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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Tukumā
2021. gada 10. novembrī

Nr. TND/21/22

Tukuma novada domes ārkārtas sēde sasaukta 2021. gada 10. novembrī plkst. 14.20 Tukumā,
izmantojot videokonferenci Zoom (attēla un skaņas pārraidi reālajā laikā) un elektronisko balsošanas
sistēmu dokumentu vadības programmā “LIETVARIS”.
Sēdi plkst. 14.22 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, Kaspars Gribusts, Guntars Indriksons, Oskars Kambala, Dace Lebeda, Modris Liepiņš,
Rimants Liepiņš, Mārtiņš Limanskis, Inga Priede, Normunds Rečs, Agnese Ritene, Juris Šulcs,
Imants Valers, Gundars Važa, Edīte Zelča (nepiedalās deputāte Ilze Gotfrīda – sakarā ar atrašanos
komandējumā ārzemēs),
- pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš,
- Audita un kontroles nodaļas vadītāja Inese Valtere,
- Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja Dace Strazdiņa,
- Tukuma novada izglītības pārvaldes juriste Kristīne Logina,
- Tukuma novada sociālā ienesta direktore Ina Balgalve,
- Tukuma novada sociālā dienesta juriste Ieva Liepiņa,
- Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes vadītāja Silvija Rabkēviča,
- Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes vadītāja Dace Pole,
- Tumes un Degoles pagastu pārvaldes vadītāja Lidija Legzdiņa,
- Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītājs Edgars Keirāns,
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
- Attīstības nodaļas vadītāja Dace Zvagule,
- Finanšu nodaļas vadītāja Dace Rudēvica,
- Īpašumu nodaļas vadītāja Maira Zonenberga,
- Juridiskās un personāla nodaļas vadītāja Lelde Bičuša,
- Juridiskās un personāla nodaļas juriste Ilze Blanka,
- Juridiskās un personāla nodaļas personāla vadītāja Agnese Ozola,
- Komunālās nodaļas vadītājs Ģirts Ruģelis,
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- 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,
- laikraksta “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” žurnāliste Agita Puķīte.
UZAICINĀTI:
- Tukuma novada pašvaldības sociālās aprūpes centra “Rauda” direktora amata pretendents Leons
Tiļļa par darba kārtības 1. jautājumu,
- SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” valdes loceklis Ēriks Zaporožecs par darba
kārtības 3. jautājumu.
Ar Tukuma novada domes priekšsēdētāja Gundara Važas 2021. gada 9. novembra rīkojumu
Nr. TND/1-12.1/21/390 “Par Tukuma novada domes ārkārtas sēdes sasaukšanu” izsludinātā darba
kārtība:
1. Par Tukuma novada pašvaldības sociālās aprūpes centra “Rauda” direktora iecelšanu amatā un
darba tiesisko attiecību nodibināšanu.
2. Par svētku pabalstu, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu.
3. Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” piedalīšanos Eiropas
Reģionālā attīstības fonda projektā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.
specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un
reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" un 13.1.3. specifiskā
atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.2.
pasākuma "Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija".
4. Par pārtikas pakām Tukuma novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem attālinātā
mācību procesa laikā.
1.§
Par Tukuma novada pašvaldības sociālās aprūpes centra “Rauda”
direktora iecelšanu amatā un darba tiesisko attiecību nodibināšanu
ZIŅO: Gundars Važa – domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: Gunda Cīrule, Juris Šulcs, Agnese Ritene, Dace Lebeda
ATBILDES: Leons Tiļļa
Tukuma novada pašvaldības sociālās aprūpes centra “Rauda” direktora amata pretendents Leons Tiļļa
atbild uz deputātu uzdotajiem jautājumiem un izsaka apņēmību, pildot amatu attaisnot parādīto
uzticību.
18 (Dace Adiņa, Gunda Cīrule, Sandis Čilipāns, Ligita Gintere, Kaspars
Gribusts, Guntars Indriksons, Oskars Kambala, Dace Lebeda, Modris
Par lēmumu balso: "par" - Liepiņš, Rimants Liepiņš, Mārtiņš Limanskis, Inga Priede, Normunds
Rečs, Agnese Ritene, Juris Šulcs, Imants Valers, Gundars Važa, Edīte
Zelča)
"pret" - nav
"atturas" - nav
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Nolemj:

Pieņemt lēmumu “Par Tukuma novada pašvaldības sociālās aprūpes centra
“Rauda” direktora iecelšanu amatā un darba tiesisko attiecību nodibināšanu”
(lēmums pievienots).

2.§
Par svētku pabalstu, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu
ZIŅO: Gundars Važa – domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: nav
ATBILDES: nav
18 (Dace Adiņa, Gunda Cīrule, Sandis Čilipāns, Ligita Gintere,
Kaspars Gribusts, Guntars Indriksons, Oskars Kambala, Dace Lebeda,
Par lēmumu balso: "par" - Modris Liepiņš, Rimants Liepiņš, Mārtiņš Limanskis, Inga Priede,
Normunds Rečs, Agnese Ritene, Juris Šulcs, Imants Valers, Gundars
Važa, Edīte Zelča)
"pret" - nav
"atturas" - nav
Nolemj:

Pieņemt lēmumu “Par svētku pabalstu, atzīmējot Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienu” (lēmums pievienots).

3.§
Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” piedalīšanos
Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektā darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida
atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2. pasākuma
“Atkritumu pārstrādes veicināšana” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa
“Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.2. pasākuma
“Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija”
ZIŅO: Gundars Važa – domes priekšsēdētājs
INFORMĒ: Ēriks Zaporožecs - SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” valdes
loceklis
JAUTĀJUMI: Gunda Cīrule, Kaspars Gribusts
ATBILDES: Ēriks Zaporožecs
Kaspars Gribusts bilst, ka atbalsta lēmuma projektu, bet jautā, kas notiek, ja Talsu novada
pašvaldības dome pieņem negatīvu lēmumu.
Ēriks Zaporožecs paskaidro, ka Talsu novada pašvaldības domes sēde ir rīt. Jābūt pozitīvam visu trīs
kapitāldaļu turētāju pašvaldību lēmumam. Ja kaut viena neatbalsta, tad SIA “Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” nevar piedalīties šajā konkursā un nevar saņemt 5,7
miljonus euro iezīmēto finansējumu. Līdz 2023. gadam jebkurā gadījumā būs jāpilda plāns un būs
jābūvē, jo ar likumu tas ir uzlikts, tikai tad par 8 miljoniem euro no saviem līdzekļiem. Ritenis ir
iegriezies, bet ministrija vēl gatavo dokumentus, rīko semināru, vēl daudz neskaidrību.
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18 (Dace Adiņa, Gunda Cīrule, Sandis Čilipāns, Ligita Gintere,
Kaspars Gribusts, Guntars Indriksons, Oskars Kambala, Dace Lebeda,
Par lēmumu balso: "par" - Modris Liepiņš, Rimants Liepiņš, Mārtiņš Limanskis, Inga Priede,
Normunds Rečs, Agnese Ritene, Juris Šulcs, Imants Valers, Gundars
Važa, Edīte Zelča)
"pret" - nav
"atturas" - nav

Nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr. TND/1-1.1/21/647 “Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrība “PIEJŪRA”” piedalīšanos Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektā
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta
mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un
reģenerāciju” 5.2.1.2. pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” un 13.1.3.
specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības
jomā” 13.1.3.2. pasākuma “Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un
reģenerācija”” (lēmums pievienots).

4.§
Par pārtikas pakām Tukuma novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem
attālinātā mācību procesa laikā
ZIŅO: Gundars Važa – domes priekšsēdētājs,
INFORMĒ: Dace Strazdiņa – Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja
JAUTĀJUMI: Gundars Važa, Inga Priede, Mārtiņš Limanskis, Guntars Indriksons, Agnese
Ritene
ATBILDES: Dace Strazdiņa
Dace Strazdiņa informē par lēmuma projektu un piebilst, ka būtu jāpiemēro Tukuma novadā visiem
vienāds princips un vienādas pārtikas paku izmaksas.
Inga Priede jautā, kas sagatavo pārtikas pakas.
Dace Strazdiņa atbild, ka pārtikas pakas sagatavo ēdinātājs sadarbībā ar izglītības iestādi. Pārtikas
pakas izdala izglītojamajiem izglītības iestādē, jo no 15. novembra atsākas mācības klātienē.
Mārtiņš Limanskis vaicā par finansējuma avotu un apmēru.
Dace Strazdiņa paskaidro, ka deputātiem informācijai pievienoti gan aprēķini, gan kopsavilkums par
finansēm, gan ieteicamais pārtikas pakas saturs. Finanšu līdzekļu tam pietiek, jo Izglītības pārvaldes
budžeta tāmē ir ekonomija.
Guntars Indriksons jautā, vai var atteikties no pārtikas pakas un atdot citam, kam tā vairāk
nepieciešama.
Dace Strazdiņa paskaidro, ka to izdara izglītības iestādēs.
Agnese Ritene jautā, vai vecākiem būs jāraksta iesniegums.
Dace Strazdiņa paskaidro, ka daudzbērnu ģimenes ir apzinātas, nav jāraksta atsevišķs iesniegums,
izglītības iestādes sagatavo sarakstus.
18 (Dace Adiņa, Gunda Cīrule, Sandis Čilipāns, Ligita Gintere,
Kaspars Gribusts, Guntars Indriksons, Oskars Kambala, Dace Lebeda,
Par lēmumu balso: "par" - Modris Liepiņš, Rimants Liepiņš, Mārtiņš Limanskis, Inga Priede,
Normunds Rečs, Agnese Ritene, Juris Šulcs, Imants Valers, Gundars
Važa, Edīte Zelča)
"pret" - nav
"atturas" - nav
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Nolemj:

Pieņemt lēmumu “Par pārtikas pakām Tukuma novada pašvaldības izglītības
iestāžu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā” (lēmums pievienots).

Sēde tiek slēgta plkst. 14:55.
Sēdes vadītājs
domes priekšsēdētājs

Gundars Važa

Protokoliste
lietvedības sekretāre

Anita Belousa

Protokols parakstīts 11.11.2021.
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LĒMUMS
Tukumā
2021. gada 10. novembrī

prot. Nr.22, 1.§.

Par Tukuma novada pašvaldības sociālās aprūpes
centra “Rauda” direktora iecelšanu amatā un
darba tiesisko attiecību nodibināšanu
Tukuma novada pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Tukuma novada pašvaldības
sociālā aprūpes centra “Rauda” direktora amatu. Tukuma novada pašvaldības sociālā aprūpes centra
“Rauda” direktora amata pretendentu izvērtēšanas komisija, izvērtējot Tukuma novada pašvaldības
izsludinātā atklātā konkursa uz Tukuma novada pašvaldības sociālā aprūpes centra “Rauda” direktora
amatu rezultātus, konstatēja, ka visaugstāko punktu skaitu ir ieguvis Leons Tiļļa.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, kas noteic, ka tikai
dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, Tukuma novada domes
2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 22 “Tukuma novada pašvaldības nolikums” 31. punktu,
Tukuma novada dome nolemj:
1. iecelt Leonu Tiļļu Tukuma novada pašvaldības sociālās aprūpes centra “Rauda” direktora
amatā no 2021. gada 15. novembra,
2. uzdot Tukuma novada pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Liepiņam noslēgt darba līgumu
ar Leonu Tiļļu uz nenoteiktu laiku.

Domes priekšsēdētājs

G.Važa
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LĒMUMS
Tukumā
2021. gada 10. novembrī

prot. Nr. 22, 2.§.

Par svētku pabalstu, atzīmējot
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu
Pirms Tukuma novada administratīvi teritoriālās reformas apvienotās novadu pašvaldības
(Engures, Jaunpils, Kandavas novadi) materiālo atbalstu iedzīvotājiem, tai skaitā svētku pabalstu
politiski represētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem un cietušajām personām, noteikušas ar atšķirīgiem tiesiskajiem pamatojumiem.
Apvienotās pašvaldības to brīvās iniciatīvas noteica saistošajos noteikumos un tie ir spēkā līdz jaunu
saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai. Tukuma novada pašvaldība vēsturiski svētku pabalstu,
ņemot vērā kārtējā gada budžeta iespējas, noteikusi ar domes lēmumu.
Saskaņā ar Kandavas novada domes 2019. gada 29. augusta saistošo noteikumu Nr. 13 “Par
materiālā atbalsta piešķiršanu Kandavas novadā” 48., 50. punktu, pabalstu politiski represētām
personām 30,00 eiro gadā, par iepriekšējo gadu, piešķir pamatojoties uz pabalsta pieprasītāja
Sociālajā dienestā iesniegto iesniegumu, ja pabalsta pieprasītājs, ne mazāk kā 12 (divpadsmit)
mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas, savu dzīves vietu ir deklarējis Kandavas novada
administratīvajā teritorijā. Pabalsts par 2020. gadu izmaksāts 2021. gada maija un jūnija mēnesī.
Bijušās Jaunpils novada administratīvās teritorijas iedzīvotājiem pabalsts politiski represētām
personām 50,00 euro apmērā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā ir noteikts ar Tukuma
novada domes 2021. gada 28. jūlija lēmumu “Par pašvaldības pabalstiem Tukuma novada Jaunpils
un Viesatu pagastos deklārētiem iedzīvotājiem” (prot. Nr. 14, 41.§). Minēto pabalstu piešķir,
pamatojoties uz politiski represētas personas iesniegumu, ja iesniegums Tukuma novada sociālajā
dienestā iesniegts līdz 2021. gada 30. novembrim.
Engures novada domes 2011. gada 15. marta saistošo noteikumu Nr. 5 „Par papildu materiālo
palīdzību Engures novadā” 5.3. un 5.5. apakšpunkti paredz, ka vienreizēju pabalstu, atzīmējot Latvijas
Republikas proklamēšanas gadadienu, 30,00 euro apmērā izmaksā politiski represētām personām un
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un cietušajām personām.
Izvērtējot Tukuma novada pašvaldības budžeta iespējas un nepieciešamību godināt un sniegt
atbalstu politiski represētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem un cietušajām personām, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, kā
arī, ievērojot vienlīdzīgu attieksmi pret pabalsta saņēmējiem visā novada teritorijā, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, Tukuma novada dome nolemj:
1. izmaksāt vienreizēju svētku pabalstu, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienu:
1.1. 50,00 euro apmērā vienai personai, kuras dzīvesvieta deklarēta Tukuma novada
administratīvajā teritorijā, kas pastāvēja pirms administratīvi teritoriālās reformas (Tukuma novada
robežas līdz 2021.gada 30.jūnijam), ja personai ir piešķirts politiski represētas personas vai
Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušas personas, vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
seku likvidēšanas dalībnieka statuss;
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1.2. 20,00 euro papildus Kandavas novada domes 2019. gada 29. augusta saistošajos
noteikumos Nr. 13 “Par materiālā atbalsta piešķiršanu Kandavas novadā” noteiktajam pabalsta
apmēram, vienai personai, kuras dzīvesvieta deklarēta Kandavas novada administratīvajā teritorijā
kas pastāvēja pirms administratīvi teritoriālās reformas (Kandavas novada robežas līdz 2021.gada
30.jūnijam), ja personai piešķirts politiski represētas personas statuss;
1.3. 50,00 euro apmērā vienai personai, kuras dzīvesvieta deklarēta Jaunpils novada
administratīvajā teritorijā, kas pastāvēja pirms administratīvi teritoriālās reformas (Jaunpils novada
robežas līdz 2021.gada 30.jūnijam), ja personai piešķirts Černobiļas atomelektrostacijas avārijā
cietušas personas vai avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statuss;
1.4. 50,00 euro apmērā vienai personai, kuras dzīvesvieta deklarēta Kandavas novada
administratīvajā teritorijā kas pastāvēja pirms administratīvi teritoriālās reformas (Kandavas novada
robežas līdz 2021. gada 30. jūnijam), ja personai piešķirts Černobiļas atomelektrostacijas avārijā
cietušas personas vai avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statuss;
1.5. 20,00 euro papildus Engures novada domes 2011. gada 15. marta saistošajos noteikumos
Nr. 5 „Par papildu materiālo palīdzību Engures novadā” noteiktajam pabalsta apmēram, vienai
personai, kuras dzīvesvieta deklarēta Engures novada administratīvajā teritorijā, kas pastāvēja pirms
administratīvi teritoriālās reformas (Engures novada robežas līdz 2021. gada 30. jūnijam), ja personai
ir piešķirts politiski represētas personas vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušas personas,
vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statuss;
2. finanšu līdzekļus svētku pabalsta, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu,
izmaksai 16 210,00 euro (par 359 personām) piešķirt no Tukuma novada pašvaldības iestādes
“Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk - Tukuma novada sociālais dienests) 2021. gada
budžetā plānotajiem līdzekļiem - sociālā rakstura maksājumiem un kompensācijām, veicot atbilstīgus
grozījumus budžetā,
3. noteikt atbildīgo par svētku pabalsta, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienu, administrēšanu - Tukuma novada sociālo dienestu,
4. noteikt, ka, lai saņemtu šajā lēmumā noteikto svētku pabalstu, atzīmējot Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienu, persona vai tās likumiskais pārstāvis līdz 2021. gada 30. novembrim
iesniedz Tukuma novada sociālajam dienestam iesniegumu par pabalsta pieprasīšanu, norādot
personas datus, kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas konta numuru, uzrādot apliecību, kura
pamato nepieciešamo statusu pabalsta saņemšanai,
5. noteikt, ka Finanšu nodaļa piecu darba dienu laikā no izmaksu saraksta saņemšanas no
Tukuma novada sociālā dienesta izmaksā svētku pabalstu lēmuma 1.punktā minētai personai
iesniegumā norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā, bet, ja tāda nav, tad pašvaldības kasē,
6. uzdot Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļai trīs darba dienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas to publiskot tīmekļvietnē www.tukums.lv.

Domes priekšsēdētājs

G.Važa
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prot.Nr.22, 3.§.

Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””
piedalīšanos Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektā darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta
mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu,
pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2. pasākuma “Atkritumu pārstrādes
veicināšana” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas
pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.2. pasākuma
“Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija
Tukuma novada pašvaldība saņēmusi pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” (turpmāk – SIA “AAS “PIEJŪRA””) valdes locekļa Ērika
Zaporožeca 2021. gada 9. novembra iesniegumu (reģistrēts Domē ar Nr. TND/1-34/21/7556), kurā
valdes loceklis informē, ka:
- SIA “AAS “PIEJŪRA”” 2021. gada 20. oktobrī ir saņēmusi Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras vēstuli Nr. 39-2-60/6440 “Uzaicinājums iesniegt Eiropas Reģionālā attīstības fonda 13.1.3.
specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.2.
pasākuma “Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija” projekta iesniegumu”;
- Saskaņā ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektā darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu
izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" un
13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā"
13.1.3.2. pasākuma "Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija" (turpmāk –
Projekts) projektu iesniegumu atlases nolikuma 11.6., 11.11., 11.12., un 11.13. punktam Projekta
iesniegumam jāpievieno visu Piejūras atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību:
• “Apliecinājums par nosacījumu izpildi attiecībā uz piešķirto kompensāciju apmēru un
pārmērīgas kompensācijas kontroli” (atbilstoši atlases nolikuma 1.pielikuma veidlapai);
• pakalpojumu līgumu kopijas par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanu
atbilstoši MK noteikumu 15.1 punktā noteiktajām prasībām;
• pašvaldības(-u) lēmums(-i) par projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu un finansējuma
avotiem (ja attiecināms). Ja projekta ietvaros plānots, ka pašvaldība(-s) sniegs galvojumu
finansējuma saņēmēja aizņēmumam, pašvaldības(-u) lēmumā ir jābūt iekļautai attiecīgajai
informācijai;
• pašvaldības apliecinājums (izziņa), kas apliecina, ka pašvaldība ir iepazinusies ar projekta
ideju un piekrīt tās virzībai SAM pasākuma projektu iesniegumu atlasē (attiecināms, ja
projekta iesniedzējs ir publiski privāta kapitālsabiedrība vai pašvaldības kapitālsabiedrība).
Pamatojoties uz Eiropas komisija (turpmāk – EK) Direktīvā 2008/98/EK ir noteikusi termiņu,
kad dalībvalstīm ir jāievieš obligāta bioloģiski noārdāmo atkritumu dalīta vākšana, t.i. līdz 2023.gada
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31.decembrim. Lai izpildītu šo prasību, 2021. gada 21. septembrī Ministru kabinets ir atbalstījis
Projektu un investīcijas bioloģiski noārdāmo atkritumu (turpmāk – BNA) pārstrādes attīstībai.
Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumu Nr. 712 “Atkritumu dalītās savākšanas,
sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumu”
3.3.apakšpunkts paredz, ka līdz 2023. gada 31. decembrim pašvaldībām sadarbībā ar atkritumu
apsaimniekotāju jāizveido dalītās savākšanas sistēmu bioloģiskajiem atkritumiem BNA (turpmāk –
BNA), kas nozīmē, ka arī šai BNA plūsmai būs nepieciešams pārstrādes jaudu nodrošinājums.
SIA “AAS “PIEJŪRA””, lai risinātu situāciju un sniegtu atbalstu atkritumu apsaimniekošanas
reģiona pašvaldībām, vēlas īstenot projektu “Tādu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu
izveide poligonā "Janvāri", kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi”, kura ietvaros cieto sadzīves
atkritumu poligonā "Janvāri", Laidzes pagastā, Talsu novadā (turpmāk – Poligons) tiktu izveidotas
jaunas BNA anaerobās fermentācijas iekārtas ar saistīto aprīkojumu.
Projekta mērķis ir attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi, veicināt atkritumu
vairākkārtēju izmantošanu SIA “AAS “PIEJŪRA”” atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Mērķa
īstenošana nodrošinās saistošo normatīvo aktu prasību atkritumu apsaimniekošanas jomā izpildi –
samazinās apglabāto atkritumu apjomu, palielinās atkritumu pārstrādes īpatsvaru gan atkritumu
apsaimniekošanas reģiona, gan valsts mērogā, kā arī nodrošinās atkritumos esošu resursu atgriešanu
tautsaimniecības apritē.
Projekta īstenošanas ietvaros cieto sadzīves atkritumu Poligonā tiktu izveidotas bioloģiski
noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas tiks izveidotas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes
iekārtas ar pārstrādes neto jaudu 16,5 tūkst. t/gadā (iekārtā ievietojamais BNA plūsmas apjoms – līdz
20.5 tūkst. t/gadā, apglabājamie atkritumi pēc pārstrādes ~2.0 tūkst. t/gadā) un iegādāts iekārtu
ekspluatācijai nepieciešamais papildu aprīkojums. Iekārtā tiks pārstrādāta BNA plūsma, kas no
nešķiroto sadzīves atkritumu plūsmas atšķirota Poligonā esošajā atkritumu šķirošanas stacijā un
savākta bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītās vākšanas sistēmas ietvaros. Procesā radusies biogāze
tiks izmantota kā kurināmais koģenerācijas stacijai, siltumenerģijas un elektrības ražošanai.
Koģenerācijas stacija tiks iegādāta atsevišķi, paralēli šī projekta īstenošanai. Koģenerācijas iekārtās
saražotā elektroenerģija un siltumenerģija tiks izmantota Poligona un BNA pārstrādes iekārtās
tehnoloģisko procesu nodrošināšanai. Pārstrādes procesa gala produktam – digestātam tiks veikta
pēcapstrāde – sijāšana, kas nepieciešama, lai atdalītu mehāniskos piemaisījumus un sagatavotu gala
produktu izmantošanai labiekārtošanas darbos, inženiertehniskām vajadzībām, lauksaimniecībā,
ainavu veidošanā. Projekta īstenošana ļaus sasniegt izvirzīto mērķi un samazinās atkritumu radīto
ietekmi uz vidi, vienlaicīgi neatstājot negatīvu ietekmi uz atkritumu apsaimniekošanas sistēmas
ekonomiskajiem aspektiem. Projekts paredz līdz 85% ES fonda līdzfinansējumu un 15% SIA “AAS
“PIEJŪRA”” līdzfinansējumu. Projekta kopējās izmaksas – 8 601 224,50 EUR (tai skaitā PVN 21%
- 1 492 774,50 EUR), kur:
• projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 6 708 450,00 EUR, tai skaitā ERAF finansējums
5 702 183,00 EUR, Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums 1 006 267,00 EUR;
• projekta neattiecināmās izmaksas – 1 892 774,50 EUR.
Projekta budžets:
Izmaksu pozīcija
Aprīkojuma un iekārtu izmaksas
Traktortehnikas izmaksas
Projektēšanas izmaksas
Autoruzraudzības izmaksas
Būvuzraudzības izmaksas
Būvdarbu izmaksas (ēkas), tai skaitā labiekārtošanas izmaksas
Neparedzētie izdevumi
KOPĀ:
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Summa EUR
1 490 000,00
200 000,00
258 500,00
21 500,00
129 300,00
4 309 150,00
300 000,00
6 708 450,00

SIA “AAS “PIEJŪRA”” 2021. gada 9. novembra iesniegumam (reģistrēts Domē ar
Nr. TND/1-34/21/7556) pievienots Centrālās finanšu līgumu aģentūras skaidrojums, kurā norādīts,
ka, ja ar reorganizētajām pašvaldībām ir noslēgti jauni pakalpojumu līgumi par sadzīves atkritumu
apglabāšanas pakalpojuma sniegšanu, tad pietiek iesniegt šo trīs sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību līgumus. Taču, ja ir spēkā esoši pakalpojuma
līgumi ar pašvaldībām, kuras pēc Administratīvi teritoriālās reformas tikušas reorganizētas, ir
jāiesniedz visi ar visām reorganizētajam pašvaldībām noslēgtie pakalpojumu līgumi. Vienlaikus
papildus ir jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka iegūstošā pašvaldība, šajā gadījumā Tukuma un
Talsu novada pašvaldība, pieņēmusi lēmumu turpināt šos noslēgtos pakalpojuma līgumus.
Pēc administratīvi teritoriālās reformas Tukuma novada pašvaldība nav noslēgusi jaunu
pakalpojuma līgumu par sadzīves atkritumu apglabāšanu Poligonā ar SIA “AAS “PIEJŪRA””, līdz
ar to ir spēkā esoši iepriekš noslēgtie līgumi (turpmāk visi kopā – Līgumi):
- 2012.gada 25.maija līgums Nr.TND/2-58.9/12/21 “Līgums par pakalpojuma sniegšanu
– sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Janvāri”” un tās 2020.gada 14.augusta
vienošanās Nr.TND/2-58.9/12/21-1;
- 2012.gada 31.maija līgums Nr.5-29-3/234 “Līgums par pakalpojuma sniegšanu –
sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Janvāri”” un 2020.gada 30.aprīļa
vienošanās Nr.1 pie 2012.gada 31.maija līguma Nr.5-29-3/234 “Līgums par
pakalpojuma sniegšanu – sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Janvāri””, kas
noslēgts starp Kandavas novada domi un SIA “AAS “PIEJŪRA””;
- 2012.gada 2.maija līgums Nr.61/212 “Līgums par pakalpojuma sniegšanu – sadzīves
atkritumu apglabāšanu poligonā “Janvāri”” un 2020.gada 27.maija vienošanās Nr.1 pie
2012.gada 2.maija līgums Nr.61/212 “Līgums par pakalpojuma sniegšanu – sadzīves
atkritumu apglabāšanu poligonā “Janvāri””, kas noslēgts starp Engures novada domi
un SIA “AAS “PIEJŪRA””;
- 2012.gada 2.maija līgums Nr.5-32.2/35 “Līgums par pakalpojuma sniegšanu – sadzīves
atkritumu apglabāšanu poligonā “Janvāri”” un 2020.gada 3.jūnija vienošanās Nr.532.2/100 pie 2012.gada 2.maija līgums Nr.5-32.2/35 “Līgums par pakalpojuma
sniegšanu – sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Janvāri””, kas noslēgts starp
Jaunpils novada domi un SIA “AAS “PIEJŪRA””.
Pamatojoties uz minēto, Tukuma novada dome nolemj:
1. atbalstīt SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” projekta ideju un
piekrīt projekta turpmākai virzībai Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektā darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida
atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu
pārstrādes veicināšana" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un
reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.2. pasākuma "Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un
reģenerācija", un ERAF granta saņemšanai 5 702 183,00 EUR apmērā, kura ietvaros Poligonā tiks
izveidotas jaunas BNA anaerobās fermentācijas iekārtas ar saistīto aprīkojumu,
2. uzdot SIA “AAS “PIEJŪRA”” kā finansējuma saņēmējam projekta attiecināmo izmaksu
līdzfinansējuma nodrošināšanai un neattiecināmo izmaksu finansēšanai saņemt kredītiestādē
kredītu 2 899 041,50 EUR apmērā,
3. sniegt SIA “AAS “PIEJŪRA”” kā finansējuma saņēmējam aizņēmuma saņemšanai
kredītiestādē galvojumu, atbilstoši Tukuma novada pašvaldībai piederošajam daļu skaitam,
4. turpināt pildīt ar Līgumiem uzņemtās saistības par sadzīves atkritumu apglabāšanu
poligonā “Janvāri” atbilstoši Līgumu nosacījumiem un ievērot nosacījumus, kādus sabiedriskā
pakalpojuma sniedzējam paredz Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmums
Nr.2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu
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valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem
uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi,
5. uzdot izpilddirektoram vai izpilddirektora vietniekam administratīvajos un
kapitālsabiedrību jautājumos sagatavot un iesniegt SIA “AAS “PIEJŪRA”” “Apliecinājums par
nosacījumu izpildi attiecībā uz piešķirto kompensāciju apmēru un pārmērīgas kompensācijas
kontroli” (atbilstoši atlases nolikuma 1.pielikuma veidlapai),
6. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram vai izpilddirektora
vietniekam administratīvajos un kapitālsabiedrību jautājumos.

Domes priekšsēdētājs

G.Važa
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LĒMUMS
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2021. gada 10. novembrī

prot. Nr. 22, 4.§.

Par pārtikas pakām Tukuma novada pašvaldības
izglītības iestāžu izglītojamajiem attālinātā
mācību procesa laikā
Ministru kabineta 2021. gada 21. novembra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” 1. punkts nosaka, ka no 2021.gada 11.oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim visā valsts
teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija. Savukārt, rīkojuma 5.49.33. apakšpunkts nosaka pārtraukt
mācību procesa norisi klātienē 4.-12. klasēm no 2021. gada 1. novembra līdz 14. novembrim.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
128.1.1. apakšpunktā noteikto, organizējot mācības izglītības iestādē attālināti, pašvaldības saņemto
valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4. klases izglītojamiem, atbilstoši pašvaldības
domes lēmumam, var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1.-4. klases
izglītojamo ēdināšanai - gatava ēdiena vai pārtikas paku piegādei. Atbilstoši valsts noteiktajai kārtībai
klātienē no 1. novembra mācās 1.- 3. klašu izglītojamie. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada
28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai” 128.1. 2. apakšpunktā noteikto, ja pašvaldībai ir neizmantoti brīvpusdienu
nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, tā atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga
izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes
5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai – gatava ēdiena vai pārtikas paku piegādei vai pārtikas
karšu nodrošināšanai.
Kārtību, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus to izglītojamo
ēdināšanai, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē, nosaka Ministru
kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumi Nr. 614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts
budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai”. Atbilstoši šo noteikumu kārtībai pašvaldībai
jānodrošina pārtikas pakas visiem 4.klašu izglītojamajiem.
Pārtikas paku nodrošināšana Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēm paredzēta laika
periodam no 2021. gada 1. novembra līdz 12. novembrim, pārtikas pakā paredzot produktus 10
(desmit) ēdienreizēm.
Pārtikas paku komplektēšanu un nodošanu izglītojamajiem organizē izglītības iestādes
ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs, kurā izglītojamais mācās.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un 41. panta
pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2021. gada 9.oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” 1.punktu, 5.49.33. apakšpunktu, Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra
noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” 128.1.1., 128.1.2. apakšpunktiem, Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra
noteikumiem Nr. 614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus
izglītojamo ēdināšanai”, Tukuma novada dome nolemj:
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1. nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu - pārtikas paku izsniegšanu, sekojošiem Tukuma
novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu izglītojamajiem:
1.1. 4.klašu izglītojamajiem;
1.2. 5.-12. klašu izglītojamajiem, kuri ir daudzbērnu ģimeņu bērni, bērni ar invaliditāti, bērni,
kuri slimo ar celiakiju, aizbildnībā nodotie bērni, bērni, kuri dzīvo mājsaimniecībā, kurai piešķirts
trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss,
2. paredzēt pārtikas pakā produktus 10 (desmit) ēdienreizēm,
3. noteikt vienas pārtikas pakas vērtību 14,20 EUR,
4. noteikt, ka pārtikas pakām izmanto:
4.1. valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 4. klases izglītojamajiem un 5. līdz
9. klases izglītojamajiem 0,71 EUR apmērā dienā;
4.2 pašvaldības finanšu līdzekļus 4.klases izglītojamajiem un 5. līdz 9. klases izglītojamajiem
0,71 EUR apmērā dienā;
4.3. pašvaldības finanšu līdzekļus 10. līdz 12. klases izglītojamajiem 1,42 EUR apmērā dienā,
5. pārtikas paku izsniegšanu veikt līdz valstī noteiktā attālinātā mācību perioda beigām, bet
ne ilgāk kā līdz 2021./2022. mācību gada 1. semestra beigām,
6. uzdot pārtikas paku komplektēšanu un piegādi veikt izglītības iestāžu ēdināšanas
pakalpojuma sniedzējiem sadarbībā ar izglītības iestādēm,
7. uzdot Tukuma novada pašvaldības administrācijas Juridiskajai un personāla nodaļai
sagatavot vienošanos ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem par pārtikas paku sagatavošanu un
izdales organizēšanu,
8. kontroli par lēmuma izpildi uzdot Tukuma novada Izglītības pārvaldei.

Domes priekšsēdētājs

G.Važa
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