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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Tukumā
2021. gada 7. oktobrī

Nr. TND/21/20

Tukuma novada domes ārkārtas sēde sasaukta 2021. gada 7. oktobrī plkst. 8.30 Tukumā, izmantojot
videokonferenci Zoom (attēla un skaņas pārraidi reālajā laikā) un elektronisko balsošanas sistēmu
dokumentu vadības programmā “LIETVARIS”.
Sēdi plkst. 8.34 atklāj un vada Tukuma novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa.
Sēdi protokolē Lietvedības un IT nodaļas lietvedības sekretāre Anita Belousa.
Domes sēdes norisi fiksē audio formātā, kā arī ieraksta video formātā.
Sēdē piedalās:
- Tukuma novada Domes balsstiesīgie deputāti: Dace Adiņa, Gunda Cīrule, Sandis Čilipāns, Ligita
Gintere, Ilze Gotfrīda, Kaspars Gribusts, Guntars Indriksons, Dace Lebeda, Modris Liepiņš, Rimants
Liepiņš, Mārtiņš Limanskis, Inga Priede, Normunds Rečs, Juris Šulcs, Imants Valers, Gundars Važa,
(nepiedalās deputāti Oskars Kambala, Agnese Ritene, Edīte Zelča - neatliekamu darba pienākumu
dēļ),
- pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš,
- Audita un kontroles nodaļas vadītāja Inese Valtere,
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
- Attīstības nodaļas vadītāja Dace Zvagule,
- Attīstības nodaļas vecākā projektu vadītāja Santa Haferberga,
- Attīstības nodaļas projektu vadītāja Sintija Kokina,
- Finanšu nodaļas vadītāja Dace Rudēvica,
- Juridiskās un personāla nodaļas vadītāja Lelde Bičuša,
- Lietvedības un IT nodaļas vadītāja Sanita Bļodniece,
- Lietvedības un IT nodaļas lietvedības sekretāre Tamāra Vaļuka,
- Lietvedības un IT nodaļas lietvedības sekretāre Anita Belousa,
- Lietvedības un IT nodaļas galvenais informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālists
Arturs Vinbergs,
- Lietvedības un IT nodaļas informācijas tehnoloģiju speciālists Anrijs Daile,
- Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Zviedre,
- SIA “Tukuma slimnīca” valdes locekle Dzintra Rabkeviča.
Nd20-21
1

Ar Tukuma novada domes priekšsēdētāja Gundara Važas 2021. gada 6. oktobra rīkojumu Nr. TND/112.1/21/332 “Par Tukuma novada domes ārkārtas sēdes sasaukšanu” izsludinātā darba kārtība:
Sēdes izsludinātā darba kārtība:
1. Par aizņēmumu transporta infrastruktūras projekta “Transporta infrastruktūras attīstība
Tukuma novada Kandavas pilsētā, Cēres un Zemītes pagastos” īstenošanai.
2. Par aizņēmumu investīciju projektam “Ielu infrastruktūras attīstība Lapmežciema pagastā”.

1.§
Par aizņēmumu transporta infrastruktūras projekta “Transporta infrastruktūras attīstība
Tukuma novada Kandavas pilsētā, Cēres un Zemītes pagastos” īstenošanai
ZIŅO: Gundars Važa – domes priekšsēdētājs,
Dace Rudēvica – Finanšu nodaļas vadītāja
JAUTĀJUMI: Mārtiņš Limanskis, Juris Šulcs
ATBILDES: Gundars Važa, Dace Rudēvica
Mārtiņš Limanskis jautā, cik ilgā laikā Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padome dod akceptu aizņēmumam. Vai uzņēmējs gatavs paveikt šogad 30 % no
darbiem.
Gundars Važa atbild, ka uzņēmēji ir gatavi darbus veikt. Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu
kontroles un pārraudzības padomes sēde būs 22. oktobrī.
Dace Rudēvica papildina, ka pēc Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomes pozitīva lēmuma pieņemšanas piecu dienu laikā pašvaldība var slēgt līgumu ar Valsts kasi
par aizņēmumu.
Juris Šulcs jautā, vai finansisti ir parēķinājuši apgrūtinājuma procentu pašvaldībai pēc šī aizņēmuma
saņemšanas.
Dace Rudēvica atbild, ka pašvaldības kopējais saistību apmērs šobrīd ir 11,57 %. Pieaugums nav vēl
precīzi aprēķināts.
16 (Dace Adiņa, Gunda Cīrule, Sandis Čilipāns, Ligita Gintere,
Ilze Gotfrīda, Kaspars Gribusts, Guntars Indriksons, Dace
Par lēmumu balso: "par" - Lebeda, Modris Liepiņš, Rimants Liepiņš, Mārtiņš Limanskis,
Inga Priede, Normunds Rečs, Juris Šulcs, Imants Valers,
Gundars Važa)
"pret" - nav
"atturas" - nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu “Par aizņēmumu transporta infrastruktūras projekta
“Transporta infrastruktūras attīstība Tukuma novada Kandavas pilsētā, Cēres
un Zemītes pagastos” īstenošanai” (lēmums pievienots).

2.§
Par aizņēmumu investīciju projektam “Ielu infrastruktūras attīstība Lapmežciema pagastā”
ZIŅO: Gundars Važa – domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: nav
ATBILDES: nav
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16 (Dace Adiņa, Gunda Cīrule, Sandis Čilipāns, Ligita Gintere,
Ilze Gotfrīda, Kaspars Gribusts, Guntars Indriksons, Dace
Par lēmumu balso: "par" - Lebeda, Modris Liepiņš, Rimants Liepiņš, Mārtiņš Limanskis,
Inga Priede, Normunds Rečs, Juris Šulcs, Imants Valers,
Gundars Važa)
"pret" - nav
"atturas" - nav
Nolemj:

Pieņemt lēmumu “Par aizņēmumu investīciju projektam “Ielu infrastruktūras
attīstība Lapmežciema pagastā”” (lēmums pievienots).

Sēde tiek slēgta plkst. 08:44.
Sēdes vadītājs
domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Gundars Važa

Protokoliste
lietvedības sekretāre

(personiskais paraksts)

Anita Belousa

Protokols parakstīts 07.10.2021.
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LĒMUMS
Tukumā
2021. gada 7. oktobrī

prot. Nr. 20, 1. §

Par aizņēmumu transporta infrastruktūras
projekta “Transporta infrastruktūras attīstība
Tukuma novada Kandavas pilsētā, Cēres un
Zemītes pagastos” īstenošanai
Pašvaldības attīstības programmā kā viena no ilgtermiņa attīstības prioritātēm ir noteikta
“Transporta infrastruktūras uzlabošana”. Projekts atbilst Kandavas novada attīstības programmas
Rīcību un investīciju plāna 2017.-2023. gadam 7. ilgtermiņa attīstības prioritātei "Transporta
infrastruktūras uzlabošana" 2.1. Rīcības virziena "Teritorijas sasniedzamības uzlabošana"
uzdevumiem: U.2.1.2. Uzlabot ielu kvalitāti pilsētā un ciemos apakšuzdevumiem: 2.1.2.5. Abavas
ielas seguma atjaunošana, Kandava; 2.1.2.10. Kurzemes ielas seguma atjaunošana, Kandava;
2.1.2.11. Talsu ielas seguma atjaunošana, Kandava; 2.1.2.12. Meža ielas seguma atjaunošana,
Kandava; un U.2.1.1. Uzlabot ceļu kvalitāti novada pagastos apakšuzdevumiem: 2.1.1.8. Parka ielas
seguma atjaunošana, Cēres pagasts; 2.1.1.10. Apiņu ielas un Upes ielas posma seguma atjaunošana,
Zemītes pagasts; 2.1.1.14. Saules ielas un Taisnās ielas seguma atjaunošana, Cēres pagasts; 2.1.1.16.
Ieviņu ielas seguma atjaunošana un stāvlaukuma izbūve, Zemītes pagasts.
Investīciju projekta “Transporta infrastruktūras attīstība Tukuma novada Kandavas pilsētā,
Cēres un Zemītes pagastos” (turpmāk – projekts) mērķis ir transporta infrastruktūras attīstība Tukuma
novada Kandavas pilsētā, Cēres pagastā un Zemītes pagastā, kas atbilst Ministru kabineta 2021. gada
11. februāra noteikumu Nr. 104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti
valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 3.1.2.
apakšpunktam. Projekta ietvaros tiks veikta ielu segumu atjaunošana, izbūvējot asfaltbetona segumu.
2021. gada 6. augustā tika izsludināts iepirkums “Ielu seguma atjaunošanas būvdarbi
Kandavas pilsētā, Cēres un Zemītes pagastos” (Iepirkuma identifikācijas Nr. TND 2021/31), kurš
noslēdzās 2021. gada 25. augustā. Saimnieciski izdevīgākie piedāvājumi, ņemot vērā zemāko cenu:
1. daļa. Abavas ielas posma seguma atjaunošana Kandavā, 125 455,73 EUR ar PVN;
2. daļa. Kurzemes ielas seguma atjaunošana Kandavā, 55 885,73 EUR ar PVN;
3. daļa. Meža ielas seguma atjaunošana Kandavā, 56 357,36 EUR ar PVN;
4. daļa. Talsu ielas seguma atjaunošana Kandavā, 167 615,60 EUR ar PVN;
5. daļa. Ielu (Parka, Taisnā un Saules) seguma atjaunošana Cēres pagastā, 103 710,67 EUR ar
PVN;
6. daļa. Ielu (Apiņu, Upes un Ieviņu) seguma atjaunošana Zemītes pagastā, 108 143,07 EUR ar
PVN.
Iesniedzot projekta pieteikumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Tukuma
novada pašvaldības iepirkuma komisija vēl nebija veikusi būvniecības iepirkuma tāmju aritmētisko
pārbaudi. Iepirkuma pārbaudes rezultātā atklājās aritmētiskās kļūdas iepirkuma piedāvājuma 2.daļā.
Kļūdu labojuma rezultātā kopējā iepirkuma summa palielinājās par 3448,71 EUR. Izmaksu starpība
tiks segta no pašvaldības budžeta.
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Projekta kopējās izmaksas ir 617 168,17 EUR, no kura pašvaldības budžeta līdzfinansējums
– 95 506,63 EUR (t.sk. 2021. gadā 28 651,99 EUR un 2022. gadā 66 854,64 EUR) un aizņēmuma
apmērs 521 661,54 EUR (t.sk. 2021. gadā 156 498,46 EUR un 2022. gadā 365 163,08 EUR).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās
daļas 19. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. pantu, Ministru kabineta 2019. gada
10. decembra noteikumiem Nr. 590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”,
Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par kritērijiem un
kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid – 19 izraisītās krīzes seku
mazināšanai un novēršanai”, Tukuma novada dome nolemj:
1. lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi akceptēt
atļauju Tukuma novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē 521 661,54 EUR ar Valsts kases
noteikto aizņēmuma gada procentu likmi projekta “Transporta infrastruktūras attīstība Tukuma
novada Kandavas pilsētā, Cēres un Zemītes pagastos” īstenošanai, nosakot:
1.1. aizņēmumu izmantot 2021. gadā 30% apmērā, 2022. gadā 70% apmērā;
1.2. aizņēmumu ņemt uz 20 gadiem ar atlikto maksājumu uz vienu gadu,
2. aizņēmuma atmaksu garantēt ar Tukuma novada pašvaldības budžetu,
3. nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 95 506,63 EUR apmērā, no kura 28 651,99 EUR ir
paredzēti 2021. gada pašvaldības budžetā un 66 854,64 EUR paredzēt 2022. gada pašvaldības
budžetā, kā arī segt iepirkuma rezultāta un projekta summas izmaksu starpību 3448,71 EUR no
pašvaldības budžeta,
4. Pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai iekļaut projekta īstenošanai plānotā
aizņēmuma summu pašvaldības kredītsaistībās.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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G. Važa
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prot. Nr. 20, 2. §

Par aizņēmumu investīciju projektam
“Ielu infrastruktūras attīstība Lapmežciema pagastā”
Atbilstoši Ministra kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par
kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un iesniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19
izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, Tukuma novada pašvaldība 2021. gada 24. augustā
iesniedza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā investīciju projektu “Ielu
infrastruktūras attīstība Lapmežciema pagastā” (turpmāk – investīciju projekts).
Investīciju projekts ir iekļauts Ministru kabineta 2021. gada 6. oktobra rīkojuma Nr.716
pielikumā “Atbalstītie pašvaldību investīciju projekti valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19
izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” par kopējo summu 114 959,38 EUR, no kuras
pieprasītais aizņēmums 85% apmērā no valsts budžeta ir 97 715,47 EUR un 15% pašvaldības
līdzfinansējums - 17 243,91 EUR. Investīciju projekta uzsākšanas un pabeigšanas laiks investīciju
projekta iesniegumā tika norādīts 09.2021.– 10.2022., paredzot 30% izpildi 2021. gadā un 70% izpildi
2022. gadā.
2021. gada 25. maijā tika izsludināts atklāts konkurss “Ielu seguma atjaunošana un pārbūve
Lapmežciemā, Engures novadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. END 2021/15) un 2021.gada 11.
augustā noslēgti būvdarbu līgumi ar SIA “Ceļinieks 01” par asfaltēšanu šādām Lapmežciema ielām:
Enkuru iela 0,29 km, Pļavu iela 0,23 km, 1.Šķērsielas posms no Stadiona līdz Upes ielai 0,07 m,
Stadiona ielas posms no Ķesteru ielas līdz a/c “Sloka-Talsi” 0,13 km, Tīra iela 0,13 km.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas
19. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. pantu, Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra
noteikumiem Nr. 590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Ministru kabineta
2021. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek
izvērtēti un iesniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un
novēršanai”, Tukuma novada dome nolemj:
1. lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi akceptēt
atļauju Tukuma novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē 97 715,47 EUR ar Valsts kases
noteikto aizņēmuma gada procentu likmi, nosakot:
1.1. aizņēmumu izmantot 2021. gadā 30% apmērā, 2022. gadā 70% apmērā;
1.2. aizņēmumu ņemt uz 20 gadiem ar atlikto maksājumu uz vienu gadu,
2. aizņēmuma atmaksu garantēt ar Tukuma novada pašvaldības budžetu,
3. nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 2021. gadā 5 173,17 EUR un 2022. gadā
12 070,74 EUR,
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4. Pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai iekļaut projekta īstenošanai plānotā
aizņēmuma summu pašvaldības kredītsaistībās,
5. atcelt 2021. gada 28. jūlija domes lēmumu “Par aizņēmumu projekta „Ielu seguma
atjaunošana un pārbūve Lapmežciemā, Engures novadā” realizēšanas nodrošināšanai” (prot. Nr. 14,
23.§).

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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G. Važa

