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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Tukumā
2019.gada 10.decembrī

Nr.19

Ārkārtas sēde sasaukta 2019. gada 10. decembrī plkst. 11:30 Talsu ielā 4, Tukumā.
Sēdi plkst. 11:34 atklāj un vada Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans.
Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vadītāja Ritma Skudra.
Tiek nodrošināta sēdes tiešraide tīmekļa vietnē www.tukums.lv.
Sēdē piedalās:
Deputāti: Liene Bēniņa, Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Edmunds Grīnbergs, Artis
Jomerts, Sergejs Kovaļovs, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans, Ilvars Ozoliņš, Daiga
Reča, Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Jānis Rosickis, Agris Zvaigzneskalns (nepiedalās Guna
Roze – cita darba dēļ),
- pašvaldības izpilddirektore Dace Lebeda,
- pašvaldības aģentūras “Tukuma novada sociālais dienests” juriste Ieva Liepiņa,
- Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes vadītāja Silvija Rabkēviča,
- Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītāja Santa Heimane,
- Tumes un Degoles pagastu pārvaldes vadītāja Lidija Legzdiņa,
Domes administrācijas darbinieki:
- Juridiskās nodaļas vadītāja Lelde Bičuša,
- Administratīvās nodaļas vadītāja Ritma Skudra,
- Finanšu nodaļas vadītāja Laila Dzalbe,
- vecākā grāmatvede Inese Valtere,
- datortehniķis Anrijs Daile.
Tiek apspriesta sēdes darba kārtība.
Atklāti balsojot, ar 16 balsīm par (Liene Bēniņa, Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks,
Edmunds Grīnbergs, Artis Jomerts, Sergejs Kovaļovs, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Jānis Rosickis, Agris
Zvaigzneskalns), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: apstiprināt šādu Domes ārkārtas sēdes darba kārtību:
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1. Par izmaiņām Tukuma novada Domes komisijās.
2. Par Tukuma novada Domes viedokli par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums”.
3. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Tukuma ledus halle” pamatkapitāla
palielināšanu.
1.§.
Par izmaiņām Tukuma novada
Domes komisijās
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: nav
ATBILDES: nav
DEBATES: nav
Atklāti balsojot, ar 16 balsīm par (Liene Bēniņa, Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks,
Edmunds Grīnbergs, Artis Jomerts, Sergejs Kovaļovs, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Jānis Rosickis, Agris
Zvaigzneskalns), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par izmaiņām Tukuma novada Domes komisijās” pieņemt (lēmums pievienots).
2.§.
Par Tukuma novada Domes viedokli par likumprojektu
“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: Modris Liepiņš
ATBILDES: Agris Zvaigzneskalns
DEBATES: Agris Zvaigzneskalns, Modris Liepiņš, Daiga Reča, Ilvars Ozoliņš
Atklāti balsojot, ar 16 balsīm par (Liene Bēniņa, Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks,
Edmunds Grīnbergs, Artis Jomerts, Sergejs Kovaļovs, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Jānis Rosickis, Agris
Zvaigzneskalns), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par Tukuma novada Domes viedokli par likumprojektu “Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likums”” pieņemt (lēmums pievienots).
3.§.
Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Tukuma ledus halle” pamatkapitāla palielināšanu
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: Kaspars Liepa
ATBILDES: Modris Liepiņš
DEBATES: Agris Zvaigzneskalns
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Atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (Liene Bēniņa, Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks,
Edmunds Grīnbergs, Artis Jomerts, Sergejs Kovaļovs, Kaspars Liepa, Ēriks Lukmans, Ilvars Ozoliņš,
Daiga Reča, Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Jānis Rosickis, Agris Zvaigzneskalns), pret – nav,
atturas – nav (balsošanā nepiedalās deputāts Modris Liepiņš, pamatojoties uz likumu “Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”)
NOLEMJ: lēmumu „Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Tukuma ledus halle”
pamatkapitāla palielināšanu” pieņemt (lēmums pievienots).

Tukuma novada Domes ārkārtas sēde tiek slēgta plkst.12:00.

Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans

Protokolēja
Administratīvās nodaļas vadītāja

R.Skudra

Protokols parakstīts 10.12.2019.
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LĒMUMS
Tukumā
2019.gada 10.decembrī

prot.Nr.19, 1.§.

Par izmaiņām Tukuma novada Domes komisijās
1. Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.748 “Noteikumi
par darījumiem ar lauksaimniecības zemi” 16.punkta: “Novada pašvaldība no pašvaldības
pārstāvjiem izveido komisiju vismaz piecu locekļu sastāvā lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības
zemes iegūšanu īpašumā”, un ar Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikuma
6.punkta: “Komisijas sastāvu veido vismaz 5 (pieci) komisijas locekļi, kurus apstiprina Dome. [..]”
izpildi:
- iekļaut Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sastāvā Tukuma novada
Domes zemes lietu speciālisti Vinetu Salmani.
2. Sakarā ar izmaiņām Tukuma novada Domes personālsastāvā, lai pilnveidotu Zemes
īpašumu pārvaldīšanas komisijas darbu un saskaņā ar Zemes īpašumu pārvaldīšanas komisijas
nolikuma 7.punktu: “Komisijas sastāvu veido 6 (seši) komisijas locekļi, kurus apstiprina Dome. [..]”,
veikt izmaiņas Zemes īpašumu pārvaldīšanas komisijā:
2.1. izslēgt no Zemes īpašumu pārvaldīšanas komisijas Tukuma novada Domes zemes lietu
speciālisti Ļenu Jēkabsoni;
2.2. iekļaut Zemes īpašumu pārvaldīšanas komisijas sastāvā Tukuma novada Domes zemes
lietu speciālisti Vinetu Salmani.

Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans
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LĒMUMS
Tukumā
2019.gada 10.decembrī

prot.Nr.19, 2.§.

Par Tukuma novada Domes viedokli par likumprojektu
“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
2019. gada 21. martā Saeima pieņēma paziņojumu «Par administratīvi teritoriālās reformas
turpināšanu», tādējādi informējot Latvijas sabiedrību, ka Saeima ir «nolēmusi turpināt 1998. gadā
iesākto teritoriālo reformu». No šī Saeimas paziņojuma arī izriet uzdevums Ministru kabinetam, pēc
konceptuālā ziņojuma par administratīvi teritoriālo iedalījumu sagatavošanu, saskaņā ar Eiropas
vietējo pašvaldību hartas 5. pantu, par to konsultēties ar pašvaldībām.
Ministru kabinets 2019. gada 14. maija sēdē pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu «Par
sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli» (Ministru kabineta
sēdes protokols Nr. 24., 23.§) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzdeva
organizēt un nodrošināt konsultācijas ar pašvaldībām un sabiedrību par šajā informatīvajā ziņojumā
noteikto administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli.
2019. gada 19.jūlijā norisinājās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra J. Pūces
un ministrijas pārstāvju tikšanās ar Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novadu domju
deputātiem, pašvaldības darbiniekiem un sabiedrības pārstāvjiem, kurā ministrs prezentēja
informatīvo ziņojumu «Par sabiedriskajai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma
modeli», ko nosauc un turpina saukt par konsultācijām (bez norises konsultāciju protokolēšanas,
viedokļu fiksēšanas un izvērtēšanas utt.). Prezentācijas laikā ne tikai tika būtiski ierobežotas
pašvaldību deputātu tiesības izteikties par informatīvo ziņojumu «Par sabiedriskai apspriešanai
izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli», bet arī netika pēc būtības sniegtas atbildes uz
uzdotajiem jautājumiem par potenciālajiem ieguvumiem un zaudējumiem, ko paredz jaunveidojamā
Tukuma novada risinājums. Ministra izvēlētais komunikācijas stils neliecināja par labas pārvaldības
principa ievērošanu. Veicot tikai divu (skolēnu ēdināšanas izdevumu un atlīdzības) veidojamā
Tukuma novada budžeta izdevumu elementu detalizētāku analīzi, secinām, ka, lai nodrošinātu
pašvaldības pakalpojumu nepārtrauktību un kvalitātes līmeņa nepazemināšanos, ir nepieciešams
papildus finansējums vismaz 1 201 278 euro gadā. Prognozētais ietaupījums, samazinot deputātu
skaitu no 56 pašlaik uz 19 pēc reformas ir aptuveni 170 000 euro gadā. 2019. gada 2. augustā
jautājumi par informatīvo ziņojumu «Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi
teritoriālā iedalījuma modeli» tika nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
2019. gada 29.augustā Tukuma novada Dome saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas valsts sekretāra vietnieka Aivara Draudiņa sniegtas atbildes, ko izvērtējot, secināms, ka
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sniegtās atbildes ir vispārīgas un nav sniegtas
pēc būtības. Tādejādi uzskatāms, ka Tukuma novada pašvaldība līdz šim brīdim nav saņēmusi
atbildes pēc būtības uz uzdotajiem jautājumiem, līdz ar to ierobežojot Tukuma novada pašvaldības
tiesības piedalīties konsultācijās par informatīvo ziņojumu «Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo
administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli» un tajā ietverto veidojamo Tukuma novada pašvaldību.
Ministru kabinets ar 2019. gada 18. septembra rīkojumu Nr. 445 apstiprināja konceptuālo
ziņojumu «Par administratīvi teritoriālo iedalījumu», kas pēc būtības ir vispārīgs un nesniedz atbildes
uz pašvaldības uzdotajiem jautājumiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (par
administratīvi teritoriālās reformas konkrētajiem risinājumiem attiecībā uz ceļu infrastruktūras
sakārtošanu, par pašvaldības funkciju finansēšanas modeli, par iedzīvotāju pārstāvniecības
nodrošināšanu lēmumu pieņemšanas procesā utt.). Minētais ziņojums ir pamats Saeimas 2019.gada
7.novembrī 1.lasījumā pieņemtajam likumprojektam “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums”
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Ievērojot to, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvātās
administratīvi teritoriālās reformas virzīšanas procesā netiek ievērotas Tukuma novada pašvaldības
un tās iedzīvotāju tiesības konsultēties par novada administratīvo robežu grozīšanu, un, pamatojoties
uz Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantu, Eiropas Vietējo pašvaldību hartas 5. pantu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantu, likuma «Par pašvaldībām» 3.panta pirmo daļu un 21.
panta pirmās daļas 4. punktu, kā arī labas likumdošanas principu, uzskatot, ka Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojekta izstrādes gaitā pieļautie juridisko procedūru pārkāpumi
nesekmē laba likuma pieņemšanu, Tukuma novada Dome nolemj:
1. Atzīt kompleksās valsts pārvaldes reformas nepieciešamību, kuras ietvaros administratīvi
teritoriālais iedalījums tiek veidots kā vienots valsts institūciju un pašvaldību pakalpojumu kopums,
šajā sakarā veicot:
1.1. vispārēju valsts pārvaldes (valsts institūcijas un pašvaldības) funkciju auditu ar mērķi
pārdalīt tās starp valsts institūcijām, pašvaldībām un privāto sektoru;
1.2. funkciju finansēšanas modeļa izstrādi, paredzot reformas ieviešanai gan garantiju un
kompensāciju, gan atbalsta programmas;
1.3. valsts pārvaldes struktūras un teritoriālā iedalījuma modeļa izveidi (t.sk. paredzot
risinājumus par pašvaldību līmeņiem ar saskaņotu vienoto valsts pakalpojumu tīklu).
2. Atzīt likumprojektā “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” paredzēto jaunas
administratīvas teritorijas ar jaunu administratīvo centru – «35.Tukuma novads (Tukums) un
ietilpstošās teritoriālās vienības – 35.1. Cēres pagasts; 35.2. Degoles pagasts; 35.3. Džūkstes pagasts;
35.4. Engures pagasts; 35.5. Irlavas pagasts; 35.6. Jaunpils pagasts; 35.7. Jaunsātu pagasts;
35.8. Kandavas pagasts; 35.9. Kandavas pilsēta; 35.10. Lapmežciema pagasts; 35.11. Lestenes
pagasts; 35.12. Matkules pagasts; 35.13. Pūres pagasts; 35.14. Sēmes pagasts; 35.15. Slampes
pagasts; 35.16. Smārdes pagasts; 35.17. Tukuma pilsēta; 35.18. Tumes pagasts; 35.19. Vānes
pagasts; 35.20. Viesatu pagasts; 35.21. Zantes pagasts; 35.22. Zemītes pagasts; 35.23. Zentenes
pagasts» izveidošanu par nepamatotu, nepilnīgi izstrādātu un Tukuma novada pašvaldības iedzīvotāju
interesēm neatbilstošu, jo tas:
2.1. nav pamatots ar detalizēti izstrādātu visaptverošu analīzi par Tukuma novada pašvaldības
administratīvajiem un tās administratīvo teritoriju raksturojošiem sociālekonomiskajiem kritērijiem,
kā arī pēc savas būtības paredz vienīgi administratīvo robežu grozīšanu, kas neatbilst administratīvi
teritoriālās reformas būtībai;
2.2. neietver skaidri definētu Tukuma novada pašvaldības un tās administratīvās teritorijas
reformēšanas mērķi, par kuru būtu panākta vienošanās ar Tukuma novada pašvaldības Domi un
pašvaldības iedzīvotājiem;
2.3. neietver sociāli ekonomisku pamatojumu, īpaši attiecībā uz Tukuma novada pašvaldības
iedzīvotāju ekonomisko apstākļu izmaiņu izvērtējamu visā jaunveidojamā Tukuma novada
administratīvajā teritorijā, garantējot iedzīvotāju dzīves apstākļu nepasliktināšanos un pakalpojumu
pieejamību;
2.4. nesatur iespējamo izmaiņu ietekmes analīzi saistībā ar jaunveidojamā Tukuma novada
teritorijas lielumu gan no ekonomiskās produktivitātes, gan no vietējās demokrātijas kvalitātes
viedokļa;
2.5. nesatur skaidru Tukuma novada pašvaldības reorganizācijas plāna piedāvājumu un
reorganizācijas izmaksu analīzi un to finanšu avotus.
3. Konstatēt, ka likumprojektā “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
paredzēto priekšlikumu par jaunas administratīvas teritorijas ar jaunu administratīvo centru –
«35.Tukuma novads (Tukums) un ietilpstošās teritoriālās vienības – 35.1. Cēres pagasts; 35.2.
Degoles pagasts; 35.3. Džūkstes pagasts; 35.4. Engures pagasts; 35.5. Irlavas pagasts; 35.6. Jaunpils
pagasts; 35.7. Jaunsātu pagasts; 35.8. Kandavas pagasts; 35.9. Kandavas pilsēta; 35.10. Lapmežciema
pagasts; 35.11. Lestenes pagasts; 35.12. Matkules pagasts; 35.13. Pūres pagasts; 35.14. Sēmes
pagasts; 35.15. Slampes pagasts; 35.16. Smārdes pagasts; 35.17. Tukuma pilsēta; 35.18. Tumes
pagasts; 35.19. Vānes pagasts; 35.20. Viesatu pagasts; 35.21. Zantes pagasts; 35.22. Zemītes pagasts;
35.23. Zentenes pagasts» izveidi rada tiesiskas sekas, kas pārkāpj Latvijas kā neatkarīgas un
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demokrātiskas valsts pamatā esošo pašvaldības principu, kā arī taisnīguma, samērīguma un tiesiskās
paļāvības principus, un ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantu, Eiropas
Vietējo pašvaldības hartas 5. pantu, kā arī Eiropas Padomes Ministru Komitejas rekomendācijām
dalībvalstīm par vietējo un reģionālo iestāžu robežu un/vai struktūras reformu procesiem un
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendācijām par labu sabiedrisko
konsultāciju praksi ietverto labas pārvaldības principu.
4. Aicināt Administratīvi teritoriālās reformas komisiju virzīt Saeimā lēmumu par
likumprojekta “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” atgriešanu Ministru Kabinetam
pilnveidošanai, ievērojot taisnīguma, samērīguma un tiesiskās paļāvības principus, Latvijas
Republikas Satversmes 1. un 101. pantus, Eiropas Vietējo pašvaldības hartas 5. pantu, kā arī Eiropas
Padomes Ministru Komitejas rekomendācijas dalībvalstīm par vietējo un reģionālo iestāžu robežu
un/vai struktūras reformu procesiem un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD)
rekomendācijas par labu sabiedrisko konsultāciju praksi.

Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans
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LĒMUMS
Tukumā
2019.gada 10.decembrī

prot.Nr.19, 3.§.

Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Tukuma ledus halle” pamatkapitāla palielināšanu
2019. gada 5. decembrī no pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma ledus
halle” (turpmāk – kapitālsabiedrība) saņemts iesniegums Nr.1-9/26 “Par SIA “Tukuma ledus halle”
pamatkapitāla palielināšanu” (reģistrēts Domē ar Nr.7410).
Lai nodrošinātu pašvaldības deleģēto uzdevumu izpildi, sekmīgi darbojoties sniegtu
kvalitatīvus sporta pakalpojumus, kapitālsabiedrība lūdz pašvaldībai palielināt kapitālsabiedrības
pamatkapitālu ar naudas ieguldījumu 105 391 euro. Līdzekļi tiks ieguldīti ledus apstrādes mašīnas
iegādei, pamatojoties uz atklātā konkursa “Ledus apstrādes mašīnas piegāde Tukuma ledus hallei”
(identifikācijas Nr.TND-2019/31) rezultātiem.
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63. panta
pirmās daļas 1. punktu, sabiedrības pamatkapitālu var palielināt, dalībniekiem izdarot ieguldījumus
sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu skaitu jaunu daļu, šī likuma otro daļu, ja
sabiedrības pamatkapitālu palielina šā panta pirmās daļas 1. punktā minētajā veidā, viss
pamatkapitāla palielinājums dalībniekam jāapmaksā lēmumā par pamatkapitāla palielināšanu
noteiktajā termiņā. Minētais termiņš nevar būt garāks par trim mēnešiem no dienas, kad pieņemts
lēmums par pamatkapitāla palielināšanu:
1. palielināt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma ledus halle”
pamatkapitālu, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu, ar naudas ieguldījumu 105 391 euro,
2. noteikt, ka naudas ieguldījums ir izmantojams kā finansējums Pašvaldības sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “Tukuma ledus halle”, ledus apstrādes mašīnas iegādei,
3. uzdot Finanšu nodaļai šā lēmuma 1. punktā noteikto pamatkapitāla palielinājumu apmaksāt
līdz 2019. gada 27. decembrim no 2019. gada plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstīgus grozījumus
pamatbudžetā,
4. šā lēmuma izpildei Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma ledus halle”
Juridiskajai nodaļai, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma prasības, sagatavot visus nepieciešamos dokumentus attiecīgu izmaiņu reģistrēšanai Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistrā,
5. noteikt, ka ar minētajām darbībām saistītie izdevumi sedzami no Pašvaldības sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “Tukuma ledus halle” līdzekļiem.

Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans
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