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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Tukumā
2021.gada 13.maijā

Nr. TND/21/7

Sēde sasaukta 2021.gada 13.maijā, plkst. 16:00, izmantojot videokonferenci Zoom (attēla un
skaņas pārraidi reālajā laikā) un elektronisko balsošanas sistēmu dokumentu vadības programmā
“LIETVARIS”.
Sēdi plkst. 16:00 atklāj un vada Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs.
Sēdi protokolē lietvedības sekretāre Anita Belousa.
Domes sēdes norisi fiksē audio formātā, kā arī ieraksta video formātā.
Sēdē piedalās:
- deputāti: Liene Bēniņa, Jānis Eisaks, Sergejs Kovaļovs, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Mārtiņš
Limanskis, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Agnese Ritene, Guna
Roze, Agris Zvaigzneskalns, (nepiedalās deputāti Reinis Duksītis, Edmunds Grīnbergs, Artis
Jomerts, Jānis Rosickis – citu pienākumu dēļ),
- pašvaldības izpilddirektore Inese Valtere,
- Tukuma novada Izglītības pārvaldes juriste Kristīne Logina,
Administrācijas darbinieki:
- Finanšu pārvaldes vadītāja vietniece budžeta jautājumos Laila Dzalbe,
- Administratīvās pārvaldes vadītājs Kaspars Paupe,
- Administratīvās pārvaldes vadītāja vietniece juridiskajos jautājumos Lelde Bičuša,
- Administratīvās pārvaldes vadītāja vietnieces administratīvajos jautājumos p.i. Daina Vilmane,
- Administratīvās pārvaldes juriste Gita Brencsone,
- Īpašumu pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Maira Zonenberga,
- Īpašumu pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Dzintra Šmite,
- sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Tomels,
- lietvedības sekretāre Elīna Jaunzeme,
- lietvedības sekretāre Tamāra Vaļuka,
- lietvedības sekretāre Anita Belousa,
- galvenais datorsistēmu un datortīklu administrators Arturs Vinbergs,
- datortīklu administrators Anrijs Daile,
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Ar Domes priekšsēdētāja Normunda Reča 2021.gada 13.maija rīkojumu Nr.136-d “Par Tukuma
novada Dome ārkārtas sēdes sasaukšanu” izsludinātā darba kārtība:
1. Par pašvaldības kustamās mantas – kravas furgona Mercedes Benz Sprinter 212, izsoles
rezultātiem.
2. Par grozījumiem Tukuma novada Domes 2020.gada 21.oktobra lēmumā “Par pārtikas pakām
Tukuma novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem attālinātās programmas apguves
laikā” (prot.Nr.23, 1.§).

1.§
Par pašvaldības kustamās mantas – kravas furgona Mercedes Benz Sprinter 212,
izsoles rezultātiem
ZIŅO:
Normunds Rečs – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: nav
ATBILDES: nav
13 (Liene Bēniņa, Jānis Eisaks, Sergejs Kovaļovs, Kaspars Liepa,
Modris Liepiņš, Mārtiņš Limanskis, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča,
Par lēmumu balso: "par" Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Agnese Ritene, Guna Roze,
Agris Zvaigzneskalns)
"pret" - nav
"atturas" - nav
Nolemj:

Pieņemt lēmumu “Par pašvaldības kustamās mantas – kravas furgona Mercedes
Benz Sprinter 212, izsoles rezultātiem” (lēmums pievienots).

2.§
Par grozījumiem Tukuma novada Domes 2020.gada 21.oktobra lēmumā
“Par pārtikas pakām Tukuma novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem
attālinātās programmas apguves laikā” (prot.Nr.23, 1.§)
ZIŅO:
Normunds Rečs – Domes priekšsēdētājs
KOMENTĀRS: Mārtiņš Limanskis
ATBILDES:
Kristīne Logina
Mārtiņš Limanskis bilst, ka nesaskata nepieciešamību šādam lēmumam.
Kristīne Logina paskaidro, ka 31.maijs ir pirmdiena. Nebūs pārtikas paka par divām nedēļām, bet
par sešām dienām desmit dienu vietā.
12 (Liene Bēniņa, Jānis Eisaks, Sergejs Kovaļovs, Kaspars Liepa,
Par lēmumu balso: "par" - Modris Liepiņš, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs,
Ludmila Reimate, Agnese Ritene, Guna Roze, Agris Zvaigzneskalns)
"pret" - nav
"atturas" - 1 (Mārtiņš Limanskis)
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Nolemj:

Pieņemt lēmumu “Par grozījumiem Tukuma novada Domes 2020.gada
21.oktobra lēmumā “Par pārtikas pakām Tukuma novada pašvaldības
izglītības iestāžu izglītojamajiem attālinātās programmas apguves laikā”
(prot.Nr.23, 1.§)” (lēmums pievienots).

Sēde tiek slēgta plkst. 16:08.

Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

Normunds Rečs

Protokolēja
lietvedības sekretāre

Anita Belousa

Protokols parakstīts 14.05.2021.
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prot.Nr.7, 1.§.

Par pašvaldības kustamās mantas – kravas furgona
Mercedes Benz Sprinter 212, izsoles rezultātiem
Tukuma novada Domes (turpmāk – Dome) Īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas
komisijas no 2021.gada 13.aprīļa līdz 2021.gada5. maijam rīkotajā pašvaldības kustamās mantas –
kravas furgona Mercedes Benz Sprinter 212, reģistrācijas Nr. EN 8504, izlaiduma gads: 1997.
(turpmāk – Automašīna), elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli piedalījās trīs pretendenti.
UG Tourin, kuru uz elektroniskās izsoļu vietnes pilnvaras pamata pārstāvēja Kaspars Priede, nosolot
augstāko summu (izsoles sākumcena 350 euro), ieguva tiesības noslēgt Automašīnas pirkuma līgumu
par 2 700 euro (divi tūkstoši septiņi simti euro).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu „Institūcija,
kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā
likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma 30.panta pirmā daļa noteic,
ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā [..] no
izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma (16.pants)
summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
Automašīnas pirkuma maksa 2021.gada 12.maijā ir samaksāta pilnā apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu (Publiskas personas
mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma
līgumu) un Domes Īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas komisijas no 2021.gada 13.aprīļa
līdz 2021.gada 5.maijam organizētās izsoles rezultātiem:
1. apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – kravas furgona Mercedes Benz Sprinter 212,
reģistrācijas Nr. EN 8504 (turpmāk – Automašīna), izsoles rezultātus un par izsoles uzvarētāju atzīt
UG Tourin, reģistrācijas Nr. HRB 219173, juridiskā adrese Vahrenwalder Str.269 a, Hannover,
30165, Vācija, kurai ir tiesības noslēgt Automašīnas pirkuma līgumu par pirkuma maksu 2 700 euro
(divi tūkstoši septiņi simti euro),
2. uzdot Domes Administratīvās pārvaldes juristam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc izsoles
rezultātu apstiprināšanas sagatavot Automašīnas pirkuma līgumu un Domes Īpašumu pārvaldei
organizēt līguma noslēgšanu ar UG Tourin,
3. izsoles rezultātus publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv pēc šā lēmuma spēkā
stāšanās dienas.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Domes priekšsēdētājs

N.Rečs
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prot.Nr.7, 2.§.

Par grozījumiem Tukuma novada Domes
2020.gada 21.oktobra lēmumā “Par pārtikas
pakām Tukuma novada pašvaldības izglītības
iestāžu izglītojamajiem attālinātās programmas
apguves laikā” (prot.Nr.23, 1.§)
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 14.janvāra noteikumiem Nr. 28 “Noteikumi par
2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku” (ar
grozījumiem, kas stājās spēkā 2021.gada 27.martā), mācību gads vispārējās izglītības iestādēs
beidzas 2021.gada 31.maijā. Tukuma novada Domes 2020.gada 21.oktobra lēmumā “Par pārtikas
pakām Tukuma novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem attālinātās programmas
apguves laikā” (prot.Nr.23, 1.§) ir noteikts, ka pārtikas pakas tiek izsniegtas vienu reizi divās
nedēļās. Ņemot vērā, ka pēdējās pārtikas pakas šajā mācību gadā plānots izsniegt par periodu no
2021.gada 24.maija līdz 31.maijam, tad nepieciešams veikt grozījumus lēmumā, nosakot, ka par
minēto periodu tiek izsniegta pārtikas paka, kuras apjoms un summa ir proporcionāla mācību dienu
skaitam.
Lai attālinātā mācību procesa laikā nodrošinātu izglītojamos ar pārtikas pakām noteiktā
mācību gada ietvaros, Dome nolemj veikt šādus grozījumus Tukuma novada Domes 2020.gada
21.oktobra lēmumā “Par pārtikas pakām Tukuma novada pašvaldības izglītības iestāžu
izglītojamajiem attālinātās programmas apguves laikā” (prot.Nr.23, 1.§) (turpmāk – Lēmums):
1. papildināt Lēmumu ar 1.4 punktu šādā redakcijā:
“ 1.4 noteikt, ka periodā no 2021.gada 24.maija līdz 2021.gada 31.maijam tiek noteikts šāds
pārtikas pakas apmērs:
1.41. Lēmuma 1.punktā minētajiem izglītojamajiem 7,56 euro (septiņi euro, 56 centi)
apmērā;
1.42. Lēmuma 1.1 punktā minētajiem izglītojamajiem 9,36 euro (deviņi euro, 36 centi)
apmērā”;
2. Domes Administratīvai pārvaldei saskaņā ar šā lēmuma 1.punktu nekavējoties sagatavot
un Tukuma novada pašvaldības izpilddirektorei Inesei Valterei noslēgt vienošanos ar SIA “IRG”
pie 2016.gada 30.septembrī noslēgtā iepirkuma līguma Nr. TND/2-58.9/16/112;
3. lēmums stājas spēkā 2021.gada 13.maijā.
Dome priekšsēdētājs

N.Rečs
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