības informatīvo izdevumu tiesiskā statusa maiņu Uzņēmumu
reģistrā un ievērot likuma 2. panta otrajā daļā noteikto. LPS vēstulē norāda, ka, stājoties spēkā
grozījumiem, likumdevējs neparedz pārejas noteikumus, kuros būtu noteikts, kad un kādā kārtībā
anulējamas reģistrācijas un kas sedz šo ierakstu anulēšanas izdevumus. Papildus LPS pauž viedokli,
ka masu informācijas līdzekļu reģistrs nekalpo, lai piešķirtu preses izdevuma statusu un arī to, ka
pašvaldību informatīvo izdevumu mērķis nekad nav bijis būt par preses izdevumiem. Tāpat LPS
uzskata, ka pašvaldībās šā brīža likuma regulējuma ietvaros nevar izpildīt VARAM vēstulē minēto
aicinājumu, jo saskaņā ar likuma 11. pantu masu informācijas līdzekļa darbība izbeidzas:
- ja tā dibinātājs vai izdevējs un redakcija līgumā paredzētajos gadījumos izbeidz masu
informācijas līdzekļa darbību;
- ja masu informācijas līdzeklis viena gada laikā pēc tā reģistrācijas lēmuma spēkā stāšanās
dienas nav nācis klajā;
- ja tiesa ir pieņēmusi nolēmumu par masu informācijas līdzekļa darbības izbeigšanu.
Tā kā Uzņēmumu reģistrs nevar ietekmēt reģistrētos pašvaldību informatīvos izdevumus, lai
panāktu, ka tie zaudē preses izdevumu statusu, VARAM lūdz iespējami īsā laikā nodrošināt likuma
2. panta otrajā daļā noteikto prasību izpildi un veikt pašvaldības informatīvo izdevumu tiesiskā
statusa maiņu.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas apliecība
Nr.M001143 (izdota atkārtoti 12.08.2009) apliecina, ka laikraksts „Tukuma Laiks”
reģistrā reģistrēts 2003. gada 24. martā, reģistrācijas numurs 000702749.
Pamatojoties uz likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 2. panta otro
daļu:
1. veikt Tukuma novada pašvaldības laikraksta „Tukuma Laiks” tiesiskā statusa maiņu,
2. sagatavot pieteikumu Tukuma novada pašvaldības laikraksta „Tukuma Laiks” izslēgšanai
no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra masu informācijas līdzekļu reģistra.
Nosūtīt:
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- Admin. nod.; - Jur. nod.; - Kult. nod.
Sagatavoja Juridiskā nod. (I.Blanka), saskaņots ar L.Bičušu

2.§.
Par finansiālu atbalstu projektam
“Dzejas dienu akcija “Sirds uz perona””

Iesniegt izskatīšanai Finanšu komitejai šādu lēmuma projektu:
Tukuma novada Dome (turpmāk – Dome) 2018. gada 6. aprīlī saņēma biedrības “Tukuma
Literātu apvienība” (reģ.Nr.40008185229, juridiskā adrese: Šēseles iela 3, Tukums, LV-3101)
iesniegumu (reģistrēts Domē ar Nr. 2060) ar lūgumu konceptuāli atbalstīt dalību Valsts
Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā iesniedzot projektu “Dzejas dienu akcija “Sirds uz perona””
(turpmāk – Projekts).
Ar Dome 2018. gada 26. aprīļa lēmumu “Par finansiālu atbalstu projektam “Dzejas dienu
akcija “Sirds uz perona”” (prot.Nr.7, 29.§.) nolemts:
1. konceptuāli atbalstīt biedrības “Tukuma Literātu apvienība” dalību Valsts Kultūrkapitāla
fonda projektu konkursā, iesniedzot projektu “Dzejas dienu akcija “Sirds uz perona””,
2. par pašvaldības līdzfinansējumu, ne lielāku kā 1873,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti
septiņdesmit trīs eiro), lemt pēc projekta apstiprināšanas Valsts Kultūrkapitāla fondā.
Projekts Valsts Kultūrkapitāla fonda netika atbalstīts.
Projekta vadītāja G.Roze vienojās ar Nacionālo apvienību “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK” (turpmāk – NA) par 1500,00 EUR lielu atbalstu (garantijas vēstule pielikumā),
papildus vienojoties, ka nevienā akcijas vietā nenotiks politiskā aģitācija un nebūs izvietota NA
reklāma.
Projekta mērķis ir atdzīvināt Dzejas dienu tradīcijas, padarīt šo tradīciju mūsdienīgāku,
jauniešiem tīkamu, radīt kopības sajūtu, veicināt lokālpatriotismu un nacionālo pašapziņu. Dzejas
lasījumi “Sirds uz perona” vienlaikus norisinās vairākās vietās (stacijās vai autoostās) Latvijā un
ārvalstīs. Visas vietas simboliski vieno ceļš (dzelzceļš) un translācija internetā. Dzeju nelasa
dzejnieki, bet paši apmeklētāji pēc savas izvēles. Tiek dziedātas dziesmas, jo arī dziesma ir dzeja.
Šogad – Latvijas 100-gadē moto ir “Biļete līdz Brīvībai”. Mērķauditorija – jaunieši.
Projekta aktivitātes plānotas saskaņā ar “Tukuma novada Attīstības programma 2015.2021.gadam” Rīcības plāna (kods 2017.1) rīcības virzienu: RV3 Saistoša kultūrvide un aktīva
kultūras dzīve; uzdevums: 3.5. Rūpēties par nemateriālā kultūras mantojuma (Dziesmu un deju
svētki) uzturēšanu; pasākums: 3.5.3 Tradicionālo un citu novada pasākumu rīkošana - Lieldienas,
Ziemassvētki, Mākslas dienas, Rožu svētki, Pilsētas svētki, Ziedoņa dienas u.c.
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. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 5. punktu viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir rūpēties par kultūru
un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska
un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu
saglabāšanai u.c.).
Kopējā projekta summa pēc pārtāmēšanas ekonomiskajā variantā ir 7187,00 EUR (septiņi
tūkstoši viens simts astoņdesmit septiņi eiro), no kuras NA līdzfinansējums – 1500,00 EUR (viens
tūkstotis pieci simti eiro), biedrības “Tukuma Literātu apvienība” līdzfinansējums – 1163,00 EUR
(viens tūkstotis viens simts sešdesmit trīs eiro), citu pašvaldību (vai b-bu) ieguldījums – 3237,00
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EUR (trīs tūkstoši divi simti trīsdesmit septiņi eiro) un Domei lūgtais līdzfinansējums - 1287,00
EUR (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit septiņi eiro).
(Sk. pievienoto tāmi)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu un 15. panta pirmās daļas 5. punktu:
- atbalstīt biedrības “Tukuma Literātu apvienība” projektu “Dzejas dienu akcija “Sirds uz
perona”” ar pašvaldības līdzfinansējumu 1287,00 EUR (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit
septiņi eiro).

Nosūtīt:
-Fin. nod.;
-Attīst. nod.
–Kult. nod.;
-biedrībai “Tukuma Literātu apvienība”
_____________________________________________________
Sagatavoja G.Roze
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IZMAKSU TĀME PROJEKTAM
“Sirds uz perona 2018. Biļete līdz Brīvībai”
Pozīcija

1

Drukas darbi, poligrāfija
Biļetes, afišas, avīze

2
2.1

Kancelejas izdevumi
Papīrs dzejas izdrukām

2.2

Printera tinte:
melnā - 2gb
krāsainā - 1 kompl.
Pasta, kurjerpasta
izdevumi

2.3

Tukuma
Literātu
apvienība

NA

30,00

citas
pašvald.
vai b-bas

30,00

50,00

Aploksnes, ātršuvēji u.c.
Transports, sakari

20,00

12,00

3.1

Degviela, auto stāvvietas

20,00

750,00
pārsvarā
autobusu
pārvadāj
umi

4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

4.9
5

6
7

Atalgojums, ieskaitot nodokļus
Projekta vadītājs,
režisors
1000,00
(brīvprātīgs darbs)
Projekta vadītāja
asistents, sociālo tīklu
redaktors
Video un foto Tukuma
stacijās
Grāmatvedis
63,00
Mākslinieks – maketētājs
Video montāža (visu
staciju kolāža)
Dziesminieks
IT speciālists,

Koordinatori
(brīvprātīgs darbs)
Atbalsts dalībstacijām

440,00

360,00

360,00

300,00

600,00
500,00

3,50 x 3 gab. (balts)
4,70 x 4 (krāsains)

62,00

62,00

Tintes printeris

50.00

130,00

135,00

905,00

Brīvprātīgs darbs.

260,00

700,00

2 mēneši pilns darba
laiks

75,00

75.00

Autoratlīdzības līgums

63,00
135,00
125,00

Līgumdarbs
Autoratlīdzības līgums
Autoratlīdzības līgums

725,00
800,00

Stacijā “Tukums 1”
“Sirds uz perona” mājas
lapas modernizēšana,
interaktīvā dzejas
lasīšanas iespēja u.c.
uzlabojumi

125,00

1200,00

20.00

20.00

10 stacijām, kas piedalās
katru gadu x 50 E katrai,
Izņemot Tukumu
Obligāta prasība

200,00

200,00

Valsts nozīmes medijos

1287,00

7187,00

500,00

3237,00

Sastādīja projekta vadītāja Guna Roze 7.08.2018.
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braucieni Tukums-Rīga
VKKF - 2x,
Koord. seminārs -1x
tipogrāfija - 1x;
Autobuss – 75 E – 1 x
Auto stāvvietas – 20 E

1000,00

500,00

1500,00

Ierakstītas vēstules
līgumu saskaņošanai;
biļešu, afišu, izdruku
nogādāšana

32,00

1200,00

1163,00

Aprēķini un skaidrojumi
(pozīcijām, kas attiecas
uz Tukuma atbalstu)
Abpusējas krāsainas
biļetes 1000 gab.
100g papīrs glancēts,
Afišas – 300 gab.

155,00

135,00
125,00

Publiska pasākuma
apdrošināšana
Reklāma
PAVISAM

Kopā

125,00

2.4
3

4

Tukuma
novada
Dome
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3.§.
Par naudas līdzekļiem

Iesniegt izskatīšanai Finanšu komitejai šādu lēmuma projektu:
1. Tukuma novada Dome ir saņēmusi biedrības “Latvijas minifutbola asociācijas (reģ.
Nr.40008219667, jur. adrese Strēlnieku iela 1-3, Rīga, LV-1010) iesniegumu (reģ. ar Nr.4335) ar
lūgumu finansiāli atbalstīt Tukuma novada sportistus X (deklarētā dzīvesvietas adrese: XXX) un X
(deklarētā dzīvesvietas adrese:XXX), kuri iekļauti Latvijas nacionālajā amatieru minifutbola izlasē
dalībai Pasaules minifutbola čempionātā (SOCCA WORLD CUP 2018), kā arī X (deklarētā
dzīvesvietas adrese:XXX), kurš tika iekļauts starp 12 pasaules minifutbola tiesnešiem, kas apkalpos
Pasaules minifutbola čempionāta spēles, kas notiks Lisabonā (Portugāle) 2018.gada no 23. līdz
29. septembrim. Izmaksas vienam sportistam dalībai Pasaules minifutbola čempionātā ir: transporta
izdevumi 230,00-280,00 euro, dzīvošanas izdevumi 280,00 euro, ēdināšana 12,00 euro dienā (8
dienas), kopā 96,00 euro, kopā 600,00-650,00 euro. Latvijas minifutbola asociācija sedz Latvijas
komandas dalības maksas, ekipējuma, apdrukas un citus izdevumus, kas saistīti ar Latvijas
komandas dalību Pasaules minifutbola čempionātā (SOCCA WORLD CUP 2018).
Sporta komisija ierosina atbalstīt X, X un X dalību Pasaules minifutbola čempionātā, ar
līdzfinansējumu katram sportistam 200,00 euro (divi simti euro), kopā 600,00 euro (seši simti
euro).
Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktā ietverta viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām – nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju
veselīgu dzīvesveidu un sportu, savukārt minētā likuma 21. panta otrā daļa noteic, ka Domes
darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta otro
daļu:
- no Tukuma novada pašvaldības 2018. gada budžeta neparedzētiem izdevumiem samaksāt
biedrības “Latvijas minifutbola asociācijas (reģ. Nr.40008219667, jur. adrese Strēlnieku iela 1-3,
Rīga, LV-1010) iesniegto rēķinu 3 x 200,00 euro, kopā 600,00 euro (seši simti euro) par X, X un X
dalībai Pasaules minifutbola čempionātā (SOCCA WORLD CUP 2018), 2018.gada no 23. līdz 29.
septembrim.
2. Tukuma novada Dome ir saņēmusi biedrības „SK Slampe/Zevid” (reģ. Nr.40008274391,
jur. adrese Tukuma novads, Slampes pagasts, Kurši 5, LV-3119) iesniegumu (iesnieguma
reģ.Nr.4457) ar lūgumu finansiāli atbalstīt biedrības „SK Slampe/Zevid” komandas dalību Latvijas
26.čempionātā florbolā 2.Līgā vīriešiem. Biedrības „SK Slampe/Zevid” komandas sastāvā ir
Tukuma novada iedzīvotāji, gan jaunieši, gan pieaugušie. Čempionāta laikā visas mājas spēles
norisināsies Tukuma novada, Slampes pagasta Zemgales vidusskolas sporta zālē, kura ir atbilstoša
florbola 2.Līgas spēlēm. Izdevumi, kas saistīti ar dalību 2018./2019.gada sezonai Latvijas
26.čempionātā florbolā 2.Līgā vīriešiem sastāda: dalības maksa 350 euro, dalības maksa par mājas
spēlēm 600 euro, spēlētāju formas tērpi 510,00 euro, apdruka 153,00 euro, sekretariāts 180,00
euro, mediķis 120,00 euro. Tāmē nav iekļauti izdevumi, kas saistīti ar spēlētāju inventāru,
izbraukuma transporta izdevumi. Biedrība “SK Slampe/Zevid” lūdz Tukuma novada Domi
finansiāli atbalstīt biedrību ar 600,00 euro (seši simti euro) par dalības maksu par mājas spēlēm un
340,00 euro (trīs simti četrdesmit euro) daļu no spēlētāju formas tērpu iegādei. Kopā 940,00 euro
(deviņi simti četrdesmit euro).
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Sporta komisija ierosina atbalstīt biedrības „SK Slampe/Zevid” komandas dalību Latvijas
26.čempionātā florbolā 2.Līgā vīriešiem 2018/2019 gada sezonā un iespēju robežās piešķirt
līdzfinansējumu biedrībai „SK Slampe/Zevid” līdz 940,00 euro (deviņi simti četrdesmit euro).
Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktā ietverta viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām – nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju
veselīgu dzīvesveidu un sportu”, savukārt minētā likuma 21. panta otrā daļa noteic, ka Domes
darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta otro
daļu:
- no Tukuma novada pašvaldības 2018. gada budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
samaksāt biedrības “SK Slampe/Zevid” (reģ. Nr.40008274391, jur. adrese Tukuma novads,
Slampes pagasts, Kurši 5, LV-3119) iesniegto rēķinu 940,00 euro (deviņi simti četrdesmit euro),
komandas „SK Slampe/Zevid”
dalībai Latvijas 26.čempionātā florbolā 2.Līgā vīriešiem
2018./2019. gada sezonā.

Nosūtīt:
- Adresātiem
- Kult.nod.
Sagatavoja, J.Kožeurovs
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