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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Tukumā
2021.gada 5.augustā

Nr. TND/21/15

Sēde sasaukta 2021.gada 5.augustā, plkst. 15:00, Tukumā klātienes režīmā, izmantojot
elektronisko balsošanas sistēmu dokumentu vadības programmā “LIETVARIS”.
Sēdi plkst. 15:01 atklāj un vada Domes priekšsēdētājs Gundars Važa.
Sēdi protokolē Tukuma novada pašvaldības lietvedības sekretāre Tamāra Vaļuka.
Domes sēdes norisi fiksē audio formātā, kā arī ieraksta video formātā.
Sēdē piedalās:
- balsstiesīgie deputāti: Dace Adiņa, Gunda Cīrule, Sandis Čilipāns, Ligita Gintere, Ilze Gotfrīda,
Kaspars Gribusts, Guntars Indriksons, Dace Lebeda, Rimants Liepiņš (atnāca uz 8.jautājumu, plkst.
15:24), Mārtiņš Limanskis, Inga Priede, Normunds Rečs, Agnese Ritene, Juris Šulcs, Imants Valers,
Edīte Zelča, Gundars Važa (deputāti Oskars Kambala un Modris Liepiņš nepiedalās citu pienākumu
dēļ),
- Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un kapitālsabiedrību
jautājumos Baiba Pļaviņa,
- Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma
jautājumos Egīls Dude,
- pašvaldības izpilddirektore Inese Valtere,
- iekšējā auditore Linda Henzele,
- Tukuma novada pašvaldības iestādes “Tukuma novada sociālais dienests” direktore Ina Balgalve,
Administrācijas darbinieki:
- Īpašumu pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Maira Zonenberga,
- Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vadītāja Santa Laurinoviča,
- juriste Ilze Blanka,
- īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Dzintra Šmite,
- lietvedības sekretāre Elīna Jaunzeme,
- lietvedības sekretāre Tamāra Vaļuka,
- galvenais datorsistēmu un datortīklu administrators Arturs Vinbergs,
- datorsistēmu administrators Viktors Rūsa,
- laikraksta “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” žurnāliste Agita Puķīte.
UZAICINĀTI:
- nākamais deputāts Sandis Čilipāns par darba kārtības 1.jautājumu,
- pašvaldības izpilddirektora kandidāts Ivars Liepiņš par darba kārtības 4. jautājumu,
- Engures pagasta pārvaldes vadītāja kandidāte Kristīne Raginska par darba kārtības 8.jautājumu.

Ar Tukuma novada domes priekšsēdētāja Gundara Važas 2021.gada 4.augusta rīkojumu Nr.235-d
“Par Tukuma novada domes ārkārtas sēdes sasaukšanu” izsludinātā sēdes darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Par nākamā deputāta stāšanos Baibas Pļaviņas vietā un deputāta ievēlēšanu domes pastāvīgo
komiteju sastāvā
Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu
Par kandidātu izvirzīšanu Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora amatam
Par Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu un darba tiesisko attiecību
nodibināšanu
Par Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora paraksta tiesībām
Par atļauju Tukuma novada pašvaldības izpilddirektoram ieņemt Tukuma novada pašvaldības
iestādes "Pašvaldības administrācija" vadītāja amatu
Par kandidātu izvirzīšanu Tukuma novada Engures pagasta pārvaldes vadītāja amatam
Par Tukuma novada Engures pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā un darba tiesisko
attiecību nodibināšanu
Par pašvaldības pabalstu Tukuma novada Engures, Lapmežciema un Smārdes pagastu
teritorijā deklarētiem iedzīvotājiem
Par Zemes īpašumu pārvaldīšanas komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kaimiņu šķūnis”, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā,
izsoles rezultātiem.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Stūrīši-Rubīni”, Irlavas pagastā, Tukuma novadā,
izsoles rezultātiem.
Par biedrības “STREETBASKET” iesniegumu
Daļēji publicējams
Par finansiālu atbalstu Xxx Xxx

1.§
Par nākamā deputāta stāšanos Baibas Pļaviņas vietā un deputāta ievēlēšanu domes pastāvīgo
komiteju sastāvā
ZIŅO: Gundars Važa – domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: nav
ATBILDES: nav
16 (Dace Adiņa, Gunda Cīrule, Sandis Čilipāns, Ligita Gintere, Ilze
Gotfrīda, Kaspars Gribusts, Guntars Indriksons, Dace Lebeda, Mārtiņš
Par lēmumu balso: "par" Limanskis, Inga Priede, Normunds Rečs, Agnese Ritene, Juris Šulcs,
Imants Valers, Gundars Važa, Edīte Zelča)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - 3 (Oskars Kambala, Modris Liepiņš, Rimants Liepiņš)
Nolemj:

Pieņemt lēmumu "Par nākamā deputāta stāšanos Baibas Pļaviņas vietā un
deputāta ievēlēšanu domes pastāvīgo komiteju sastāvā"

2.§
Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu
ZIŅO: Gundars Važa – domes priekšsēdētājs
Domes priekšsēdētājs Gundars Važa ierosina balsu skaitīšanas komisijā ievēlēt deputātus Daci
Lebedu un Guntaru Indriksonu.
16 (Dace Adiņa, Gunda Cīrule, Sandis Čilipāns, Ligita Gintere,
Ilze Gotfrīda, Kaspars Gribusts, Guntars Indriksons, Dace Lebeda,
Par priekšlikumu balso: "par" Mārtiņš Limanskis, Inga Priede, Normunds Rečs, Agnese Ritene,
Juris Šulcs, Imants Valers, Gundars Važa, Edīte Zelča)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - 3 (Oskars Kambala, Modris Liepiņš, Rimants Liepiņš)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 40. panta ceturto daļu, kas noteic, ka par
pašvaldības domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, izpilddirektora
vietnieka, pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja vai pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja
vietnieka amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm vienlaikus par katram amatam
izvirzītajiem kandidātiem, Tukuma novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa ierosina izveidot
Balsu skaitīšanas komisiju, lai saskaitītu balsis par Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora amata
izvirzītajiem kandidātiem un Tukuma novada Engures pagasta pārvaldes vadītāja amata kandidātiem,
Tukuma novada dome nolemj:
1. izveidot Balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā:
1.1. deputāte Dace Lebeda;
1.2. deputāts Guntars Indriksons.
3.§
Par kandidātu izvirzīšanu Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora amatam
ZIŅO: Gundars Važa – domes priekšsēdētājs
Domes priekšsēdētājs Gundars Važa pašvaldības izpilddirektora amatam izvirza Ivara Liepiņa
kandidatūru.
16 (Dace Adiņa, Gunda Cīrule, Sandis Čilipāns, Ligita Gintere,
Ilze Gotfrīda, Kaspars Gribusts, Guntars Indriksons, Dace Lebeda,
Par priekšlikumu balso: "par" Mārtiņš Limanskis, Inga Priede, Normunds Rečs, Agnese Ritene,
Juris Šulcs, Imants Valers, Gundars Važa, Edīte Zelča)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - 3 (Oskars Kambala, Modris Liepiņš, Rimants Liepiņš)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 40. panta ceturto daļu, par pašvaldības [..]
izpilddirektora [..] amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm vienlaikus par
katram amatam izvirzītajiem kandidātiem, Tukuma novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošo
noteikumu Nr. 22 “Tukuma novada pašvaldības nolikums” 39. punktu, pēc Domes priekšsēdētāja
priekšlikuma Dome ievēlē Pašvaldības izpilddirektoru atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai
kārtībai, ņemot vērā Pašvaldībā noteikto balsošanas kārtību un Tukuma novada domes 2013. gada
23. maija noteikumiem Nr. 8 “Noteikumi par Tukuma novada Domes deputātu atklātu balsošanu”,
ierakstīt vēlēšanu zīmēs Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora amatam šādu kandidatūru:
- Ivaru Liepiņu
4.§
Par Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu un darba tiesisko attiecību
nodibināšanu
ZIŅO: Gundars Važa – domes priekšsēdētājs
Tiek sagatavotas balsošanas zīmes. Strādā balsu skaitīšanas komisija.
Balsu skaitīšanas locekle Dace Lebeda nolasa atklātās balsošanas balsu skaitīšanas 2021.gada
5.augusta protokolu Nr.7.
16 (Dace Adiņa, Gunda Cīrule, Sandis Čilipāns, Ligita Gintere, Ilze
Gotfrīda, Kaspars Gribusts, Guntars Indriksons, Dace Lebeda, Mārtiņš
Par lēmumu balso: "par" Limanskis, Inga Priede, Normunds Rečs, Agnese Ritene, Juris Šulcs,
Imants Valers, Gundars Važa, Edīte Zelča)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - 3 (Oskars Kambala, Modris Liepiņš, Rimants Liepiņš)
Nolemj:

Pieņemt lēmumu "Par Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu un
darba tiesisko attiecību nodibināšanu"

5.§
Par Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora paraksta tiesībām
ZIŅO: Gundars Važa – Domes priekšsēdētājs
16 (Dace Adiņa, Gunda Cīrule, Sandis Čilipāns, Ligita Gintere, Ilze
Gotfrīda, Kaspars Gribusts, Guntars Indriksons, Dace Lebeda, Mārtiņš
Par lēmumu balso: “par" Limanskis, Inga Priede, Normunds Rečs, Agnese Ritene, Juris Šulcs,
Imants Valers, Gundars Važa, Edīte Zelča)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - 3 (Oskars Kambala, Modris Liepiņš, Rimants Liepiņš)

Nolemj:

Pieņemt lēmumu "Par Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora paraksta
tiesībām"

6.§
Par atļauju Tukuma novada pašvaldības izpilddirektoram ieņemt Tukuma novada
pašvaldības iestādes "Pašvaldības administrācija" vadītāja amatu
ZIŅO: Gundars Važa – domes priekšsēdētājs
16 (Dace Adiņa, Gunda Cīrule, Sandis Čilipāns, Ligita Gintere,
Ilze Gotfrīda, Kaspars Gribusts, Guntars Indriksons, Dace Lebeda,
Par lēmumu balso: "par" Mārtiņš Limanskis, Inga Priede, Normunds Rečs, Agnese Ritene,
Juris Šulcs, Imants Valers, Gundars Važa, Edīte Zelča)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - 3 (Oskars Kambala, Modris Liepiņš, Rimants Liepiņš)

Nolemj:

Pieņemt lēmumu "Par atļauju Tukuma novada pašvaldības izpilddirektoram
ieņemt Tukuma novada pašvaldības iestādes "Pašvaldības administrācija"
vadītāja amatu"

7.§
Par kandidātu izvirzīšanu Tukuma novada Engures pagasta pārvaldes vadītāja amatam
ZIŅO: Gundars Važa – domes priekšsēdētājs
Domes priekšsēdētājs Gundars Važa Tukuma novada Engures pagasta pārvaldes vadītāja amatam
izvirza Kristīnes Raginskas kandidatūru.
16 (Dace Adiņa, Gunda Cīrule, Sandis Čilipāns, Ligita Gintere, Ilze
Gotfrīda, Kaspars Gribusts, Guntars Indriksons, Dace Lebeda, Mārtiņš
Par lēmumu balso: "par" Limanskis, Inga Priede, Normunds Rečs, Agnese Ritene, Juris Šulcs,
Imants Valers, Gundars Važa, Edīte Zelča)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - 3 (Oskars Kambala, Modris Liepiņš, Rimants Liepiņš)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu [...] dome var iecelt
amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus [..], 40. panta ceturto daļu, par [..] pagasta
vai pilsētas pārvaldes vadītāja [..] amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm
vienlaikus par katram amatam izvirzītajiem kandidātiem, 69.2 panta pirmo daļu, pagasta vai pilsētas
pārvaldi vada pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītājs [..], Tukuma novada domes 2013. gada 23.
maija noteikumiem Nr. 8 “Noteikumi par Tukuma novada Domes deputātu atklātu balsošanu”,
Tukuma novada dome nolemj:

1. ierakstīt vēlēšanu zīmēs Tukuma novada Engures pagasta pārvaldes vadītāja amatam šādu
kandidatūras:
- Kristīni Raginsku.
Uz sēdi ieradās deputāts Rimants Liepiņš un piedalās turpmākās sēdes darbā.
8.§
Par Tukuma novada Engures pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā un darba tiesisko
attiecību nodibināšanu
ZIŅO: Gundars Važa – domes priekšsēdētājs
Tiek sagatavotas balsošanas zīmes. Strādā balsu skaitīšanas komisija.
Balsu skaitīšanas loceklis Guntars Indriksons nolasa atklātās balsošanas balsu skaitīšanas 2021.gada
5.augusta protokolu Nr.8.
17 (Dace Adiņa, Gunda Cīrule, Sandis Čilipāns, Ligita Gintere, Ilze
Gotfrīda, Kaspars Gribusts, Guntars Indriksons, Dace Lebeda, Rimants
Par lēmumu balso: "par" Liepiņš, Mārtiņš Limanskis, Inga Priede, Normunds Rečs, Agnese
Ritene, Juris Šulcs, Imants Valers, Gundars Važa, Edīte Zelča)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - 2 (Oskars Kambala, Modris Liepiņš)
Nolemj:

Pieņemt lēmumu "Par Tukuma novada Engures pagasta pārvaldes vadītāja
iecelšanu amatā un darba tiesisko attiecību nodibināšanu"

9.§
Par pašvaldības pabalstu Tukuma novada Engures, Lapmežciema un Smārdes pagastu
teritorijā deklarētiem iedzīvotājiem
ZIŅO: Gundars Važa – domes priekšsēdētājs
Komentē Ina Balgalve – pašvaldības iestādes “Tukuma novada sociālais dienests” direktore
17 (Dace Adiņa, Gunda Cīrule, Sandis Čilipāns, Ligita Gintere, Ilze
Gotfrīda, Kaspars Gribusts, Guntars Indriksons, Dace Lebeda, Rimants
Par lēmumu balso: "par" Liepiņš, Mārtiņš Limanskis, Inga Priede, Normunds Rečs, Agnese
Ritene, Juris Šulcs, Imants Valers, Gundars Važa, Edīte Zelča)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - 2 (Oskars Kambala, Modris Liepiņš)
Nolemj:

Pieņemt lēmumu "Par pašvaldības pabalstu Tukuma novada Engures,
Lapmežciema un Smārdes pagastu teritorijā deklarētiem iedzīvotājiem"

10.§
Par Zemes īpašumu pārvaldīšanas komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu
ZIŅO: Maira Zonenberga – Īpašumu pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja

17 (Dace Adiņa, Gunda Cīrule, Sandis Čilipāns, Ligita Gintere, Ilze
Gotfrīda, Kaspars Gribusts, Guntars Indriksons, Dace Lebeda, Rimants
Par lēmumu balso: "par" Liepiņš, Mārtiņš Limanskis, Inga Priede, Normunds Rečs, Agnese
Ritene, Juris Šulcs, Imants Valers, Gundars Važa, Edīte Zelča)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - 2 (Oskars Kambala, Modris Liepiņš)
Nolemj:

Pieņemt lēmumu "Par Zemes īpašumu pārvaldīšanas komisijas nolikuma un
komisijas sastāva apstiprināšanu"

11.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kaimiņu šķūnis”, Džūkstes pagastā,Tukuma novadā,
izsoles rezultātiem.
ZIŅO: Dzintra Šmite – īpašumu apsaimniekošanas speciāliste

17 (Dace Adiņa, Gunda Cīrule, Sandis Čilipāns, Ligita Gintere, Ilze
Gotfrīda, Kaspars Gribusts, Guntars Indriksons, Dace Lebeda, Rimants
Par lēmumu balso: "par" Liepiņš, Mārtiņš Limanskis, Inga Priede, Normunds Rečs, Agnese
Ritene, Juris Šulcs, Imants Valers, Gundars Važa, Edīte Zelča)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - 2 (Oskars Kambala, Modris Liepiņš)
Nolemj:

Pieņemt lēmumu "Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kaimiņu šķūnis”,
Džūkstes pagastā,Tukuma novadā, izsoles rezultātiem."

12.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Stūrīši-Rubīni”, Irlavas pagastā, Tukuma novadā,
izsoles rezultātiem.
ZIŅO: Dzintra Šmite – īpašumu apsaimniekošanas speciāliste

17 (Dace Adiņa, Gunda Cīrule, Sandis Čilipāns, Ligita Gintere, Ilze
Gotfrīda, Kaspars Gribusts, Guntars Indriksons, Dace Lebeda, Rimants
Par lēmumu balso: "par" Liepiņš, Mārtiņš Limanskis, Inga Priede, Normunds Rečs, Agnese
Ritene, Juris Šulcs, Imants Valers, Gundars Važa, Edīte Zelča)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - 2 (Oskars Kambala, Modris Liepiņš)
Nolemj:

Pieņemt lēmumu "Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Stūrīši-Rubīni”, Irlavas
pagastā, Tukuma novadā, izsoles rezultātiem."

13.§
Par biedrības “STREETBASKET” iesniegumu
ZIŅO: Santa Laurinoviča – Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vadītāja

17 (Dace Adiņa, Gunda Cīrule, Sandis Čilipāns, Ligita Gintere, Ilze
Gotfrīda, Kaspars Gribusts, Guntars Indriksons, Dace Lebeda, Rimants
Par lēmumu balso: "par" Liepiņš, Mārtiņš Limanskis, Inga Priede, Normunds Rečs, Agnese
Ritene, Juris Šulcs, Imants Valers, Gundars Važa, Edīte Zelča)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - 2 (Oskars Kambala, Modris Liepiņš)
Nolemj:

Pieņemt lēmumu "Par biedrības “STREETBASKET” iesniegumu"

14.§
Par finansiālu atbalstu Xxx Xxx
ZIŅO: Santa Laurinoviča – Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vadītāja

17 (Dace Adiņa, Gunda Cīrule, Sandis Čilipāns, Ligita Gintere, Ilze
Gotfrīda, Kaspars Gribusts, Guntars Indriksons, Dace Lebeda, Rimants
Par lēmumu balso: "par" Liepiņš, Mārtiņš Limanskis, Inga Priede, Normunds Rečs, Agnese
Ritene, Juris Šulcs, Imants Valers, Gundars Važa, Edīte Zelča)
"pret" - nav
"atturas" - nav
"nepiedalās" - 2 (Oskars Kambala, Modris Liepiņš)

Nolemj:

Pieņemt lēmumu "Par finansiālu atbalstu Xxx Xxx"

Sēde tiek slēgta plkst. 15:43.

Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

Gundars Važa

Protokolēja
lietvedības sekretāre

Tamāra Vaļuka

Protokols parakstīts 10.08.2021.

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

LĒMUMS
Tukumā
2021.gada 5.augustā

prot.Nr.15, 1.§.

Par nākamā deputāta stāšanos
Baibas Pļaviņas vietā un deputāta ievēlēšanu
domes pastāvīgo komiteju sastāvā
1. Pamatojoties uz Tukuma novada domes 2021. gada 28. jūlija lēmumu “Par Tukuma novada
pašvaldības izpilddirektora vietnieka administratīvajos un kapitālsabiedrību jautājumos ievēlēšanu un
darba tiesisko attiecību nodibināšanu” (prot.Nr. 14, 56. §), ņemot vērā Baibas Pļaviņas 2021. gada
27. jūlija iesniegumu (reģ. ar Nr. 4598) par atbrīvošanu no Tukuma novada domes deputāta amata un
saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8. panta pirmo daļu,
Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 3. panta pirmās daļas 6. punktu un ceturto daļu,
Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 43. panta pirmo daļu un likuma “Par pašvaldībām” 55. panta
trešo daļu, Tukuma novada dome nolemj:
1.1. pieņemt zināšanai, ka Baibai Pļaviņai izbeigtas Tukuma novada domes deputāta
pilnvaras;
1.2. pieņemt zināšanai, ka atbilstīgi Tukuma novada vēlēšanu komisijas 2021. gada 29. jūlija
sēdes protokola Nr. 14, 1.§. deputātes Baibas Pļaviņas vietā no politiskās partijas “Latvijas Reģionu
Apvienība” saraksta vietā stājas deputāts Sandis Čilipāns (personas kods 250280-11088);
1.3. izbeigt Baibas Pļaviņas darbību Tukuma novada domes Sociālo un veselības jautājumu
komitejā un Izglītības, kultūras un sporta komitejā.
2. Ievēlēt deputātu Sandi Čilipānu Tukuma novada domes Sociālo un veselības jautājumu
komitejā un Izglītības, kultūras un sporta komitejā.

Domes priekšsēdētājs

G.Važa
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LĒMUMS
Tukumā
2021.gada 5.augustā

prot. Nr. 15, 4.§

Par Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora
iecelšanu amatā un darba tiesisko attiecību nodibināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 11. punktu [..] dome var
iecelt amatā un atbrīvot no amata izpilddirektoru [..], kā arī 40. panta ceturto daļu, par pašvaldības
[..] izpilddirektora [..] amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm [..] un Tukuma
novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 22 “Tukuma novada pašvaldības nolikums”
39. punktu, pēc Domes priekšsēdētāja priekšlikuma Dome ievēlē Pašvaldības izpilddirektoru
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, ņemot vērā Pašvaldībā noteikto balsošanas kārtību,
Tukuma novada dome nolemj:
1. atbrīvot no Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora amata Inesi Valteri no 2021. gada
5. augusta.
2. Ar šā lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Tukuma novada domes 2020. gada 25. septembra
lēmums “Par Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu un darba tiesisko attiecību
nodibināšanu” (prot. Nr.21, 5. §).
3. iecelt Ivaru LIEPIŅU Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora amatā no 2021. gada
6. augusta.
4. uzdot Tukuma novada domes priekšsēdētājam Gundaram Važam noslēgt Darba līgumu ar
Tukuma novada pašvaldības izpilddirektoru Ivaru LIEPIŅU uz nenoteiktu laiku.

Domes priekšsēdētājs

G.Važa

TUKUMA NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr.90000050975
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Tālrunis 63122707, mobilais tālrunis 26603299, 29288876
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LĒMUMS
Tukumā
2021. gada 5. augustā

prot.Nr.15, 5.§

Par Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora
paraksta tiesībām
Pamatojoties uz Tukuma novada domes 2021. gada 5. augusta lēmumu “Par Tukuma novada
pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā un darba tiesisko attiecību nodibināšanu” (prot. Nr. 15,
4. §), Tukuma novada dome nolemj:
1. noteikt no 2021. gada 6.augusta paraksta tiesības Tukuma novada pašvaldības
izpilddirektoram Ivaram LIEPIŅAM,
2. ar šā lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Tukuma novada domes 2020. gada 25. septembra
lēmums ”Par Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora paraksta tiesībām” (prot.Nr.21, 6. §).
Domes priekšsēdētājs

G. Važa

TUKUMA NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr.90000050975
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
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LĒMUMS
Tukumā
2021. gada 5. augustā

prot. Nr.15, 6.§

Par atļauju Tukuma novada pašvaldības izpilddirektoram
ieņemt Tukuma novada pašvaldības iestādes
“Pašvaldības administrācija” vadītāja amatu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 11. punktu, kas noteic, ka
[..] tikai dome var iecelt amatā [..] izpilddirektoru, Tukuma novada domes 2021. gada 5. augusta
lēmumu “Par Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā un darba tiesisko attiecību
nodibināšanu” (prot. Nr. 15, 4.§.) un Tukuma novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu
Nr. 22 “Tukuma novada pašvaldības nolikums” 40. punktu, Pašvaldības izpilddirektors ir
Pašvaldības administrācijas vadītājs [..]:
1. atļaut Tukuma novada pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Liepiņam ieņemt Tukuma
novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” vadītāja amatu,
2. ar šā lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Tukuma novada domes 2020. gada 25. septembra
lēmums “Par atļauju Tukuma novada pašvaldības izpilddirektoram ieņemt Tukuma novada
pašvaldības iestādes “Tukuma novada Dome” vadītāja amatu” (prot.Nr. 21, 7. §).
Domes priekšsēdētājs

G. Važa

TUKUMA NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr.90000050975
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
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2021. gada 5. augustā

prot. Nr. 15, 8.§.

Par Tukuma novada Engures pagasta pārvaldes vadītāja
iecelšanu amatā un darba tiesisko attiecību nodibināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu [...] tikai dome
var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus [..], 40. panta ceturto daļu, par
pašvaldības domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, izpilddirektora
vietnieka, pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja vai pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja
vietnieka amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm vienlaikus par katram amatam
izvirzītajiem kandidātiem, 69.2 panta pirmo daļu, pagasta vai pilsētas pārvaldi vada pagasta vai
pilsētas pārvaldes vadītājs [..] un ņemot vērā Tukuma novada domes deputātu balsojumu par Tukuma
novada Engures pagastu pārvaldes amata kandidāti Kristīni Raginsku, Tukuma novada dome nolemj:
1. atbrīvot Baibu Pļaviņu no Tukuma novada Engures pagasta pārvaldes vadītāja amata no
2021. gada 5. augusta.
2. Ar šā lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Engures novada domes 2015. gada 17. februāra
lēmums “Par Engures pagasta pārvaldes vadītāju” (prot. Nr.2, 18. §).
3. iecelt Kristīni RAGINSKU Tukuma novada Engures pagasta pārvaldes vadītājas amatā
no 2021. gada 6. augusta,
4. uzdot Tukuma novada pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Liepiņas noslēgt Darba līgumu
ar Tukuma novada Engures pagasta pārvaldes vadītāju Kristīni RAGINSKU uz nenoteiktu laiku.

Domes priekšsēdētājs

G.Važa

TUKUMA NOVADA DOME
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LĒMUMS
Tukumā
2021.gada 5.augustā

prot.Nr.15, 9.§.

Par pašvaldības pabalstu
Tukuma novada Engures, Lapmežciema un Smārdes
pagastu teritorijā deklarētiem iedzīvotājiem
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6. punkts noteic, ka ar
2021. gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes vai ar atsevišķu likumu ieceltas
pagaidu administrācijas pirmo sēdi izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras. Novada
pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību
pārņēmēja.[..] un 18. punkts noteic, ka pēc 2021. gada 1. jūlija jaunizveidotās pašvaldības apvieno
pašvaldību saimnieciskā gada budžetus un ne vēlāk kā mēneša laikā pēc jaunievēlētās pašvaldības
domes vai ar atsevišķu likumu ieceltas pagaidu administrācijas pirmās sēdes tos apstiprina.
Saskaņā ar Tukuma novada domes 2021. gada 28. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.24 “Par
Tukuma novada pašvaldības 2021. gada budžetu”, viena no budžeta pozīcijām ir sociālā aizsardzība,
kurā ietverts finansējums vienreizējai materiālajai palīdzībai bijušā Engures novada pašvaldībā
deklarētajiem bērnam, kuri attiecīgā kalendārā gadā pirmoreiz uzsāk mācības skolā, piešķirot
pabalstu, kura apmērs ir 50,00 euro katram bērnam. Kopējais paredzētais finansējums 2021. gadam
paredzēts 3 750,00 euro, 75 bērniem. Minētā palīdzība tiek sniegta katru gadu, uzsākoties kārtējam
mācību gadam, kas ir kļuvusi par tradicionālu pašvaldības brīvās iniciatīvas izpausmi gadu no gada.
Minētie apstākļi pirmklasnieku vecākos ievieš paļāvību materiāla atbalsta saņemšanai, sagatavojot
savus bērnus skolas gaitām, vēl jo vairāk tādēļ, ka, apstiprinot bijušā Engures novada 2021. gada
budžetu, finanšu līdzekļi šim mērķim jau tika paredzēti.
Likums “Par pašvaldībām” 3. pants noteic, ka vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar
pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību
nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto
uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju intereses.
Pašvaldības ieskatā bijušā Engures novada teritorijā deklarētās ģimenes, kurās kāds no bērniem
uzsāk mācības 1.klasē, ir būtiska iedzīvotāju daļa, kuru tiesības nevar ietekmēt tas, kādā veidā un ar
kādu normatīvu dokumentu atbalsts tika sniegts. Tukuma novada pašvaldībai kā bijušās Engures
novada pašvaldības saistību un tiesību pārņēmējai, ievērojot iedzīvotāju intereses, finansējums ir
jāizlieto atbilstoši tam paredzētajam mērķim - vienreizējai materiālajai palīdzībai bijušā Engures
novada pašvaldības, tagadējā Engures, Lapmežciema un Smārdes pagastu, teritorijā deklarētajiem
bērniem, kuri uzsāk mācības 1.klasē.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 15. panta 4. apakšpunktu,
43. panta trešo daļu un Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 21. punktu, Tukuma novada dome nolemj:
1. izmaksāt vienreizēju materiālu pabalstu 50,00 euro katram Engures, Lapmežciema un
Smārdes pagastu teritorijā deklarētajam bērnam, kurš 2021. gada 1. septembrī pirmoreiz uzsāk
mācības skolā un nesaņem cita veida Tukuma novada pašvaldības materiālo atbalstu šim mērķim,

2. lai saņemtu pašvaldības pabalstu pabalsta uzsākot mācības 1.klasē, bērna vecāks vai
aizbildnis līdz 2021. gada 30. septembrim iesniedz Tukuma novada pašvaldības iestādei “Tukuma
novada sociālais dienests” iesniegumu par pabalsta pieprasīšanu, norādot bērna un savus personas
datus, kā arī norēķina rekvizītus. Bērnu vecāki vai aizbildņi, kuriem nav iespējams pabalstu izmaksāt
bezskaidras naudas norēķinu veidā iesniegumā norāda vēlamo pagasta pārvaldes kasi.

Domes priekšsēdētājs

G. Važa

TUKUMA NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr.90000050975
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Tālrunis 63122707, mobilais tālrunis 26603299, 29288876
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LĒMUMS
Tukumā
2021.gada 5.augustā

prot.Nr.15, 10.§

Par Zemes īpašumu pārvaldīšanas komisijas
nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.panta pirmo un trešo daļu, Tukuma novada
pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Tukuma novada pašvaldības nolikums”
21.4. apakšpunktu, Tukuma novada dome nolemj:
1. apstiprināt Zemes īpašumu pārvaldīšanas komisijas nolikumu (pielikumā),
2. izveidot Zemes īpašumu pārvaldīšanas komisiju 13 (trīspadsmit) locekļu sastāvā:
2.1. Imants Valers – komisijas priekšsēdētājs;
2.2. Zinta Mielava – komisijas locekle;
2.3. Vineta Salmane – komisijas locekle;
2.4. Sandra Bērziņa – komisijas locekle;
2.5. Rudīte Kripa – komisijas locekle;
2.6. Inga Tramdaha - komisijas locekle;
2.7. Zita Dižbite – komisijas locekle;
2.8. Evija Liepiņa – komisijas locekle;
2.9. Iveta Vistapole – komisijas locekle;
2.10. Gita Brencsone- komisijas locekle;
2.11. Anita Skudra – komisijas locekle;
2.12. Ilvars Ozoliņš – komisijas loceklis;
2.13. Jānis Rosickis – komisijas loceklis,
3. uzdot Administratīvajai pārvaldei pēc lēmuma stāšanās spēkā Zemes īpašumu
pārvaldīšanas komisijas nolikumu piecu darba dienu laikā publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē
www.tukums.lv,
4. ar lēmuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:
4.1. Kandavas novada domes Kandavas novada īpašumu pārvaldīšanas komisijas nolikums
(apstiprināts Kandavas novada domes sēdē 2016.gada 26.maijā, protokols Nr.8, 6.§, 3.punkts);
4.2. Kandavas novada domes 2016.gada 26.maija lēmuma “Par Kandavas novada īpašumu
pārvaldīšanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” 1. un 2. punkts (protokols Nr.8,
6.§);
4.3. Tukuma novada Domes Zemes īpašumu pārvaldīšanas komisijas nolikums (apstiprināts
Tukuma novada Domes sēdē 2017.gada 27.jūlijā, protokols Nr.14, 29.§, 1.punkts);
4.4. Tukuma novada domes 2017.gada 27.jūlija lēmuma “Par Zemes īpašumu pārvaldīšanas
komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu” 2. punkts (protokols Nr.14, 29.§).
Domes priekšsēdētājs

G. Važa

TUKUMA NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr.90000050975
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Tālrunis 63122707, mobilais tālrunis 26603299, 29288876
www.tukums.lv e-pasts: pasts@tukums.lv
APSTIPRINĀTS
ar Tukuma novada Domes 05.08.2021.
lēmumu (prot. Nr.15, 10.§)

ZEMES ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS KOMISIJAS
NOLIKUMS
I. Vispārīgie jautājumi
1. Tukuma novada pašvaldības Zemes īpašumu pārvaldīšanas komisija (turpmāk – Komisija)
ir Tukuma novada domes (turpmāk – Dome) izveidota pastāvīga komisija, kas izskata iesniegumus
Komisijas kompetences jautājumos, kas noteikti šajā nolikumā vai normatīvajos aktos.
2. Komisija darbojas, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu,
Zemes ierīcības likumu un uz šo likumu pamata izdotajiem tiesību aktiem, kā arī savā darbībā ievēro
šo nolikumu, Valsts pārvaldes iekārtas likumu, Tukuma novada pašvaldības nolikumu, Domes
lēmumus un citus normatīvos aktus.
3. Komisija savas kompetences un normatīvo aktu ietvaros darbojas patstāvīgi.
4. Komisijas lēmumi ir administratīvie akti. Komisijas locekļiem, pildot komisijas locekļa
pienākumus, ir valsts amatpersonas statuss.
II. Komisijas struktūra un darba organizācija
5. Komisijas darbs notiek sēdēs. Komisijas sēdes var notikt gan klātienē, gan neklātienē
videokonferences vai audiokonferences veidā.
6. Komisijas sastāvu veido 13 (trīspadsmit) komisijas locekļi, kurus apstiprina Dome.
Komisijas priekšsēdētāju no Komisijas locekļu vidus apstiprina Dome.
7. Komisijas sēdes vada priekšsēdētājs.
8. Komisijas priekšsēdētāja vietnieku no sava vidus ievēl Komisija locekļi pirmajā komisijas
sēdē.
9. Komisijas sēdes notiek ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī, pēc nepieciešamības sēdes notiek
biežāk. Par komisijas sēdē izskatāmo jautājumu ziņo jautājumu sagatavotājs. Komisijas sekretāra
pienākumus veic pašvaldības lietvedības sekretārs.
10. Komisijas priekšsēdētājs:
10.1. organizē Komisijas darbu;
10.2. vada Komisijas sēdi;
10.3. paraksta pieņemto lēmumu.
11. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda
Komisijas priekšsēdētāja pienākumus.
12. Komisijas locekļi:
12.1. pilda Komisijas priekšsēdētāja uzdotos pienākumus un norādījumus;
12.2. piedalās Komisijas sēdēs un lēmuma pieņemšanā;
12.3. iesniedz priekšlikumus Komisijas darba uzlabošanai;
12.4. sagatavo Komisijas sēdē izskatāmo jautājumu.
13. Atbildīgais zemes ierīkotājs:
13.1. sasauc Komisijas sēdes, nosakot sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību;
13.2. organizatoriski un tehniski sagatavo Komisijas sēdi;

13.3. Komisijas priekšsēdētāja uzdevumā pieaicina personas, kuru piedalīšanās Komisijas
sēdē ir nepieciešama;
13.4. protokolē Komisijas sēdes un sagatavo sēdes protokolu;
13.5. organizē lietvedības sekretāres sagatavoto Komisijas lēmumu izrakstu
nogādāšanu ieinteresētajām personām;
13.6. uzglabā Komisijas sēžu protokolu orģinālus un organizē protokolu nodošanu
pašvaldības arhīvā.
14. Pašvaldības lietvedības sekretārs:
14.1. gatavo Komisijas sēžu protokola izrakstus un norakstus;
14.2. pēc atbildīgā zemes ierīkotāja norādījumiem nosūta pa pastu lēmuma izrakstus un
norakstus.
15. Komisijas sēdes tiek protokolētas.
16. Protokolā norāda balsojumu un to paraksta priekšsēdētājs un visi klātesošie Komisijas
locekļi.
17. Komisijas pieņemto lēmumu paraksta priekšsēdētājs.
18. Lēmums tiek sagatavots atbilstoši Administratīvā procesa likuma noteikumiem. Lēmumu
pievieno protokolam.
19. Komisijas sēdes notiek, ja tajās piedalās vismaz puse Komisijas locekļu.
20. Lēmumu pieņem ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā
ir Komisijas priekšsēdētāja, bet viņa prombūtnes laikā – Komisijas priekšsēdētāja vietnieka balss.
21. Balsošana Komisijas sēdēs ir atklāta un vārdiska.
22. Ja komisijas loceklim saskaņā ar likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā" rodas interešu konflikts saistībā ar izskatāmo iesniegumu, minētais komisijas
loceklis nav tiesīgs piedalīties attiecīgā lēmuma pieņemšanas procesā.
23. Ja uz Komisijas kārtējo sēdi nav ieradies sēdes norisei nepieciešamais Komisijas locekļu
skaits, šajā sēdē paredzēto jautājumu izskatīšanai sasauc atkārtotu sēdi.
24. Ja komisijas loceklis bez attaisnojoša iemesla trīs reizes pēc kārtas nepiedalās Komisijas
sēdē, pēc Komisijas priekšsēdētāja ierosinājuma Dome var lemt par viņa izslēgšanu no Komisijas
sastāva.
25. Komisijas loceklis, iesniedzot rakstveida iesniegumu, var izbeigt savu darbību Komisijā
ar Domes lēmumu par viņa atbrīvošanu no Komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.
26. Atlīdzību par piedalīšanos Komisijas sēdēs Komisijas locekļi var saņemt atbilstīgi Domes
lēmumam.
27. Komisija atrodas Domes Tautsaimniecības un teritoriālās attīstības komitejas pārraudzībā.
28. Komisija darbojas līdz jaunas komisijas izveidošanai.
III. Komisijas kompetence, atbildība un lēmumu pārsūdzēšanas kārtība
29. Komisija Tukuma novada nekustamo īpašumu pārvaldīšanā izskata jautājumus par:
29.1. nosaukuma vai adreses piešķiršanu, maiņu, likvidēšanu atbilstoši spēkā esošiem
normatīvajiem aktiem;
29.2. projektētas zemes vienības platības apstiprināšanu un robežu novietojumu;
29.3. zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamības izvērtēšanu;
29.4. noteikumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei un zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu vai noraidīšanu;
29.5. pašvaldības sakņu dārzu nomu Tukuma pilsētā;
29.6. nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu;
29.7. zemes vienību sadali un apvienošanu;
29.8. par apbūvētu pašvaldības zemes gabalu iznomāšanu;
29.9. par neapbūvētu zemes gabalu nomu, kur nomniekiem ir garantētas nomas pirmtiesības
saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.
30. Komisijai piekritīgo jautājumu izskatīšanā Komisija izvērtē fizisko un juridisko personu
iesniegumus.

31. Komisija ir tiesīga pieprasīt papildus informāciju un dokumentus, kā arī sēdēs pieaicināt
speciālistus padomdevēja statusā un uzaicināt piedalīties ieinteresētās personas.
32. Komisija atbild par Komisijā skatāmo jautājumu laikā iegūtās informācijas
konfidencialitātes saglabāšanu, vai tādas privātās informācijas saglabāšanu, kura iegūta, pildot darba
pienākumus Komisijā.
33. Komisijas lēmumus var pārsūdzēt Domes Administratīvo aktu strīdu komisijā
Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.
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Par pašvaldības nekustamā īpašuma
“Kaimiņu šķūnis”, Džūkstes pagastā,
Tukuma novadā, izsoles rezultātiem
Tukuma novada Domes Īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas komisija (turpmāk –
Komisija) no 2021. gada 11. jūnija līdz 2021. gada 12. jūlijam rīkoja elektronisko izsoli ar
augšupejošu soli uz pašvaldības nekustamā īpašuma “Kaimiņu šķūnis”, Džūkstes pagastā, Tukuma
novadā, kadastra Nr. 9048 001 0421, apbūvētu zemes vienību 900 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
9048 001 0421, un būvi – šķūņa ēku ar kadastra apzīmējumu 9048 001 0421 001, 191,7 m2 platībā
(turpmāk – Nekustamais īpašums), kurā piedalījās trīs pretendenti. Xxx Xxx nosolot augstāko summu
(izsoles sākumcena 1800,00 euro), ieguva tiesības noslēgt Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, par
4 000,00 euro (četri tūkstoši 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 nosaka, 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.
Tukuma novada Domes 2021. gada 26. maija izsoles noteikumu Nr. 40 “Par pašvaldības
nekustamā īpašuma „Kaimiņu šķūnis”, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā, elektronisko izsoli” (prot.
Nr.8, 38.§) 37. punkts nosaka, ka “Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, viena mēneša
laikā pēc paziņojuma saņemšanas jāpārskaita norādītajā kontā pirkuma summa, kas atbilst starpībai
starp augtāko nosolīto cenu un iemaksāto nodrošinājumu.[...]. Izsole noslēgusies 2021. gada 12.
jūlijā, pirkuma summa Domei jāpārskaita līdz 12. augustam.
Nekustamā īpašuma pirkuma maksa 2021. gada 19. jūlijā 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 Komisijas no 2021. gada 11. jūnija līdz 2021. gada 12. jūlijam organizētās izsoles
rezultātiem, Tukuma novada dome nolemj:
1. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Kaimiņu šķūnis”, Džūkstes pagastā, Tukuma
novadā, kadastra Nr. 9048 001 0421, apbūvētas zemes vienības 900 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 9048 001 0421 un būves – šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 9048 001 0421 001, 191,7
m2 platībā (turpmāk - Nekustamais īpašums), izsoles rezultātus un par izsoles uzvarētāju atzīt Xxx
Xxx, dzimušu xxx, deklarētā dzīvesvieta xxx, kurai ir tiesības noslēgt Nekustamā īpašuma pirkuma
līgumu par pirkuma summu 4 000,00 euro (četri tūkstoši euro),
2. uzdot Tukuma novada pašvaldības Administratīvās pārvaldes juristam 30 (trīsdesmit) dienu
laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas sagatavot Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu un Tukuma
novada pašvaldības Īpašumu pārvaldei organizēt līguma noslēgšanu ar Xxx Xxx,

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.
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Par pašvaldības nekustamā īpašuma
“Stūrīši-Rubīni”, Irlavas pagastā,
Tukuma novadā, izsoles rezultātiem
Tukuma novada Domes Īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas komisija (turpmāk –
Komisija) no 2021. gada 11. jūnija līdz 2021. gada 12. jūlijam rīkoja elektronisko izsoli ar
augšupejošu soli uz pašvaldības nekustamā īpašuma “Stūrīši-Rubīni”, Irlavas pagastā, Tukuma
novadā, kadastra Nr. 9054 005 0145, neapbūvētu zemes vienību 0,24 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 9054 005 0145 (turpmāk – Nekustamais īpašums), kurā piedalījās viens pretendents.
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “PĒTERTĀLES”, kuru uz Uzņēmumu reģistra pilnvaras pamata
pārstāvēja tās valdes priekšsēdētāja Guna Sproģe, nosolot augstāko summu (izsoles sākumcena
1100,00 euro) ieguva tiesības noslēgt Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par kopējo summu
1 200,00 euro (viens tūkstotis divi 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 nosaka, 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.
Tukuma novada Domes 2021. gada 26. maija izsoles noteikumu Nr.39 “Par pašvaldības
nekustamā īpašuma “Stūrīši-Rubīni”, Irlavas pagastā, Tukuma novadā, elektronisko izsoli” (prot.
Nr.8, 37.§) 37. punkts noteic, ka izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, viena mēneša
laikā pēc paziņojuma saņemšanas jāpārskaita norādītajā kontā pirkuma summa, kas atbilst starpībai
starp augtāko nosolīto cenu un iemaksāto nodrošinājumu.[...]. Izsole noslēdzās 2021. gada 12. jūlijā,
paredzot pirkuma summu samaksāt Tukuma novada domei līdz 2021. gada 12. augustam.
Nekustamā īpašuma pirkuma maksa 2021. gada 13. jūlijā 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
Komisijas no 2021. gada 11. jūnija līdz 2021. gada 12. jūlijam organizētās izsoles rezultātiem,
Tukuma novada dome nolemj:\
1. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Stūrīši-Rubīni”, Irlavas pagastā, Tukuma
novadā, kadastra Nr. 9054 005 0145, neapbūvētas zemes vienības 0,24 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 9054 005 0145 (turpmāk - Nekustamais īpašums) izsoles rezultātus un par izsoles
uzvarētāju atzīt Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “PĒTERTĀLES” (reģistrācijas Nr.40001007453,
juridiskā adrese “Jožu darbnīcas”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads), kurai ir tiesības
noslēgt Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par pirkuma summu 1 200,00 euro (viens tūkstotis divi
simti euro),

2. uzdot Tukuma novada pašvaldības Administratīvās pārvaldes juristam 30 (trīsdesmit) dienu
laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas sagatavot Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu un Tukuma
novada pašvaldības Īpašumu pārvaldei organizēt līguma noslēgšanu ar Sabiedrību ar ierobežotu
atbildību “PĒTERTĀLES”,
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.
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Par biedrības “STREETBASKET” iesniegumu
Tukuma novada pašvaldība ir saņēmusi biedrības “STREETBASKET” (reģ. Nr. 40008138116,
jur. adrese Starta iela 1, Rīga, LV-1026) iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 4527) ar lūgumu finansiāli
atbalstīt “Ghetto Football” pasākumu norisi Tukumā. Pasākums plānots 2021. gada 14. augustā
Pauzera ielā, Tukumā, Tukuma Sporta halles stāvlaukumā. Pasākuma ilgums 6 stundas no plkst.
13:00 līdz plkst. 19:00. “Ghetto Fottball” ir ielu futbola turnīrs, kuru spēlē uz 10mx15m liela
norobežota asfalta vai bruģa seguma. Uz laukuma 3 spēlētāji. Pasākuma laikā vadītāji iekļauj
konkursus kā spēlētājiem tā arī skatītājiem. “Ghetto games” lūdz Tukuma novada pašvaldību
nodrošināt līdzfinansējumu 6000 EUR apmērā.
Sporta komisija ierosina šogad neatbalstīt “Ghetto Football” pasākumu norisi Tukumā, jo nav
savlaicīgi iesniegts pieteikums par iniciatīvas īstenošanu, kā arī 2021. gada sporta budžetā “Ghetto
Football” pasākumam finansējums netika paredzēts.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, kurā ietverta viena
no pašvaldības autonomām funkcijām nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, un 21. panta otro daļu, kas noteic, ka Domes darbībai un
lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, Tukuma novada dome nolemj:
- noraidīt biedrības “STREETBASKET” (reģ. Nr.40008138116, jur. adrese Starta iela 1, Rīga,
LV-1026) iesniegumu par finansiālu atbalstu pasākuma “Ghetto Football” organizēšanai.
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Par finansiālu atbalstu Xxx Xxx
Tukuma novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir saņēmusi biedrības “Latvijas
Orientēšanās federācija” (reģ. Nr. 40008021960, jur. adrese Grostonas iela 6B, Jūrmala, LV-1013)
iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 4558) ar lūgumu finansiāli atbalstīt Tukuma novada sportisti Xxx Xxx
(deklarētā dzīvesvietas xxx), kura iekļauta Latvijas izlasē startam Pasaules kausa 2. posmā
orientēšanās sportā, kas notiks Zviedrijā 2021. gadā no 12. līdz 15. augustam. Izdevumi sastāda:
dalības maksa 150,00 euro, dzīvošanas, transporta izdevumi 600 euro, avio biļete 80 euro,
apdrošināšana 50 euro. Kopā: 880 euro.
Sporta komisija ierosina atbalstīt Xxx Xxx dalību Pasaules kausa 2. posmā orientēšanās sportā,
kas norisināsies Zviedrijā 2021. gadā no 12. līdz 15. augustam ar līdzfinansējumu dalības maksai,
avio biļetei un apdrošināšanai, 280,00 euro.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
6. punktu, kurā ietverta viena no pašvaldības autonomām funkcijām nodrošināt veselības aprūpes
pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, un 21. panta otro daļu, kas
noteic, ka Domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, Tukuma novada dome nolemj:
1. piešķirt biedrībai “Latvijas Orientēšanās federācija” 280,00 euro Xxx Xxx dalībai Pasaules
kausa 2. posmā orientēšanās sportā,
2. Lēmuma 1. punktā piešķirto finansējumu segt no Tukuma novada pašvaldības 2021. gada
budžeta līdzekļu tāmes “Sporta pasākumi”;
3. uzdot Kultūras un sporta nodaļai sagatavot sadarbības līgumu par finansiālu atbalstu ar
biedrību “Latvijas Orientēšanās federācija”,
4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Liepiņam.
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