TUKUMA NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr.90000050975
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101,
tālrunis 63122707, fakss 63107243, mobilais tālrunis 26603299, 29288876
www.tukums.lv e-pasts: dome@tukums.lv

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Tukumā
2018.gada 3.maijā

Nr.8

Ārkārtas sēde sasaukta 2018.gada 3.maijā plkst. 14:30 Talsu ielā 4, Tukumā.
Sēdi plkst. 14:30 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: Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Edmunds Grīnbergs, Sergejs Kovaļovs, Dace
Lebeda, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans, Ilvars Ozoliņš, Ludmila Reimate, Guna
Roze, Agris Zvaigzneskalns (nepiedalās Artis Jomerts – cita darba dēļ, Daiga Reča un Normunds
Rečs atrodas atvaļinājumā, Aivars Volfs – darbnespējas lapa),
Domes administrācijas darbinieki:
- Administratīvās nodaļas vadītāja Ritma Skudra,
- Juridiskās nodaļas vadītāja Lelde Bičuša,
- Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Liepiņa-Zusāne,
- projektu direktore Dace Zvagule,
- sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Laukmane,
- datortīklu administrators Juris Grīnfelds,
- datorsistēmas administratora pienākumu izpildītājs Viktors Rūsa.
Tiek apstiprināta sēdes darba kārtība:
1. Par lēmumprojekta “Par konceptuālu atbalstu projektam “Dzejas dienu akcija “Sirds uz perona””
atkārtotu skatīšanu.
1.§.
Par lēmumprojekta “Par konceptuālu atbalstu
projektam “Dzejas dienu akcija “Sirds uz perona””
atkārtotu skatīšanu
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Guna Roze, Agris Zvaigzneskalns
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Edmunds Grīnbergs,
Sergejs Kovaļovs, Dace Lebeda, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans, Ilvars Ozoliņš,
Ludmila Reimate, Agris Zvaigzneskalns), pret – nav, atturas – nav (balsošanā nepiedalās deputāte
Guna Roze, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”)
NOLEMJ: lēmumu “Par lēmumprojekta “Par konceptuālu atbalstu projektam “Dzejas dienu akcija
“Sirds uz perona”” atkārtotu skatīšanu” pieņemt (lēmums pievienots).
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Tukuma novada Domes ārkārtas sēde tiek slēgta plkst. 14:40.
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans

Protokolēja
Administratīvās nodaļas vadītāja

R.Skudra

Protokols parakstīts 03.05.2018.
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prot.Nr.8, 1.§.

Par konceptuālu atbalstu projektam
“Dzejas dienu akcija “Sirds uz perona””
Tukuma novada 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””.
Projekta mērķis ir atdzīvināt Dzejas dienu tradīcijas, padarīt šo tradīciju mūsdienīgāku,
jauniešiem tīkamu, radīt kopības sajūtu, veicināt lokālpatriotismu un nacionālo pašapziņu.
Dzejas dienu pasākums vienlaikus norisinās vairākās vietās Latvijā un ārvalstīs, ar
simbolisku, vienojošu elementu – ceļu, un ar reālu dzeju un video tiešsaisti. Dzejas dienas
pasākumu norises vietas ir stacijas vai autoostas. Pasākumā dzeju nelasa dzejnieki, bet pēc savas
izvēles paši apmeklētāji. Tiek dziedātas dziesmas, jo arī dziesma ir dzeja, un video tiešsaistē notiek
saslēgšanās ar citām Dzejas dienu pasākuma norises vietām. 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 nosaka – “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 9688,00 EUR (deviņi tūkstoši seši simti astoņdesmit astoņi eiro), no
kuras Valsts Kultūrkapitāla fonda tiek lūgts finansējums 2495,00 EUR (divi tūkstoši četri simti
deviņdesmit pieci eiro) apmērā, biedrības līdzfinansējums 1633,00 EUR (viens tūkstotis seši simti
trīsdesmit trīs eiro), Tukuma novada Domei lūgtais līdzfinansējums - 1873,00 EUR (viens tūkstotis
astoņi simti septiņdesmit trīs eiro).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 5.punktu:
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.
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

NORAKSTS PAREIZS
Tukuma novada Domes
Administratīvās nodaļas vadītāja

Ē.Lukmans
R.Skudra
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