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2013.gada 28.februārī

Nr.3

Tukuma novada Domes sēde sasaukta 2013.gada 28.februārī plkst. 9:00 Talsu ielā 4,
Tukumā.
Sēdi plkst. 9:00 atklāj un vada Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Juris Šulcs.
Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vadītāja Ritma Skudra.
Tiek nodrošināta sēdes tiešraide tīmekļa vietnē www.tukums.lv.
Sēdē piedalās:
- Tukuma novada Domes deputāti: Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans,
Jānis Ozols, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs,
Indulis Zariņš
- Tumes un Degoles pagastu pārvaldes vadītāja Lidija Legzdiņa,
- Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītāja Santa Heimane,
- Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes vadītājs Vilnis Janševskis,
- Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes vadītāja Silvija Rabkēviča,
- Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes saimniecības pārzinis Vilnis Lācis,
- Domes administrācijas darbinieki: Laila Dzalbe, Inese Smirnova, Viesturs Bērzājs, Anita Šēlunda,
Smaida Kokina, Lelde Bičuša, Ritma Skudra, Aiga Kasilova, Maija Šulca, Agnese Vembre, Juris
Grīnfelds, Arturs Vinbergs,
- Velta Lekse – Izglītības pārvaldes vadītāja,
- Māra Gaile – pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” direktores vietniece,
- Elīna Pole – studente-praktikante,
- laikraksta „Neatkarīgās Tukuma Ziņas” žurnāliste Agita Puķīte.
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Tiek apstiprināta sēdes darba kārtība.
1. Par pašvaldības un pagastu pārvalžu veikto darbu periodā starp domes sēdēm.
2. Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem Tukuma novada Domes 28.01.2010. saistošajos
noteikumos Nr.2 „Par Tukuma novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
apstiprināšanu.
3. Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem Tukuma novada Domes 25.11.2010. saistošajos
noteikumos Nr.42 „Par bērnu ēdināšanas maksas Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestādēs
un izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, noteikšanas kārtību””
apstiprināšanu.
4. Par noteikumu „Kārtība, kādā piešķir pašvaldības līdzfinansējumu Tukuma novada izglītības
iestādes izglītojamo ēdināšanai” apstiprināšanu.
5. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Irlavas vidusskolā.
6. Par grozījumiem Tukuma novada Domes 25.02.2010. noteikumos Nr.5 „Izglītojamo
reģistrēšanas un uzņemšanas kārtība Tukuma pilsētas vispārējās izglītības iestādes 1.klasē”.
7. Par klašu komplektiem un izglītojamo skaitu Tukuma novada vispārējās izglītības iestāžu 1., 7.
un 10. klasēs 2013./2014.mācību gadā.
8. Par grozījumiem Irlavas vidusskolas nolikumā.
9. Par Latvijas Universitātes Fonda aicinājumu.
10. Par Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” 2012.gada
darbības pārskata apstiprināšanu.
11. Par grozījumiem Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests”
nolikumā.
12. Par Tukuma novada bāriņtiesas 2012. gada pārskatu.
13. Par Tukuma pilsētas svētkiem 2013.gadā.
14. Par kultūras un mākslas festivālu „Pastaigas Tukumā” 2013.gadā.
15. Par radošās stipendijas piešķiršanu.
16. Par maksas pakalpojuma noteikšanu Jaunsātu feldšeru punktā.
17. Par atļauju ņemt kredītu Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
atbalstīta projekta „Zemītes ielas un tilta pār Slocenes upi rekonstrukcija” īstenošanai.
18. Par Tukuma novada Tumes pagasta Tumes ciema ūdenssaimniecības attīstības tehniski
ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju
projekta īstenošanai.
19. Par projektu „Tukuma novada Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra darbības
nodrošināšana”.
20. Par biedrības „Mēs – Ozolnieku ciemam” projekta līdzfinansējumu.
21. Par biedrības „Stūrītis” projekta līdzfinansēšanu.
22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ziedoņa ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, atsavināšanu.
23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas Nr.4, „Kliģu skola”, Džūkstes pagastā,
Tukuma novadā, atsavināšanu.
24. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vilnīši”, Slampes pagastā, Tukuma novadā, pārdošanu.
25. Par ūdens pievada izbūvi dzīvojamai mājai Talsu ielā 31, Tukumā, pēc iedzīvotāju
ierosinājuma.
26. Par līdzfinansējuma piešķiršanu teritorijas labiekārtošanai Pūre 20, Pūre 21, Pūre 23, Pūres
pagastā, Tukuma novadā.
27. Par M. A. iesniegumu.
28. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu.
29. Par nepieciešamo remontdarbu un izmaksu tāmes saskaņošanu.
30. Par pašvaldības nedzīvojamās telpas Spartaka ielā 11, Tukumā, Tukuma novadā, iznomāšanu.
31. Par dzīvokļu izslēgšanu no dzīvojamā fonda.
32. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.(Nav publicējams)
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33. Par zemes īpašumtiesībām.
34. Par zemes nomu.
35. Par nekustamo īpašumu apvienošanu. (Nav publicējams)
36. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu. (Nav publicējams)
37. Par zemes lietošanas mērķa maiņu. (Nav publicējams)
38. Par adrešu un nosaukuma piešķiršanu. (Nav publicējams)
39. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Blāzmas”, Lestenes pagastā, Tukuma novadā,
iznomāšanu.
40. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
41. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņa pagarināšanu. (Nav publicējams)
42. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. (Nav publicējams)
43. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu nokavējumu naudas dzēšanu.
44. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā. (Nav publicējams)
45. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, zemes gabalu sadalīšanu un nosaukuma
piešķiršanu. (Nav publicējams)
46. Par naudas līdzekļiem.
47. Par V.K. iesniegumu.
48. Par dzīvojamo telpu izīrēšanu. (Nav publicējams)
49. Par sociālo palīdzību. (Nav publicējams)
50. Par atļauju ņemt kredītu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalstīta
projekta „Dzīves vides uzlabošana Zentenes pagastā” īstenošanai.
51. Par pamatlīdzekļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA „Komunālserviss TILDe”.
52. Par projektu “Tukuma novada Tumes pagasta Tumes ciema ūdenssaimniecības attīstība”.
53. Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma novada Džūkstes pagasta Džūkstes ciemā”.
54. Par Tukuma novada Lestenes pagasta Lestenes ciema ūdenssaimniecības tehniski ekonomiskā
pamatojuma apstiprināšanu un saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta
īstenošanai.
1.§.
Par pašvaldības un pagastu pārvalžu veikto
darbu periodā starp domes sēdēm
ZIŅO: J.Šulcs – Domes priekšsēdētājs
Bez starpgadījumiem un normālā darba ritmā ir pagājis 2013.gada janvāris un februāris.
Iestādes, pagastu pārvaldes, novada administrācija strādā pie gada atskaitēm, kas ar katru gadu
paliek plašākas, darba un laikietilpīgas.
Tukuma pilsētā 2013.gada 1.februārī svinīgos apstākļos darbu uzsāka pirmsskolas izglītības
iestāde „Pepija”.
Pagastu pārvaldēs SIA „Komunālserviss TILDe” organizē daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju
sapulces par komunālo pakalpojumu sniegšanas kārtību.
Notiek gatavošanās gada pārskata sapulcēm novada pagastos.
Domes priekšsēdētājs un vietnieki divu mēnešu laikā piektdienās pieņem un pieņems
iedzīvotājus, pārrunājot ar pagastu pārvalžu darbiniekiem problēmas un pozitīvo darbā.
Novada skolēni aktīvi piedalās projektu nedēļā. Notiek labāko darbu izvērtēšana un
uzvarētāju noteikšana novadā.
No Iepirkuma uzraudzības biroja ir saņemta atļauja slēgt līgumu ar konkursa uzvarētāju –
uzņēmumu apvienību SIA „Kurzemes Ainava” un SIA „Jūrmalas ATU“ par atkritumu izvešanu.
Šajā sakarā 27.februārī notika visu Piejūras reģionā ietilpstošo pašvaldību tikšanās par līguma
noslēgšanas jautājumiem.
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2013.gada 6.februārī notika kārtējā četru novadu vadītāju tikšanās, kurā apsprieda
organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar gatavošanos Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju
svētkiem.
2013.gada janvāra budžeta ieņēmumi pārsnieguši plānotās prognozes. Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis līdz 2013.gada 25.februārim ir izpildīts par 15,73% (2/12 daļas ir 16,66%). Ir pabeigta
Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu sagatavošana un izsūtīšana maksātājiem.
Notikušas visu Domes pastāvīgo komiteju sēdes un izskatīšanai Domei ir sagatavoti un
iesniegti 53.jautājumi.
ZIŅO: M.Rudaus-Rudovskis pašvaldības izpilddirektors
Sagatavots tehniskais projekts un iepirkuma dokumenti, lai pašvaldības SIA „Tukuma
Siltums” uzsāktu siltumtrases rekonstrukcijas projektu. Projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt
siltumtrasi 788 m garumā Aleksandra ielā posmā no Kurzemes ielas līdz Lauku ielai, kā arī posmos
līdz Brīvības laukumam. Projekta rezultātā būtiski paaugstināsies siltumenerģijas ražošanas
efektivitāte un samazināsies siltumenerģijas zudumi pārvades un sadales sistēmās. Ārējo siltumtīklu
rekonstrukcijas projektā paredzēta veco, nolietojušos cauruļvadu nomaiņa pret jauniem rūpnieciski
ražotiem. Projektu līdzfinansē no ES līdzekļiem.
Turpinās projekta „Zemītes ielas un tilta pār Slocenes upi rekonstrukcija” būvdarbi. Pašlaik
notiek jauna tilta pār Slocenes upi būvdarbi Zemītes ielā. Būvdarbus veic ģenerāluzņēmējs SIA
„STRABAG”, bet tiltu būvē SIA „M.A. taka”. Būvuzraudzību veic SIA „Polyroad”. Darbus
paredzēts pabeigt līdz šī gada oktobra beigām.
Sagatavotas tehniskā projekta izmaiņas un izstrādāts iepirkuma nolikums, lai izsludinātu
konkursu par rekonstrukcijas un būvdarbu veikšanu Stacijas ielā posmā no Kuldīgas ielas (no
pieslēguma veloceliņam) līdz dzelzceļa pārbrauktuvei Zemītes ielas sākumā. Šajā ielā tiks izbūvēta
gājēju ietve, kura tika demontēta izbūvējot ūdensvadu un kanalizācijas tīklus. Paredzēts izbūvēt arī
ielu apgaismojumu un lietusūdens novadīšanas sistēmu. Darbus paredzēts uzsākt jau pavasarī,
izmantojot ES līdzfinansējumu Ls 330 000 apmērā.
Izsludināts iepirkums par Tukuma pilsētas ielu apgaismojuma tīklu apsaimniekošanu laikā
līdz 2018.gadam.
Izsludināti iepirkumi par Tukuma pilsētas ielu un ietvju remontdarbu veikšanu un
horizontālā apzīmējuma krāsojuma veikšanu 2013.gadā.
Izsludināti iepirkumi par saimniecības preču piegādi bērnudārziem „Pasaciņa” un
„Vālodzīte”.
Izsludināts iepirkums par Tukuma novada Domes bezmaksas informatīvā izdevuma
„Tukuma Laiks” maketēšanu un iespiešanu.
Sagatavots tehniskais projekts, energoaudits un iepirkumu dokumenti lai izsludinātu
konkursu par Raiņa ģimnāzijas sporta halles energoefektivitātes projekta būvdarbu veikšanu.
Būvdarbus paredzēts veikt pavasarī un vasarā. Šim projektam saņemts ES līdzfinansējums.
Noslēdzies kopīgais vairāku Piejūras atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldību
organizētais iepirkums par sauso sadzīves atkritumu savākšanu. Pēc vairākkārtējas iepirkuma
dokumentu un skaidrojumu izvērtēšanas par uzvarētāju atzīts SIA „Kurzemes Ainava”. Šī
uzņēmuma piedāvātā atkritumu savākšanas maksa ir Ls 3,91 (bez PVN) par 1 m3 atkritumu
izvešanu. Tuvākajā laikā noslēgs līgumu par atkritumu izvešanas organizēšanu un uzsākta
individuālo līgumu noslēgšana.
Turpinās dzelzceļa stacijas Tukums I ēkas uzgaidāmo telpu remontdarbi. Pabeigti grīdas
betonēšanas un siltināšanas darbi, demontētas vecās krāsnis un kiosks, uzsākti griestu un sienu
apdares montāžas darbi, elektroinstalācijas izbūve. Tiek sagatavota lietusūdens savākšanas sistēmas
izbūve un papildus cokola hidroizolācijas darbi. Darbus veic SIA „Pro Dev”.
Iepirkums par Durbes pils kompleksa Vāgūža ēkas rekonstrukcijas un būvdarbu veikšanu
pagarināts līdz 1.martam, jo veiktas izmaiņas iepirkuma nolikumā, kā arī saņemti vairāku iespējamo
pretendentu precizējoši jautājumi.
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Noslēdzies iepirkums par ceļa no pilsētas robežas līdz „Sveikuļiem” Tumes pagastā
rekonstrukcijas darbu veikšanu - par labāko atzīts SIA „Meliorceltnieks” piedāvājums par darbu
veikšanu Ls 17715,00 (bez PVN) apmērā līdz šā gada jūlija beigām. Šim projektam saņemts
līdzfinansējums no ES un Valsts budžeta.
Tukuma tūrisma informācijas centra darbinieki ar Tukuma tūrisma ceļvežiem veiksmīgi
pārstāvējuši Tukuma novadu izstādēs Viļņā, Tallinā un lielākajā Baltijas valstu tūrisma izstādē
Balttour Rīgā.
Atskaite par darbu februārī Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldē
(sagatavoja Vilnis Janševskis)
Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldē notikušas Irlavas un Lestenes konsultatīvās padomes
sēdes, kurās apspriesti 2013.gada galvenie uzdevumi, pārrunātas aktualitātes pagastu dzīvē.
Irlavā notikusi arī pagastu iestāžu vadītāju tikšanās par 2013.gada aktualitātēm katras
iestādes darbā.
Abos pagastos rakstiski brīdināti parādnieki par nenomaksāto īres naudu, ka parādi
jānomaksā līdz marta sākumam, lai nebūtu tālāk jālemj par lietu nodošanu tiesai.
Sagatavots konkursa nolikums pagasta ceļu uzturēšanas darbiem 2013.-2014.gada vasaras
sezonā.
22.februārī notika Domes vadības tikšanās ar iedzīvotājiem Irlavā un Lestenē.
Uzsākts izstrādāt p/a „Tukuma novada sociālais dienests“ (turpmāk – Aģentūra) telpu
rekonstrukcijas projekts Irlavā, lai Aģentūras telpas paplašinātu, iekārtotu papildtelpas dažādu
aktivitāšu organizēšanai bezdarbniekiem un citām sociālajām grupām. Plānots šiem projektiem
piesaistīt LAD līdzekļus.
Kultūras un sporta jomā notikuši dažādi pasākumi gan Irlavā, gan Lestenē. Atvērta
interesanta izstāde Lestenes bibliotēkā par pilīm un muižām, ko aktīvi apmeklē iedzīvotāji.
23.februārī vokālie ansambļi piedalījās skatē, kur īpaši labus rezultātus guva Lestenes
Tautas nama jauktais ansamblis V.Veiguļa vadībā.
Irlavas sieviešu koris piedalās kora kopmēģinājumos, lai sagatavotos skatei. Gan korim, gan
ansambļiem uzšūti jauni tērpi, līdz ar to kolektīvi vizuāli ir pilnībā noformēti.
Irlavas sportisti piedalījās pasākumā „Sporta laureāts 2012”, kur sumināja nominētos Irlavas
sportistus. Sporta namā notiek regulāras sacensības gan florbolā, gan citos sporta veidos, arī
gadskārtējās ziemas sporta sacensības Irlavā.
23.februārī notika zemledus makšķērēšanas sacensības Irlavā, kur piedalījās lestenieki,
irlavnieki un jaunpilnieki.
Atskaite par darbu februārī Tumes un Degoles pagastu pārvaldē
(sagatavoja Lidija Legzdiņa)
Pārvalde
Sagatavots un iesniegts Tumes un Degoles pagastu pārvaldes 2012.gada pārskats.
Uzsākts darbs pie novadpētniecības istabas izveides Degoles pakalpojuma centā.
Teritorijas sakopšanā strādā pagaidu sabiedriskajos darbos pieņemtie 4 strādnieki un 1 no
Probācijas dienesta piespiedu darbos nosūtītais.
6.februārī Tumes pagasta un Degoles pakalpojuma centra darbinieki tikās ar Tukuma novada
Domes lietvedības darbiniecēm I.Kaminsku, I.Vitausku un L.Zērvēnu, lai pārrunātu paveikto un
darba kvalitātes uzlabošanas un problēmjautājumus.
Projekti
Tiek gatavoti precizējumi Tumes ciema ūdenssaimniecības attīstības TEP.

Nd3-13
5

Noslēdzies iepirkums projektam „Pašvaldības autoceļa „Tukums‐Sveikuļi" rekonstrukcija". Ir
noslēgts līgums ar SIA „MELIORCELTNIEKS” par rekonstrukcijas darbu veikšanu. Darbus
plānots pabeigt līdz 25.07.2013.
Iepirkumi
Noslēdzies iepirkums Tumes un Degoles pagastu ceļu ziemas tīrīšanas darbiem, kurā
uzvarēja ZS „Saulgrieži”, kas tīrīs sniegu Tumes pagastā un SIA „A Vikings”, kas tīrīs sniegu
Degoles pagastā. Līgumi noslēgti līdz 2014.gada 30.aprīlim.
Komunālā saimniecība
Katru otrdienu notiek SIA „Komunālserviss TILDe” ražošanas sanāksmes, kur pārrunājam
paveikto un plānojam turpmāk veicamos darbus.
Sadarbībā ar SIA „Komunālserviss TILDe” darbiniekiem turpinās aktīvs darbs ar komunālo
maksājumu parādniekiem.
SIA „Komunālserviss TILDe” aicina iedzīvotājus uz tikšanos Tumes kultūras namā 27.februārī
plkst.17:00 un Degoles tradīciju zālē 1.martā plkst.17:00, lai diskutētu par apkures dalītā
maksājuma ieviešanu.
Kultūra
Pārvaldes kultūras un bibliotēkas darbiniekiem bija tikšanās ar Tukuma novada kultūras metodiķi
R.Poču un bibliotēkas metodiķi V.Ratnieci.
14.februārī Tumes kultūras namā notika seminārs dārzkopjiem.
16.februārī Tumes kultūras namā notika „Mūsdienu deju festivāls” – konkurss pirmsskolas vecuma
bērniem. Pasākumā piedalījās 11 kolektīvi: no Liepājas, Jelgavas, Talsiem, Tukuma un Tumes.
16.februārī vidējās paaudzes deju kolektīvs „Solis” piedalījās deju Dižkoncertā.
19.februārī pārvaldes kultūras darbinieki apmeklēja semināru.
22.februārī Tumes kultūras namā notika monoizrāde R.Blaumanis „Nezate”.
23.februārī Tumes kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Kansonete” piedalījās novada vokālo
ansambļu skatē. Savā apakšgrupā ansamblis ieguva augstāko novērtējumu.
23.februārī Tumes kultūras nama pirmsskolas vecuma bērnu deju grupa „Mazie ķipari” piedalījās
konkursā „Šokio Karūna 2013”, kas notika Klaipēdā. Sīvā konkurencē mūsu deju grupa ieguva
3.vietu.
23.februārī Degoles pagasta tradīciju zālē notika „Valentīna dienas” balle.
Sports
15.februārī Tukuma ledus hallē notika Tukuma novada pasākums „Sporta laureāts 2012”. Tumes un
Degoles pagastu pārvalde sveica labākos 2012.gada sportistus - Tumes volejbola komandas kapteini
Artūru Vītiņu, cīņas sportā Baltijas pussmagā svara profesionālā boksa čempionu Pāvelu Lotahu un
motobraucēju Kristapu Kalēju.
10.februārī Jaunsātos notika hokeja sacensības 3:3, kur piedalījās 10 komandas. Tumes jauniešu
komanda „KUPIDONS” izcīnīja 2.vietu.
17.februārī Tumes kultūras namā risinājās 4.posma sacensības zolītē. Piedalījās 15 zolmaņi no
Kandavas, Tukuma, Ozolpils, Irlavas un Tumes.
23.februārī uz Tumes dīķa notika Hokeja sacensības 5:5 Bija sabraukušas 12 komandas - pavisam
kopā ar sportistiem un viņu faniem līdzjutējiem sporta pasākumā piedalījās 80 dalībnieki. No
Tumes un Degoles pagastiem piedalījās trīs komandas: „Vienība” no Degoles un divas Tumes
komandas: „Tumenīte” un „Lauķi”. Vislabāk veicās „Vienības” komandai, kas izcīnīja 3.vietu.
24.februārī Tumes kultūras namā notika 4.posma sacensības šautriņu mešanā.
Atskaite par darbu februārī Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldē
(sagatavoja Santa Heimane)
Nd3-13
6

Pagasta pārvalde
Notiek intensīva ceļu attīrīšana no sniega un ceļu/ielu kaisīšana ar smalko granti. Sagatavoti
iepirkuma izsludināšanas dokumenti vairākiem darbiem. Algotie pagaidu sabiedrisko darbu veicēji
strādā teritorijas labiekārtošanā un attīrīšanā no sniega.
Komunālais dienests
Paveiktie darbi: 1)kosmētiskais remonts un ūdens skaitītāju uzstādīšana pašvaldības
dzīvoklim Nr.14 dzīvojamajā mājā „Ķīšu Mežmalas” Jaunsātu pagastā; 2)tualetes telpas siltināšana
un kosmētiskais remonts pašvaldības dzīvoklim Nr.11 dzīvojamajā mājā „Pūre 2”, Pūres pagastā;
3)malkas plīts un apkures sistēmas dūmkanāla remonts pašvaldības dzīvoklim Nr.11 dzīvojamajā
mājā „Lamiņi”, Pūres pagastā; 4)remontdarbi kanalizācijas sūkņu stacijā Dzintars ciematā Pūres
pagastā; 5)remontdarbi karstā ūdens padeves sistēmā dzīvojamajās mājas Abavas ielā 2 siltuma
mezglā; 6) ievestās malkas pieņemšana no SIA „KRAUZERS” saskaņā ar līgumu apkures sezonai
2013./2014.gadam Pūrē un Jaunsātos; 7)ārējā apgaismojuma remonts dzīvojamajā mājā Pūre 2;
8)ieilgusi dzīvojamās mājas Pūre 2 iedzīvotāju konflikta risināšana kopā ar pašvaldības policiju; 9)
citi ikdienas darbi.
Projekti
Saņemts apstiprinājums no Lauku atbalsta dienesta (LAD) par projekta „Esošo tirdzniecības
vietu uzlabošana Pūres pagastā” realizāciju.
Kultūra (Pūre)
Kultūras namā noticis pašdarbnieku vakars „Pasaules karuselī“ un pasākums „Tu atnāci ar
mīlestību...”, kā ietvaros bija ar kāzām saistīto priekšmetu izstāde. Pūres folkloras kopa uzņēma
ciemiņus un kopīgi izdziedāja, izdejoja folkloras kopu masku festivālu „Lieli ceļi, mazi ceļi, visi
kopā satecēja”. Senioru deju kopa „Kā sendienās“ viesojās Valdeķos. Sieviešu koris „Abava“
viesojās Dzirciema speciālajā internātpamatskolā. Pirmsskolas deju grupa „Ķipari” viesojās
Lapmežciemā, pasākumā „Būšu liels“. Deju kolektīvi „Pūrenieks” un „Pūre” piedalījās deju
dižkoncertā Tukumā. Sieviešu koris „Abava” piedalījās koru kopmēģinājumā Talsos. Ansamblis
„Smaidas” piedalījās vokālo ansambļu skatē Tukumā. Kapella „Beisiks” viesojās Sabilē. Kultūras
nama mazajā zālē apskatāma mākslinieces Maijas Matīsas darbu izstāde.
Kultūra (Jaunsāti)
Februārī Tautas nama zālē aplūkojama Tukuma mākslinieku grupas dalībnieču Dzidras
Baumas un Tairas Haļāpinas darbi. Līnijdejotāju kolektīvs „Sensus“ ciemojās Saldus novada
Ošeniekos un Zentenes kultūras namā sadancošanas pasākumā. Senioru ansamblis „Prelūdija“
piedalījās dziesmu vakarā Tumes kultūras namā. Ar izrādi „Vajadzīgs melis“ viesojās aktieri no
Jaunlutriņiem. Lekcijā par jaunumiem dārza darbos iepazīstināja centrs Hedera. Tautas nama
vadītāja piedalījās seminārā kultūras darbiniekiem Tukumā un četru dienu kursos par dramaturģiju,
ko vadīja režisors Lauris Gundars. Notikusi vīriešu dienai veltīta balle. 23.februārī trīs Tautas nama
vokālie ansambļi piedalījās novada ansambļu skatē un Tautas namā darbā pieņemta praktikante.
Bibliotēka (Pūre)
Februārī sagatavota atskaite par darbu 2012.gadā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas
iniciatīvā „Stāstu bibliotēkas”. Aprakstīti 13 stāstu veicināšanas pasākumi. Pieteikta dalība šīs
organizācijas aktivitātei „Trāpīt laikā!”, kas aicina atzīmēt Starptautisko dzimtās valodas dienu. Par
Ls 200 papildināts grāmatu krājums. Pagasta iedzīvotāji saņēma jaunās „Pūres pagasta Ziņas”.
Dzirciema speciālajā internātpamatskolā notika projekta nedēļa. Vairākas klases veica pētījumus
par Pūres uzņēmumiem un iestādēm, tāpēc bibliotēka sagatavojusi un izsniegusi materiālus no
novadpētniecības krājuma. Bibliotēkas tīmekļa vietnē www.biblioteka.lv sadaļā „Foto galerijas”
ievietotas fotogrāfijas par pasākumiem janvārī un februārī, lai par notikumiem pagastā attālināti
varētu iepazīties interesenti. Jau trešo gadu Pūres pagasta svētku laikā notiks pasākums
lamiņniekiem. Bibliotēkas darbinieki aptaujā iedzīvotājus, izstrādā idejas un sastāda svētku
aktivitāšu plānu.
Bibliotēka (Jaunsāti)
Ikmēneša bibliotēkas izbraukums pie saviem lasītājiem Kukšās, Sautiņos un Valsts sociālās
aprūpes centrā (VSAC) „Ķīši”. Nodotas statistikas un teksta atskaites par 2012.gada darbu.
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Bibliotēkā apskatāma Tukuma Mākslas skolas audzēknes Signes Irmejas zīmējumu izstāde.
24.februārī notika Latvijas Tautas Frontes (LTF) dibināšanas gadadienai un 1991. gada barikāžu
atcerei veltīts pasākums.
Sports (Pūre)
2. un 17.februārī Pūres sporta hallē notika kārtējais ”Rietumu līgas” volejbola komandu
saiets. Pūres volejbolisti piedalījās Talsu novada Laucienā rīkotajā „Laucienes kauss 2013"
volejbola sacensībās veterāniem, izcīnot 2. vietu. 3.februārī Irlavas sporta namā notika Tukuma
novada kausa izcīņa telpu futbolā, kur piedalījās futbola komanda “Pūre”. 10. un 17.februārī Pūres
sporta hallē notika Tukuma novada atklātais telpu futbols. Pūres futbolisti piedalījās futbola spēlēs
Cēres sporta hallē. Pūres basketbolisti piedalījās spēlēs „A.Pūces kauss” ietvaros. 23.februārī Pūres
sporta hallē norisinājās vīriešu dienas turnīrs (8 komandas) un paralēli notika ziemas autoveiklības
brauciena 4. posms.
Sports (Jaunsāti)
Divas komandas no Jaunsātiem 2 trešdienas startēja p/a „Tukuma Sporta un atpūtas
komplekss“ novada sporta spēlēs šautriņu mešanā, kā arī startēja novada sporta spēļu pasākumā Ledus prieki. Noticis Jaunsātu atklātais hokeja turnīrs, kur piedalījās 10 komandas no Tukuma un
Jaunpils novadiem.
NVO „Stūrītis”
Sgatavots projekta pieteikums Borisa un Ināras Teterevu fondam par ziemas sporta
inventāra iegādi. Organizēta nodarbība „Zīmējumi aplī - ceļš uz sevi” un radošā darbnīca
„Uzziedini puķi ziemā”.
Biedrība „Pūres Dzirnas”
Februārī iesniegts projekta pieteikums Sociālās integrācijas fonda nevalstisko organizāciju
(SIF NVO) projektu programmu konkursā sociālā sektora aktivitātēs. Projekta mērķauditorija ir
pusaudži un jaunieši, projekta nosaukums „Jauniešu sociālās iekļaušanās veicināšana Pūres un
Jaunsātu pagastā”, projekta partneris Jaunsātu biedrība „Stūrītis”. Biedrības pārstāvis piedalījās
Tukuma nevalstiskio organizāciju informatīvajā sapulcē par pašvaldības dotācijām biedrību darbību
nodrošināšanai un atskaitēm par šo finansējumu. Biedrības telpās notika (Latvijas Lauku sieviešu
apvienības (LLSA) projekta „Sieviete politikā” kārtējā nodarbība. Katru otrdienu biedrības telpās
notiek deju (Zumba) nodarbības, katru ceturtdienu gleznošanas nodarbības. Gatavojoties kultūras
nama rīkotajam pašdarbnieku vakaram, biedrības telpas mēģinājumiem izmantoja pašdarbības
kolektīvi. I.Kurzemniece, pārstāvot LLSA piedalījās biedrības „Līdere” organizētajā starptautiskajā
biznesa sieviešu konferencē „Dari ar nākotni” un konkursa „Gada mentors 2012” noslēguma
pasākumā.
Atskaite par darbu februārī Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldē
(sagatavoja Visvaldis Girgensons)
Aktuālie jautājumi pagastu pārvaldē
Notiek darbi Džūkstes pagasta Pienavas bibliotēkas telpu pārcelšanai uz pašvaldības īpašumu
„Atmodas 18”. Ir nomainīti logi, un notiek iekšdarbi. Tiek organizēta interneta pieslēguma
sakārtošana.
Sagatavoti un iesniegti Domes komunālajai nodaļai pašvaldības ceļu saraksti ceļu reģistrācijas
sakārtošanai.
Pēc nepieciešamības atkarībā no pašvaldības ceļu stāvokļa tiek veikta to attīrīšana no sniega
sanesumiem.
Projekti
25.februārī ir izsludināts iepirkums „Tukuma novada Slampes ciema ūdenssaimniecības attīstība”.
Ar atklātā konkursa nolikumu var iepazīties Tukuma novada pašvaldības interneta vietnē
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www.tukums.lv sadaļā Publiskie iepirkumi. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 25.03.2013.
plkst.11:00.
Tiks uzsākts darbs pie projekta pieteikuma sagatavošanas „Džūkstes ciema ūdenssaimniecības
attīstība”.
Komunālā saimniecība
Regulāri katru otrdienu notiek SIA „Komunālserviss TILDe” ražošanas sanāksmes Slampes un
Džūkstes pagastu pārvaldes telpās.
SIA „Komunālserviss TILDe” nodrošina apkuri Slampes un Džūkstes ciemos. Veica māju
apsaimniekošanas darbus, maina stāvvadus dzīvojamās mājās „Vēsmas”, „Silavas”, „Audzes”.
Veikti nepieciešamie remonta darbi nelielu avāriju novēršanai abos pagastos. Slampē četrās
ūdenskrātuvēs izpļautas un sadedzinātas niedres.
Abos pagastos pagaidu sabiedriskajos darbos pieņemtie strādnieki attīra sniegu un iekopj teritoriju.
Sports
15.februārī Tukuma ledus hallē notika tradicionālais pasākums „Sporta laureāts 2012". No Slampes
un Džūkstes pagastu pārvaldes kā laureāti tika godināti:
Egija Belova, Džūkstes pagasta sporta darba organizatore - labākā sportā Slampes un Džūkstes
pagastu pārvaldē;
Pēteris Zīriņš, Džūkstes pamatskolas sporta skolotājs – labākais sporta skolotājs;
Edgars Menģelis – labākais tehniskajos sporta veidos.
Kultūra
Slampes Kultūras pilī :
No 8.februāra līdz 10.aprīlim mākslinieka Egila Garkeviča gleznu izstāde „Retro jūra”;
8.februārī notika grupu „Baltie lāči” un „Apvedceļš” koncerts „Pasta nodaļas stāsti”;
23.februārī vokālie ansambļi „Gamma” un jauniešu vokālais ansamblis piedalījās vokālo ansambļu
skatē. Ansamblis „Gamma” ieguva 1.pakāpes novērtējumu un tiesības piedalīties reģiona skatē;
23.februārī vidējās paaudzes deju kolektīvs „Namejs” ar deju koncertu atzīmēja trīs gadu jubileju;
7.martā Slampes Kultūras pilī notiks skolēnu deju festivāls „Zemgales bļoda”;
8.martā plkst. 19:00 notiks Muzikāla izrāde „Naudas koks" pēc V.Belševicas darba „Tās dullās
Paulīnes dēļ". Lomās- Jānis Jarāns, Dainis Porgants, Gunārs Placēns, Ivars Lūsis, Regīna Devīte
u.c. Izrādē spēlēs kapella „Bumerangs";
11.martā plkst.10:00 - Rīgas Leļļu teātra izrāde „Pūces piens";
16.martā plkst.18:00 - vecākās paaudzes deju kolektīvu saiets "Atkausēsim ziemas sirdi";
22.martā plkst.11:00 - bērnu sarīkojums „Būsim pieklājīgi !".
Džūkstes kultūras namā :
9.februārī notika Mīlestības balle kopā ar grupu „Eksperiments”;
9.februārī Džūkstes līnijdejotāju kopa „Čillī” viesojās Zentenes kultūras namā Sēmes līnijdejotāju
grupas rīkotajā saviesīgajā vakarā „Sveču balle”;
14.februārī bērnu deju kolektīvs „Pasaciņa” piedalījās Lapmežciemā koncertā „Būšu liels”;
16.februārī vidējās paaudzes deju kolektīvs „Pūces” piedalījās Dižkoncertā Tukuma kultūras namā;
23.februārī jauktais vokālais ansamblis piedalījās Tukuma novada vokālo ansambļu skatē;
6.martā plkst.18:00 Lestenes amatiermākslas kolektīva „Dzērvenīte” ciemosies ar izrādi „Labie
nodomi, jeb viena traka diena”;
7.martā bērnu deju kolektīvs „Pasaciņa” piedalīsies koncertā „Zemgales bļoda” Slampes Kultūras
pilī;
9.martā vecākās paaudzes klubs „Rosme” piedalīsies draudzības vakarā Jaunpilī – senioru ballē.
Atskaite par darbu februārī Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldē
(sagatavoja Silvija Rabkēviča)
Komunālā saimniecība
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Otrdienās Slampē notiek SIA ,,Komunālserviss TILDe” sapulces. Nolemts rīkot iedzīvotāju
sapulci Sēmē 28.februārī plkst.18.00, kurā piedalīsies SIA „Komunālserviss TILDe“ un pārvaldes
darbinieki par apkures jautājumu.
Projekti
Turpinās projekta „Dzīves vides uzlabošana Zentenes pagastā” realizācija. Sakarā ar LAD
finansējuma izmaiņām kopā ar projekta vadītāju D.Keirāni lemts par papildus darbu veikšanu.
Nepieciešams kredīts par summu Ls 45 990,-.
Atbalstīts projekts „Sēmes tautas nama vides labiekārtošana” par summu Ls 24200,Tiek organizēta trenažieru iegāde Sēmes sporta zālei par summu Ls 2200,Iepirkumi
Tiek izstrādāts iepirkuma nolikums izstrādes vasaras darbu veikšanai uz pārvaldes
autoceļiem.
Kultūra un sports
1.februārī Zentenes kultūras namā Sveču liešanas darbnīca un sveču un svečturu izstāde, kas
darbojās līdz 14.februārim No 6.februāra Zentenes kultūras namā ir foto izstāde „2012.gada
skaistākie mirkļi Sēmes un Zentenes pagastos”. 8.februārī Sēmes pagasta iedzīvotāji apmeklēja
koncertu Slampē, bet 22.februārī Zentenes pagasta iedzīvotāji apmeklēja koncertu Kandavā.
9.februārī. Zentenes kultūras namā Sēmes līnijdejotāju kolektīvs „BUMS” organizēja
līnijdejotāju Sveču balli, kurā piedalījās 13 līnijdejotāju kolektīvi no Tukuma, Talsu, Engures
novadiem, no Kuldīgas, Rīgas un Dobeles. 15.februārī Zentenes kultūras namā bija Valentīndienas
balle, bet Tukuma Ledus hallē „Sporta laureāts 2012”.
23.februārī Zentenes senioru ansamblis „Mežezers” piedalījās vokālo ansambļu skatē Tukumā, kur
ieguva I pakāpes diplomu un tika izvirzīts uz II kārtu - skati kultūrvēsturiskajos novados.
28.februārī Sēmes tautas namā notiks Skaidrītes dienas pasākums, tajā tiksies pagasta iedzīvotāji,
kuriem ir savs īpašais stāsts par Skaidrītēm.
Februārī Sēmes pakalpojumu centrā apskatāma Rotas Bērzkalnes gleznu izstāde, Zentenes
kultūras namā – Jāņa Jansona gleznu izstāde.
Cita informācija
Pārvaldē pieredzes apmaiņā bija kolēģi no Suntažu novada. 11.februārī Zentenē notika
konsultatīvās padomes sēde. Zentenē notika vecāku sapulce, kurā piedalījās bērnu uzraudzības
grupas audzinātāja, auklītes, Sēmes sākumskolas direktore.
Sagatavots vadības ziņojums un nodots 2012.gada pārskats.
Pabeigti remontdarbi Zentenes kultūras namā un Sēmes feldšeru punktā.
21.februārī notika satiksmes negadījums, kurā cieta pārvaldes jaunais Mercedes Benz
Sprinter skolēnu pārvadāšanas autobuss. Cietušo personi nav. Autotransportu sadursmē vainīgs
otras mašīnas vadītājs, kurš saslīdot nenoturēja stūri mašīnai un iebrauca autobusa sānos.
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2.§.

Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem Tukuma
novada Domes 28.01.2010. saistošajos noteikumos
Nr.2 „Par Tukuma novada pašvaldības palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu
ZIŅO: Agris Baumanis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Juris Šulcs, Aiga Kasilova
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem Tukuma novada Domes 28.01.2010.
saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Tukuma novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” apstiprināšanu” pieņemt (lēmums pievienots).
3.§.
Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem
Tukuma novada Domes 25.11.2010. saistošajos
noteikumos Nr.42 „Par bērnu ēdināšanas maksas
Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestādēs
un izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas
izglītības programmu, noteikšanas kārtību””
apstiprināšanu
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētāja vietnieks
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem Tukuma novada Domes 25.11.2010.
saistošajos noteikumos Nr.42 „Par bērnu ēdināšanas maksas Tukuma novada pirmsskolas izglītības
iestādēs un izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, noteikšanas kārtību””
apstiprināšanu” pieņemt (lēmums pievienots).
4.§.
Par noteikumu „Kārtība, kādā piešķir pašvaldības
līdzfinansējumu Tukuma novada izglītības iestādes
izglītojamo ēdināšanai” apstiprināšanu
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētāja vietnieks
UZSTĀJAS: Juris Šulcs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
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NOLEMJ: lēmumu „Par noteikumu „Kārtība, kādā piešķir pašvaldības līdzfinansējumu Tukuma
novada izglītības iestādes izglītojamo ēdināšanai” apstiprināšanu” pieņemt (lēmums pievienots).
5.§.
Par ēdināšanas pakalpojuma maksu
Irlavas vidusskolā
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētāja vietnieks
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Irlavas vidusskolā” pieņemt (lēmums
pievienots).
6.§.
Par grozījumiem Tukuma novada Domes
25.02.2010. noteikumos Nr.5 „Izglītojamo
reģistrēšanas un uzņemšanas kārtība Tukuma
pilsētas vispārējās izglītības iestādes 1.klasē”

ZIŅO: Ēriks Lukmans – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par grozījumiem Tukuma novada Domes 25.02.2010. noteikumos Nr.5
„Izglītojamo reģistrēšanas un uzņemšanas kārtība Tukuma pilsētas vispārējās izglītības iestādes
1.klasē”” pieņemt (lēmums pievienots).
7.§.
Par klašu komplektiem un izglītojamo skaitu
Tukuma novada vispārējās izglītības iestāžu
1., 7. un 10. klasēs 2013./2014.mācību gadā

ZIŅO: Ēriks Lukmans – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Indulis Zariņš, Velta Lekse, Aivars Volfs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par klašu komplektiem un izglītojamo skaitu Tukuma novada vispārējās
izglītības iestāžu 1., 7. un 10. klasēs 2013./2014.mācību gadā” pieņemt (lēmums pievienots).
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8.§.
Par grozījumiem Irlavas vidusskolas
nolikumā

ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētāja vietnieks
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,

NOLEMJ: lēmumu „Par grozījumiem Irlavas vidusskolas nolikumā” pieņemt (lēmums
pievienots).
9.§.
Par Latvijas Universitātes Fonda aicinājumu
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Atklāti balsojot, ar 16 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans, Ludmila
Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis Zariņš), pret – nav,
atturas – 1 (Agris Jaunkļaviņš)
NOLEMJ: lēmumu „Par Latvijas Universitātes Fonda aicinājumu” pieņemt (lēmums pievienots).
10.§.
Par Tukuma novada pašvaldības aģentūras
„Tukuma novada sociālais dienests” 2012.gada
darbības pārskata apstiprināšanu
ZIŅO: Agris Baumanis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Māra Gaile, Juris Šulcs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais
dienests” 2012.gada darbības pārskata apstiprināšanu” pieņemt (lēmums pievienots).
11.§.
Par grozījumiem Tukuma novada pašvaldības
aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests”
nolikumā
ZIŅO: Agris Baumanis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
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Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par grozījumiem Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada
sociālais dienests” nolikumā” pieņemt (lēmums pievienots).
12.§.
Par Tukuma novada bāriņtiesas
2012.gada pārskatu
ZIŅO: Agris Baumanis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par Tukuma novada bāriņtiesas 2012. gada pārskatu” pieņemt (lēmums
pievienots).
13.§.
Par Tukuma pilsētas svētkiem 2013.gadā
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par Tukuma pilsētas svētkiem 2013.gadā” pieņemt (lēmums pievienots).
14.§.
Par kultūras un mākslas festivālu
„Pastaigas Tukumā” 2013.gadā
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par kultūras un mākslas festivālu „Pastaigas Tukumā” 2013.gadā” pieņemt
(lēmums pievienots).
15.§.
Par radošās stipendijas piešķiršanu
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ZIŅO: Ēriks Lukmans – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par radošās stipendijas piešķiršanu” pieņemt (lēmums pievienots).
16.§.
Par maksas pakalpojuma noteikšanu
Jaunsātu feldšeru punktā
ZIŅO: Juris Šulcs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Santa Heimane
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par maksas pakalpojuma noteikšanu Jaunsātu feldšeru punktā” pieņemt
(lēmums pievienots).
17.§.
Par atļauju ņemt kredītu Eiropas Savienības
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
atbalstīta projekta „Zemītes ielas un tilta pār
Slocenes upi rekonstrukcija” īstenošanai
ZIŅO: Juris Šulcs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Laila Dzalbe
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par atļauju ņemt kredītu Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) atbalstīta projekta „Zemītes ielas un tilta pār Slocenes upi rekonstrukcija”
īstenošanai” pieņemt (lēmums pievienots).
18.§.
Par Tukuma novada Tumes pagasta Tumes ciema
ūdenssaimniecības attīstības tehniski ekonomiskā
pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta
īstenošanai
ZIŅO: Juris Šulcs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Arvīds Driķis
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Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par Tukuma novada Tumes pagasta Tumes ciema ūdenssaimniecības attīstības
tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības
investīciju projekta īstenošanai” pieņemt (lēmums pievienots).
19.§.
Par projektu „Tukuma novada Multifunkcionāla
jaunatnes iniciatīvu centra darbības nodrošināšana”
ZIŅO: Juris Šulcs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par projektu „Tukuma novada Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra
darbības nodrošināšana” pieņemt (lēmums pievienots).
20.§.
Par biedrības „Mēs – Ozolnieku ciemam”
projekta līdzfinansējumu
ZIŅO: Juris Šulcs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par biedrības „Mēs – Ozolnieku ciemam” projekta līdzfinansējumu” pieņemt
(lēmums pievienots).
21.§.
Par biedrības „Stūrītis” projekta
līdzfinansēšanu
ZIŅO: Juris Šulcs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par biedrības „Stūrītis” projekta līdzfinansēšanu” pieņemt (lēmums
pievienots).
22.§.
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Par pašvaldības nekustamā īpašuma
Ziedoņa ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā,
atsavināšanu
ZIŅO: Juris Šulcs – Domes priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Viesturs Bērzājs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ziedoņa ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā,
atsavināšanu” pieņemt (lēmums pievienots).
23.§.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma –
dzīvojamās telpas Nr.4, „Kliģu skola”,
Džūkstes pagastā, Tukuma novadā,
atsavināšanu

ZIŅO: Juris Šulcs – Domes priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Viesturs Bērzājs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvojamās telpas Nr.4, „Kliģu skola”,
Džūkstes pagastā, Tukuma novadā, atsavināšanu” pieņemt (lēmums pievienots).
24.§.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vilnīši”,
Slampes pagastā, Tukuma novadā, pārdošanu

ZIŅO: Juris Šulcs – Domes priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Viesturs Bērzājs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vilnīši”, Slampes pagastā, Tukuma
novadā, pārdošanu” pieņemt (lēmums pievienots).
25.§.
Par ūdens pievada izbūvi dzīvojamai mājai
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Talsu ielā 31, Tukumā, pēc iedzīvotāju
ierosinājuma

ZIŅO: Arvīds Driķis – Komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par ūdens pievada izbūvi dzīvojamai mājai Talsu ielā 31, Tukumā, pēc
iedzīvotāju ierosinājuma” pieņemt (lēmums pievienots).
26.§.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu teritorijas
labiekārtošanai Pūre 20, Pūre 21, Pūre 23,
Pūres pagastā, Tukuma novadā
ZIŅO: Arvīds Driķis – Komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Juris Šulcs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par līdzfinansējuma piešķiršanu teritorijas labiekārtošanai Pūre 20, Pūre 21,
Pūre 23, Pūres pagastā, Tukuma novadā” pieņemt (lēmums pievienots)
27.§.
Par Mildas Andrupes iesniegumu
ZIŅO: Arvīds Driķis – Komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par Mildas Andrupes iesniegumu” pieņemt (lēmums pievienots).
28.§.
Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu
ZIŅO: Arvīds Driķis – Komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Guntis Bondars
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
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NOLEMJ: lēmumu „Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu” pieņemt (lēmums pievienots).
29.§.
Par nepieciešamo remontdarbu un
izmaksu tāmes saskaņošanu
ZIŅO: Juris Šulcs – Domes priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Guntis Bondars
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par nepieciešamo remontdarbu un izmaksu tāmes saskaņošanu” pieņemt
(lēmums pievienots).
30.§.
Par pašvaldības nedzīvojamās telpas
Spartaka ielā 11, Tukumā, Tukuma
novadā, iznomāšanu
ZIŅO: Arvīds Driķis – Komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par pašvaldības nedzīvojamās telpas Spartaka ielā 11, Tukumā, Tukuma
novadā, iznomāšanu” pieņemt (lēmums pievienots).
31.§.
Par dzīvokļu izslēgšanu no dzīvojamā fonda
ZIŅO: Arvīds Driķis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par dzīvokļu izslēgšanu no dzīvojamā fonda” pieņemt (lēmums pievienots).
32.§.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
ZIŅO: Indulis Zariņš – Teritoriālās attīstības komitejas priekšsēdētājs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
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NOLEMJ: lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” pieņemt (lēmums pievienots).
33.§.
Par zemes īpašumtiesībām
ZIŅO: Indulis Zariņš – Teritoriālās attīstības komitejas priekšsēdētājs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par zemes īpašumtiesībām” pieņemt (lēmums pievienots).
34.§.
Par zemes nomu
ZIŅO: Indulis Zariņš – Teritoriālās attīstības komitejas priekšsēdētājs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par zemes nomu” pieņemt (lēmums pievienots).
35.§.
Par nekustamo īpašumu apvienošanu

ZIŅO: I.Zariņš – Teritoriālās attīstības komitejas priekšsēdētājs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par nekustamo īpašumu apvienošanu” pieņemt (lēmums pievienots).
36.§.
Par nekustamo īpašumu sadalīšanu

ZIŅO: Indulis Zariņš – Teritoriālās attīstības komitejas priekšsēdētājs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par nekustamo īpašumu sadalīšanu” pieņemt (lēmums pievienots).
37.§.
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Par zemes lietošanas mērķa maiņu

ZIŅO: Indulis Zariņš – Teritoriālās attīstības komitejas priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Viesturs Bērzājs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par zemes lietošanas mērķa maiņu” pieņemt (lēmums pievienots).
38.§.
Par adrešu un nosaukuma piešķiršanu
ZIŅO: Indulis Zariņš – Teritoriālās attīstības komitejas priekšsēdētājs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par adrešu un nosaukuma piešķiršanu” pieņemt (lēmums pievienots).
39.§.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma
„Blāzmas”, Lestenes pagastā, Tukuma
novadā, iznomāšanu
ZIŅO: Indulis Zariņš – Teritoriālās attīstības komitejas priekšsēdētājs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Blāzmas”, Lestenes pagastā, Tukuma
novadā, iznomāšanu” pieņemt (lēmums pievienots).
40.§.
Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu
ZIŅO: Juris Šulcs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
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NOLEMJ: lēmumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” pieņemt (lēmums
pievienots).
41.§.
Par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda samaksas termiņa pagarināšanu
ZIŅO: Juris Šulcs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņa pagarināšanu”
pieņemt (lēmums pievienots).
42.§.
Par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda dzēšanu

ZIŅO: Juris Šulcs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,

NOLEMJ: lēmumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” pieņemt (lēmums
pievienots).
43.§.
Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu
nokavējumu naudas dzēšanu

ZIŅO: Juris Šulcs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,

NOLEMJ: lēmumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu nokavējumu naudas dzēšanu”
pieņemt (lēmums pievienots).
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44.§.
Par nekustamā īpašuma nodokļa
parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā

ZIŅO: Juris Šulcs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,

NOLEMJ: lēmumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā” pieņemt
(lēmums pievienots).

45.§.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu,
zemes gabalu sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
ZIŅO: Juris Šulcs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, zemes gabalu sadalīšanu un
nosaukuma piešķiršanu” pieņemt (lēmums pievienots).
46.§.
Par naudas līdzekļiem
ZIŅO: Juris Šulcs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Inese Smirnova, Indulis Zariņš, Modris Liepiņš, Jānis Ozols, Ludmila Reimate
Par lēmuma 1., 2., 4., 5., 6. un 7.punktu, atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris
Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis, Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace
Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs,
Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
par lēmuma 3.punktu atklāti balsojot, ar 16 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis
Bondars, Arvīds Driķis, Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis
Ozols, Ēriks Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars
Volfs, Indulis Zariņš), pret – nav, atturas – nav (balsojumā nepiedalās deputāts Modris Liepiņš
pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”),
NOLEMJ: lēmumu „Par naudas līdzekļiem” pieņemt (lēmums pievienots).
47.§.
Par V.Karpovas iesniegumu
ZIŅO: Juris Šulcs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
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Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par V.Karpovas iesniegumu” pieņemt (lēmums pievienots).
48.§.
Par dzīvojamo telpu izīrēšanu
ZIŅO: Agris Baumanis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par dzīvojamo telpu izīrēšanu” pieņemt (lēmums pievienots).
49.§.
Par sociālo palīdzību
ZIŅO: Agris Baumanis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Māra Gaile
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par sociālo palīdzību” pieņemt (lēmums pievienots).
50.§.
Par atļauju ņemt kredītu Eiropas Savienības
Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalstīta
projekta „Dzīves vides uzlabošana Zentenes
pagastā” īstenošanai
ZIŅO: Juris Šulcs – Domes priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Silvija Rabkēviča
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par atļauju ņemt kredītu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda
(EZF) atbalstīta projekta „Dzīves vides uzlabošana Zentenes pagastā” īstenošanai” pieņemt
(lēmums pievienots).
51.§.
Par pamatlīdzekļu nodošanu bezatlīdzības
lietošanā SIA „Komunālserviss TILDe”
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ZIŅO: Juris Šulcs – Domes priekšsēdētājs
Atklāti balsojot, ar 16 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans,
Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis Zariņš),
pret – nav, atturas – 1 (Artis Jomerts)
NOLEMJ: lēmumu „Par pamatlīdzekļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA „Komunālserviss
TILDe”” pieņemt (lēmums pievienots).
52.§.
Par projektu „Tukuma novada Tumes pagasta
Tumes ciema ūdenssaimniecības attīstība”
ZIŅO: Juris Šulcs – Domes priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Laila Dzalbe, Anita Šēlunda, Arvīds Driķis
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par projektu “Tukuma novada Tumes pagasta Tumes ciema ūdenssaimniecības
attīstība”” pieņemt (lēmums pievienots).
53.§.
Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība
Tukuma novada Džūkstes pagasta Džūkstes ciemā”
ZIŅO: Juris Šulcs – Domes priekšsēdētājs
UZSTĀJAS”Laila Dzalbe, Anita Šēlunda
Atklāti balsojot, ar 17 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks
Lukmans, Ludmila Reimate, Juris Rozenbergs, Vladimirs Skuja, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis
Zariņš), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma novada Džūkstes pagasta
Džūkstes ciemā”” pieņemt (lēmums pievienots).
54.§.
Par Tukuma novada Lestenes pagasta Lestenes ciema
ūdenssaimniecības tehniski ekonomiskā pamatojuma
apstiprināšanu un saistībām ūdenssaimniecības attīstības
investīciju projekta īstenošanai
ZIŅO: Juris Šulcs – Domes priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Vilnis Janševskis
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (Agris Baumanis, Juris Bogužs, Guntis Bondars, Arvīds Driķis,
Gunta Kalviņa, Dace Lebeda, Jānis Ozols, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans, Ludmila Reimate, Juris
Rozenbergs, Juris Šulcs, Aivars Volfs, Indulis Zariņš), pret – nav, atturas – nav (balsojumā
nepiedalās Agris Jaunkļaviņš, Artis Jomerts, Vladimirs Skuja)
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NOLEMJ: lēmumu „Par Tukuma novada Lestenes pagasta Lestenes ciema ūdenssaimniecības
tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un saistībām ūdenssaimniecības attīstības
investīciju projekta īstenošanai” pieņemt (lēmums pievienots).
Domes sēde tiek slēgta plkst. 10:35.
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs

Protokolēja
Administratīvās nodaļas vadītāja

R.Skudra

Protokols parakstīts 2013.gada 6.martā.
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LĒMUMS
Tukumā
2013.gada 28.februārī

prot.Nr.3, 2.§.

Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem
Tukuma novada Domes 28.01.2010. saistošajos
noteikumos Nr.2 „Par Tukuma novada pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
apstiprināšanu

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 „Par grozījumiem Tukuma novada Domes
28.01.2010. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Tukuma novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”” (pievienoti).
2. Saistošos noteikumus Nr.4 „Par grozījumiem Tukuma novada Domes 28.01.2010.
saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Tukuma novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā”” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rakstveidā un elektroniskā veidā.
3. Noteikt, ka saistošie noteikumi Nr.4 „Par grozījumiem Tukuma novada Domes
28.01.2010. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Tukuma novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas Domes
bezmaksas informatīvajā izdevumā „Tukuma Laiks”.
4. Saistošos noteikumus Nr.4 „Par grozījumiem Tukuma novada Domes 28.01.2010.
saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Tukuma novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā””:
4.1. publicēt Domes bezmaksas informatīvajā izdevumā „Tukuma Laiks”;
4.2. publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv;
4.3. izvietot pieejamā vietā Domes ēkā un pagastu pārvaldēs.

Domes priekšsēdētājs
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APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada Domes 28.02.2013.
lēmumu (prot.Nr.3, 2.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Tukumā
2013.gada 28.februārī

Nr.4
(prot.Nr.3, 2.§.)

Par grozījumiem Tukuma novada Domes
28.01.2010. saistošajos noteikumos Nr.2
„Par Tukuma novada pašvaldības palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā”, 6.panta otro daļu, 7.panta piekto un sesto daļu,
15.pantu, 17.panta pirmo daļu, 24.panta pirmo daļu, likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta
ceturto daļu, 6., 8.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu

Izdarīt Tukuma novada Domes 28.01.2010. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Tukuma
novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” šādus grozījumus:
1. papildināt noteikumus ar jaunu 15.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„15.4. personai vēlamā dzīvokļa platība, istabu skaits, stāvs un labiekārtotības pakāpe”,
2. papildināt noteikumus ar jaunu 15.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„15.5.personai vēlamā dzīvojamās telpas atrašanās vieta novada teritorijā”,
3. papildināt noteikumus ar jaunu 16.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„16.3. veikt atkārtotu reģistrāciju ik pa 12 mēnešiem no lēmuma par reģistrēšanu palīdzības
reģistrā pieņemšanas dienas. Personas, kuras līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai bija reģistrētas
palīdzības reģistrā, pirmo pārreģistrāciju veic līdz 2013.gada 1.decembrim”,
4. papildināt noteikumus ar jaunu 20.¹ 3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“ 20.¹3. personas, kuras strādā komercsabiedrībā vai citā iestādē Tukuma novada teritorijā,
un tām ir pašvaldībai nepieciešamās specifiskās zināšanas vai izglītība kādā noteiktā specialitātē”,
5. papildināt noteikumus ar jaunu 20.¹4.apakšpunktu šādā redakcijā:
“ 20.¹4.personas, kuras pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas labprātīgi atbrīvojušas vai
izliktas no dzīvojamās telpas sakarā ar vienīgā mājokļa iegādei ņemtā hipotekārā kredīta (līdz Ls
80 000) saistību nepildīšanu, ja tās ir:
20.¹4.1.maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens
nepilngadīgs bērns;
20.¹4.2. personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir bērns invalīds;
20.¹4.3. personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni;
20.¹4.4. pensijas vecuma personas, 1.un 2.grupas invalīdi, kuriem, nav likumā noteikto
apgādnieku.”

Domes priekšsēdētājs
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PIELIKUMS
Tukuma novada Domes 28. 02.2013
lēmumam (prot.Nr.3, 2.§.)

Saistošo noteikumu „Par grozījumiem Tukuma novada Domes
28.01.2010. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Tukuma novada
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi „Par grozījumiem Tukuma novada Domes
28.01.2010. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Tukuma novada
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” nepieciešami, lai
precizētu un papildinātu informāciju par pašvaldības palīdzības reģistrā
dzīvojamās telpas izīrēšanai iekļautajām personām.
Noteikumi ir papildināti ar nosacījumu, ka palīdzības reģistrā
reģistrētajām personām iesniegtā informācija ir jāatjauno un papildināts
personu loks, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta izpildes nodrošināšanai ir ietekme uz
pašvaldības budžetu. Jāpapildina pašvaldības īpašumā esošais dzīvojamais
fonds.

4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.

Saistošo noteikumu projekts ietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā - paplašinot darba ņēmēju loku.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām.

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Sagatavojot saistošo noteikumu projektu, ir veiktas konsultācijas ar
sabiedrības pārstāvjiem – ņemti vērā darba devēju ierosinājumi, jo
pašvaldības teritorijā trūkst atsevišku profesiju kvalificēti speciālisti.

Domes priekšsēdētājs
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APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada Domes 28.01.2010.
lēmumu (prot.Nr.1, 2.§.)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar
Tukuma novada Domes lēmumiem:
- 25.03.2010. (prot.Nr.3, 4.§.);
- 21.10.2010. (prot.Nr.11, 5.§.);
- 27.10.2011. (prot.Nr.14, 3. §.);
- 28.02.2013. (prot. Nr.3, 2.§.).

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Tukumā
2010.gada 28.janvārī

Nr.2
(prot.Nr.1, 2.§.)

Par Tukuma novada pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 2., 5.pantu, 6.panta otro daļu, 7.panta piekto un sesto
daļu, 9.panta pirmās daļas 4.punktu, 14.panta pirmās daļas 6.punktu,
15.pantu, 17.panta pirmo daļu, 24.panta pirmo daļu, likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta
ceturto daļu, 6., 8.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka personas, kuras ir tiesīgas
saņemt Tukuma novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk tekstā –
palīdzība), kārtību, kādā personas reģistrējamas palīdzības reģistrā un izslēdzamas no tā, palīdzības
sniegšanas kārtību, kā arī pašvaldības institūcijas, kuras reģistrē personas un sniedz noteikumos
noteiktos palīdzības veidus.
2. Pašvaldība palīdzību sniedz tikai palīdzības reģistros iekļautajām personām, izņemot
gadījumus, kad stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā
telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi, turklāt persona ne vēlāk kā viena
mēneša laikā pēc stihiskās nelaimes vai avārijas ir iesniegusi Domē vai pakalpojumu centrā
iesniegumu par nepieciešamo palīdzību.
Ja personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai
daļēji sagruvusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā un pašvaldība nevar šo personu uzreiz
nodrošināt ar dzīvojamo telpu (jo nav brīvu neizīrētu dzīvojamo telpu), personu nodrošina ar
pagaidu dzīvojamo telpu.
3. Pašvaldība sniedz šādu palīdzību:
3.1. izīrē pašvaldībai piederošu vai uz likumīga pamata tās lietojumā esošas dzīvojamās
telpas;
3.2. izīrē sociālos dzīvokļus vai sociālās dzīvojamās telpas;
3.3. sniedz palīdzību dzīvojamās telpas apmaiņā;
3.4. remontē dzīvojamo telpu;
3.5. piešķir vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu.
4. Pašvaldība sniedz palīdzību tikai tām personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas
pašvaldības administratīvajā teritorijā un ir nodzīvojušas tajā vismaz 5 gadus, izņemot likuma „ Par
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palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 3., 4. un 5.punktā minētajos
gadījumos.
5. Personu, kuras vēlas un ir tiesīgas saņemt Tukuma novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā, reģistru uzturēšanu kārto Tukuma novada Domes Komunālā nodaļa.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 27.10.2011. lēmumu (prot.Nr.14, 3.§.)

6. Šajos noteikumos maznodrošinātās personas statuss ir pielīdzināts Tukuma novada
Domes 24.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.4 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša
persona atzīstama par maznodrošinātu” noteiktās maznodrošinātās personas statusam.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 27.10.2011. lēmumu (prot.Nr.14, 3.§.)

II. Personu reģistrācijas kārtība
7. Persona, kura vēlas saņemt pašvaldības palīdzību, iesniedz Domē vai pakalpojumu centrā
iesniegumu un dokumentus, kas apliecina, ka persona ir tiesīga saņemt šo noteikumu 3.punktā
noteikto palīdzību. Ja iesniegumu iesniedz ģimene, to paraksta visi pilngadīgie ģimenes locekļi.
Iesniegumā norādāmi iespējamie personai vēlamie pašvaldības palīdzības veidi, kā arī
persona ar savu parakstu apliecina:
7.1. ka tās, kā arī ģimenes locekļu īpašumā (arī kopīpašumā) vai lietošanā nav cita
dzīvojamā platība vai arī nekustamais īpašums, ko var izmantot peļņas gūšanai;
7.2. ka pēdējo piecu gadu laikā nav devusi piekrišanu mājokli pārdot vai citādi atsavināt un
darījuma rezultātā zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo mājokli;
7.3. ka piecu gadu laikā tā nav pasliktinājusi savus dzīves apstākļus, apmainot to pret
mazāku vai, iemitinot īrētajā dzīvoklī radiniekus (izņemot laulāto un nepilngadīgos bērnus) un citas
personas, kuru iemitināšanai nepieciešama izīrētāja atļauja.
8. Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
8.1. pases kopija, uzrādot oriģinālu;
8.2. dzīvojamās telpas īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu.
8.3. Izslēgts ar Tukuma novada Domes 25.03.2010. lēmumu (prot.Nr.3, 4.§.)
9. Papildus noteikumu 8. punktā norādītajiem dokumentiem jāpievieno:
9.1. Izslēgts ar Tukuma novada Domes 25.03.2010. lēmumu (prot.Nr.3, 4.§.);
9.2. noteikumu 19.3., 19.4., 19.5.punktā minētajām personām:
9.2.1. spēkā stājies tiesas spriedums par izlikšanu no dzīvojamās telpas,
9.2.2. pensionāra vai invalīda apliecības kopija vai bērna dzimšanas apliecības kopija vai
politiski represētās personas apliecības kopija un rakstveida apliecinājums, ka personas lietošanā
nav citas dzīvojamās telpas vai īpašuma, no kura var gūt ienākumus;
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 25.03.2010. lēmumu (prot.Nr.3, 4.§.)

9.3. noteikumu 19.6.punktā minētajām personām – represētās personas apliecības kopija;
9.4. noteikumu 19.7.punktā minētajām personām:
9.4.1. repatrianta statusu apliecinoša dokumenta kopija,
9.4.2. arhīva izziņa par repatrianta pēdējo dzīves vietu Latvijā pirms izceļošanas;
9.5. noteikumu 19.9.punktā minētajām personām – bērnu dzimšanas apliecību kopijas vai
bērna invaliditātes apliecības kopija;
9.6. noteikumu 19.11.punktā minētajām personām – brīvības atņemšanas vietas izziņa, kurā
norādīts atbrīvošanas laiks;
9.7. noteikumu 24.2.punktā minētajām personām – pensionāra apliecības kopija;
9.8. noteikumu 24.3.punktā minētajām personām – invalīda apliecības kopija.
10. Palīdzības reģistrā iekļautās personas pienākums ir iesniegt Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu komisijas izziņas kopiju par invaliditātes termiņa pagarināšanu, kā arī citus
dokumentus, ja mainījušies apstākļi, kuri bija par pamatu iekļaušanai palīdzības reģistrā.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 25.03.2010. lēmumu (prot.Nr.3, 4.§.)
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11. Personu iesniegumus par palīdzības sniegšanu izskata Tukuma novada Domes Dzīvokļu
komisija (turpmāk tekstā – Dzīvokļu komisija). Dzīvokļu komisijai ir tiesības pieprasīt papildus
dokumentus informācijas precizēšanai.
12. Ja persona noteiktā termiņā neiesniedz pieprasītos dokumentus, personas iesniegums
tiek atstāts bez izskatīšanas.
13. Dzīvokļu komisija pieņem lēmumu par to, vai persona iekļaujama attiecīgajā palīdzības
reģistrā, kāds norādīts personas iesniegumā, vai par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt šo
palīdzību, kā arī lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra.
Lēmumu par konkrētas dzīvojamās telpas izīrēšanu pieņem Tukuma novada Dome.
14. Dzīvokļu komisija var atteikt atzīt personu par tiesīgu saņemt šo noteikumu 3.1.punktā
noteikto palīdzību:
14.1. piecus gadus pēc tam, kad attiecīgā persona devusi piekrišanu privatizēt tās īrēto valsts
vai pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgusi ar to vienošanos par dzīvojamās telpas
lietošanas tiesību izbeigšanu;
14.2. piecus gadus pēc tam, kad ar attiecīgās personas piekrišanu tai piederošais dzīvoklis
pārdots vai citādi atsavināts un darījuma rezultātā šī persona zaudējusi lietošanas tiesības uz
attiecīgo dzīvokli;
14.3. ja personas īpašumā ir dzīvošanai derīga dzīvojamā māja vai dzīvojamā telpa;
14.4. piecus gadus pēc tam, kad persona ir pasliktinājusi dzīves apstākļus, iemitinoties
dzīvojamā telpā, kura nav dzīvošanai derīga;
14.5. piecus gadus pēc tam, kad persona ir pasliktinājusi dzīves apstākļus, apmainot
dzīvojamo telpu pret mazāku;
14.6. persona dzīvojamā telpā ir iemitinājusi likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9.pantā
noteiktās citas personas vai apakšīrniekus, samazinot dzīvojamās telpas platību uz vienu cilvēku.
14.7. piecus gadus pēc tam, kad pašvaldība personai jau sniegusi šo noteikumu 3.1.punktā
noteikto palīdzību;
14.8. piecus gadus pēc tam, kad persona izslēgta no palīdzības reģistra saskaņā ar šo
noteikumu 16.punktu.
15. Par katru personu, kas reģistrēta palīdzības saņemšanai, palīdzības reģistrā iekļauj šādas
ziņas:
15.1. reģistrētās personas vārds un uzvārds;
15.2. iesnieguma reģistrēšanas datums;
15.3. personas kārtas numurs reģistrā;
15.4. personai vēlamā dzīvokļa platība, istabu skaits, stāvs un labiekārtotības pakāpe;
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.02.2013. lēmumu (prot.Nr.3, 2.§.)

15.5. personai vēlamā dzīvojamās telpas atrašanās vieta novada teritorijā.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.02.2013. lēmumu (prot.Nr.3, 2.§.)

16. Personas, kura reģistrēta palīdzības saņemšanai, pienākumi ir:
16.1. atkārtoti iesniegt terminētos dokumentus;
16.2. divu nedēļu laikā rakstveidā paziņot pašvaldībai, ja ir zuduši apstākļi, kas bijuši par
pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās pašvaldības palīdzības saņemšanai.
16.3. veikt atkārtotu reģistrāciju ik pa 12 mēnešiem no lēmuma par reģistrēšanu palīdzības
reģistrā pieņemšanas dienas. Personas, kuras līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai bija reģistrētas
palīdzības reģistrā, pirmo pārreģistrāciju veic līdz 2013.gada 1.decembrim”.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.02.2013. lēmumu (prot.Nr.3, 2.§.)

Nd3-13
32

III. Personas izslēgšana no reģistra un pārreģistrēšana citā palīdzības reģistrā
17. Lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra pieņem Tukuma novada Domes
Dzīvokļu komisija šādos gadījumos:
17.1. persona iesniegusi rakstisku iesniegumu par atteikšanos no palīdzības saņemšanas;
17.2. tā sniegusi nepatiesas ziņas par apstākļiem, kuri bijuši par pamatu šīs personas
reģistrēšanai attiecīgās pašvaldības palīdzības saņemšanai;
17.3. zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās pašvaldības
palīdzības saņemšanai;
17.4. Izslēgts ar Tukuma novada Domes 25.03.2010. lēmumu (prot.Nr.3, 4.§.);
17.5. Izslēgts ar Tukuma novada Domes 25.03.2010. lēmumu (prot.Nr.3, 4.§.).
18. Ja persona nepamatoti atteikusies no trim pašvaldības piedāvātajiem dzīvokļiem, šī
persona pēdējā atteikuma iesniegšanas datumā attiecīgā veida palīdzības reģistrā pārreģistrējama ar
pēdējo kārtas numuru.
IV. Dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtība
19. Pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmi:
19.1. bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un
audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa – pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās
bērnu audzināšanas un aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši
mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk
aizņemtajā dzīvojamā telpā;
19.2. maznodrošinātas personas, kuras dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam
atdotā mājā un lietojušas dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai un ja to lietošanā vai īpašumā
nav citas dzīvojamās telpas;
19.3. personas, kurām saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” sniedzama palīdzība
gadījumos, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas un ja tās ir:
19.3.1. maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir invalīdi;
19.3.2. maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens
nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona
vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds;
19.4. personas, kuras tiek izliktas no tām piederoša dzīvokļa, ja uz dzīvokļa īpašumu ir
vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un remonta izdevumiem un ja tās ir:
19.4.1. maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir invalīdi,
19.4.2. maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens
nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona
vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds,
19.4.3. politiski represētās personas, ja to lietošanā nav citas dzīvojamās telpas;
19.5. politiski represētās personas, kuras tiek izliktas no dzīvojamās telpas likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmajā daļā, 28.3 panta pirmajā daļā vai 28.4 panta otrajā daļā
paredzētajā gadījumā, ja to lietošanā nav citas dzīvojamās telpas vai īpašuma, no kura var gūt
ienākumus;
19.6. maznodrošinātas politiski represētās personas;
19.7. repatrianti, kuri izceļojuši no Latvijas laikā līdz 1990.gada 4.maijam un kuriem nav
iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties pirms izceļošanas no Latvijas aizņemtajā
dzīvojamā telpā, vai repatrianti, kuri dzimuši ārvalstīs vai izceļojuši no Latvijas pēc 1990.gada
4.maija un izceļošanas brīdī bijuši nepilngadīgi;
19.8. maznodrošinātas personas, kuras dzīvo dzīvoklī, kura īpašnieka maiņa notikusi līdz
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” spēkā stāšanās brīdim valsts
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īpašuma konversijas rezultātā vai starpsaimniecību uzņēmumu privatizācijas rezultātā un kurš nav
privatizēts likumos „Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” un „Par lauksaimniecības uzņēmumu
un zvejnieku kolhozu privatizāciju” noteiktajā kārtībā, un kuras lietojušas dzīvokli īpašnieka maiņas
brīdī, ja viņu lietošanā vai īpašumā nav cita dzīvojamā telpa vai īpašums, no kura var gūt
ienākumus;
19.9. maznodrošinātas daudzbērnu ģimenes (ģimenē trīs un vairāk bērnu) vai
maznodrošinātas ģimenes, kuras audzina bērnu – invalīdu;
19.10. Izslēgts ar Tukuma novada Domes 25.03.2010. lēmumu (prot.Nr.3, 4.§.);
19.11. maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma
vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja Tukuma novada administratīvajā teritorijā un tām nav
iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā. Šis noteikums
neattiecas uz tām personām, kuras devušas piekrišanu privatizēt to īrēto valsts vai pašvaldības
dzīvokli citai personai un noslēgušas ar šo personu vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas
tiesību izbeigšanu vai ar kuru piekrišanu dzīvoklis ir pārdots vai citādi atsavināts, un darījuma
rezultātā persona zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli;
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 27.10.2011. lēmumu (prot.Nr.14, 3.§.)

19.12. personas, kuras reģistrētas palīdzības reģistrā vienreizējā dzīvojamās telpas
atbrīvošanas pabalsta saņemšanai un vēlas pabalsta saņemšanas vietā īrēt pašvaldības dzīvokli, un
ja viņu lietošanā vai īpašumā nav cita dzīvojamā telpa, vai īpašums, no kura gūt ienākumus.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 27.10.2011. lēmumu (prot.Nr.14, 3.§.)

20. Personai tiek piedāvāts izīrēt dzīvojamo telpu, ņemot vērā apdzīvoto vietu, kurā atrodas
personas deklarētā dzīvesvieta uz iesnieguma iesniegšanas brīdi. Personai var piedāvāt īrēt
dzīvojamo telpu citā apdzīvotā vietā, ja tā piekrīt pārcelties uz dzīvi citā apdzīvotā vietā novada
teritorijā.
20.1 Vispārējā kārtībā ar dzīvojamo telpu nodrošināmi:
20.11. pašvaldības administrācijas, valsts un pašvaldību iestāžu speciālisti, kuri nepieciešami
valsts un pašvaldību funkciju pildīšanai;
20.12. personas, kuras līdz šo noteikumu izdošanai bija reģistrētas palīdzības reģistrā, bet
neatbilst personu lokam, kuras minētas šo noteikumu 19.punktā un 20.punktā.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 25.03.2010. lēmumu (prot.Nr.3, 4.§.)

20.¹ 3. personas, kuras strādā komercsabiedrībā vai citā iestādē Tukuma novada teritorijā ,un
tām ir pašvaldībai nepieciešamās specifiskās zināšanas vai izglītība kādā noteiktā specialitātē.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.02.2013. lēmumu (prot.Nr.3, 2.§.)

20.¹4.personas, kuras, pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, labprātīgi atbrīvojušas vai
izliktas no dzīvojamās telpas sakarā ar vienīgā mājokļa iegādi ņemtā hipotekārā kredīta (līdz Ls
80 000) saistību nepildīšanu, ja tās ir:
20.¹4.1. maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens
nepilngadīgs bērns;
20.¹4.2. personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir bērns invalīds;
20.¹4.3. personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni;
20.¹4.4. pensijas vecuma personas, 1.un 2.grupas invalīdi, kuriem, nav likumā noteikto
apgādnieku.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.02.2013. lēmumu (prot.Nr.3, 2.§.)

21. Neizīrētu dzīvojamo telpu piedāvā īrēt šādā secībā:
21.1. vispirms to piedāvā īrēt personām, kurām saskaņā ar likumu „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” neatliekami sniedzama palīdzība;
21.2. ja šādu personu nav vai tās visas rakstveidā atteikušās īrēt piedāvātās dzīvojamās
telpas, tad neizīrētās dzīvojamās telpas tiek piedāvātas tām maznodrošinātām personām, kuras ar
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dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām. Īrēt dzīvojamo telpu piedāvā iesniegumu
reģistrēšanas secībā;
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 25.03.2010. lēmumu (prot.Nr.3, 4.§.)

21.3. ja nav noteikumu 21.1. un 21.2.punktā minēto personu vai tās no piedāvātās
dzīvojamās telpas rakstveidā atteikušās, tad neizīrēto dzīvojamo telpu piedāvā īrēt personām, kuras
ar dzīvojamo telpu nodrošina vispārējā kārtībā. Īrēt dzīvojamo telpu piedāvā iesniegumu
reģistrācijas secībā.
21.1 Ņemot vērā dzīvojamās telpas tehnisko stāvokli un personas sadzīves apstākļus, Domei
ir tiesības neievērot šo noteikumu 21.2. un 21.3.apakšpunktā noteikto dzīvojamās telpas
piedāvāšanas secību.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 21.10.2010. lēmumu (prot.Nr.11, 5.§.)

22. Dzīvojamās telpas īres līgums ar personām, kurām sniegta palīdzība saskaņā ar šo
noteikumu 201.1.punktu, tiek slēgts uz darba attiecību laiku. Ja darbinieka darba attiecību laiks ir
vismaz 5 gadi, tad dzīvojamās telpas īres līgums tiek slēgts uz nenoteiktu laiku.
23. Dzīvokļu komisijai ir tiesības mainīt šo noteikumu 21.2.punktā norādīto iesniegumu
reģistrēšanas secību personai, kura:
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 25.03.2010. lēmumu (prot.Nr.3, 4.§.)

23.1. ir administratīvi sodīta līdz šā soda dzēšanas termiņa iestāšanās dienai;
23.2. ir parādā īres maksu (apsaimniekošanas maksu) vai maksu par pakalpojumiem līdz
parāda pilnai samaksai;
23.3. pēdējo piecu gadu laikā ir pasliktinājusi dzīvošanas apstākļus (apmainījusi dzīvojamo
telpu uz mazāku, nelikumīgi iemitinājusi dzīvoklī citas personas, atļāvusi trešajai personai privatizēt
savu dzīvokli u.c.) un tā rezultātā ir radusies iespēja prasīt pašvaldības palīdzību;
23.4. dzīvo dzīvojamā telpā, kura atbilst normatīvo aktu prasībām.
V. Sociālo dzīvokļu izīrēšana
24. Tiesības īrēt sociālos dzīvokļus ir:
24.1. likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta
pirmajā daļā noteiktajām personām;
24.2. atsevišķi dzīvojošām pensijas vecuma personām, kurām nav apgādnieku;
24.3. atsevišķi dzīvojošiem invalīdiem, kuriem nav apgādnieku.
25. Personas, kuras atzītas par tiesīgām īrēt sociālo dzīvokli, tiek reģistrētas atsevišķā
palīdzības reģistrā.
26. Sociālos dzīvokļus izīrē iesniegumu reģistrācijas secībā, nepieciešamības gadījumā
pielietojot šo noteikumu 23.punktā noteiktos izņēmumus.
27. Personai, kura atzīta par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, ar šīs personas rakstisku piekrišanu
var izīrēt parastu dzīvokli, nepiemērojot sociālajiem dzīvokļiem noteiktos īres un pakalpojumu
maksas atvieglojumus.
28. Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku līdz sešiem mēnešiem.
29. Sociālo dzīvokli īrniekam nodod ar pieņemšanas-nodošanas aktu, iepazīstina ar sociālā
dzīvokļa lietošanas noteikumiem (pielikums), par ko īrnieks parakstās.
30. Pašvaldībai ir tiesības neatjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar personu, kura pārkāpj
sociālā dzīvokļa lietošanas noteikumus vai kurai sociālā dzīvokļa īres laikā iestājušies apstākļi, kas
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ir par pamatu sociālā dzīvokļa īres līguma izbeigšanai saskaņā ar likuma „Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 14.pantu.
31. Ja personai īres un pakalpojumu parāds pārsniedz trīs mēnešu maksājumu summu,
pašvaldībai ir tiesības dzīvoklim noņemt sociālā dzīvokļa statusu vai nepagarināt sociālā dzīvokļa
īres līgumu.
VI. Palīdzība dzīvojamās telpas apmaiņā
32. Dzīvojamās telpas apmaiņai tiek reģistrētas personas:
32.1. ja ir īres un pakalpojumu parāds un ja tās vēlas pašvaldības īpašumā esošo vai tās
nomāto dzīvojamo telpu apmainīt pret mazāku dzīvojamo telpu, pret dzīvojamo telpu, par kuru
jāmaksā zemāka maksa par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (dzīvojamā
telpa ar zemāku labiekārtošanas līmeni);
32.2. kuras dzīvo sociālajā dzīvoklī un veselības stāvokļa dēļ vēlas dzīvojamo telpu
dzīvojamo māju pirmajos stāvos vai vēlas pārcelties uz nelabiekārtotu dzīvokli.
33. Pārējos gadījumos pašvaldība vienīgi uzkrāj informāciju un veido datu bāzi par iespējām
apmainīt dzīvojamo telpu.
VII. Dzīvojamo telpu remonts
34. Pašvaldība veic remontu tikai pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošos dzīvokļos, kuru
īrniekiem nav parādu par dzīvokļa īri un pakalpojumiem.
35. Remontdarbus pasūta un apmaksā pašvaldība pēc īrnieku iesnieguma un budžeta
līdzekļu ietvaros.
36. Pašvaldība veic remontus, kuri nav paredzēti veikt īrniekam saskaņā ar īres līgumu vai
gadījumos, kad remontdarbu neveikšana rada situāciju, kas apdraud ēkas (dzīvokļa) tālāku
ekspluatēšanu, un dzīvoklī iemitinātās personas ir atzītas par trūcīgām.
37. Pašvaldības palīdzība remontdarbu veikšanai tiek sniegta ne biežāk kā vienu reizi gadā.
VIII. Vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršana
38. Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksāšanas kārtību nosaka
atsevišķi Tukuma novada Domes saistošie noteikumi.
IX. Noslēguma jautājumi
39. Personas, kuras līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir reģistrētas pašvaldībā
palīdzības saņemšanai, tiek iekļautas attiecīgajā palīdzības reģistrā, un tās var izslēgt no pašvaldības
palīdzības reģistra vienīgi likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.pantā
paredzētajos gadījumos.
40. Dzīvokļu komisijas lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada Domes Administratīvo aktu
strīdus komisijā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet Tukuma novada Domes
lēmumu var apstrīdēt Administratīvā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

(personiskais paraksts)
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Ē.Lukmans

Pielikums
Tukuma novada Domes 28.01.2010.
saistošajiem noteikumiem
Nr.2 (prot.Nr.1, 2.§.)

Sociālā dzīvokļa lietošanas noteikumi

1. Sociālā dzīvokļa īrnieks atbild par tīrību un kārtību viņam izīrētajā sociālajā dzīvoklī un
koplietošanas telpās.
2. Sociālā dzīvokļa īrniekam jāievēro ugunsdrošības un sanitārās normas.
3. Pēc Tukuma novada Domes, Aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” darbinieku,
pašvaldības policijas vai izīrētāja prasības īrniekam ir jāatver durvis un jāļauj ieiet dzīvoklī.
4. Sociālā dzīvokļa īrniekiem ir aizliegts:
4.1. lietot alkoholiskos dzērienus vai narkotiskās vielas koplietošanas telpās;
4.2. smēķēt koplietošanas telpās;
4.3. koplietošanas telpās uzglabāt lielgabarīta sadzīves priekšmetus- mēbeles, sadzīves
tehniku u.c.;
4.4. mest pārtikas produktu paliekas, atkritumus, citus priekšmetus izlietnēs, klozetpodos;
4.5. ienest sociālajā dzīvoklī un izmantot degošus, viegli uzliesmojošus un sprāgstošus
priekšmetus;
4.6. ar savu uzvedību traucēt citus īrniekus;
4.7. trokšņot no plkst. 23:00 līdz plkst. 7:00, skaļi atskaņot mūziku, kā arī pulcēties
koplietošanas telpās.
5. Sociālajā dzīvoklī aizliegts uzturēties nepiederošām personām ilgāk par 5 diennaktīm.
6. Sociālā dzīvokļa īrnieks veic durvju un logu remontu vai nomaiņu par saviem līdzekļiem,
ja īrnieka darbības vai bezdarbības rezultātā durvis vai logi ir bojāti, uzlauzti vai izsisti.
7. Sociālā dzīvokļa īrniekiem ir jāveic īres maksas, pakalpojumu apmaksa dzīvokļa īres
līgumā noteiktajos termiņos.
8. Par sociālā dzīvokļa lietošanas noteikumu pārkāpšanu sociālā dzīvokļa īres līgumu var
izbeigt vai neatjaunot.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

(personiskais paraksts)
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Ē.Lukmans

LĒMUMS
Tukumā
2013.gada 28.februārī

prot.Nr.3, 3.§.

Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem
Tukuma novada Domes 25.11.2010. saistošajos
noteikumos Nr.42 „Par bērnu ēdināšanas maksas
Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestādēs
un izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas
izglītības programmu, noteikšanas kārtību ””
apstiprināšanu

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 „Par grozījumiem Tukuma novada Domes
25.11.2010. saistošajos noteikumos Nr.42 „Par bērnu ēdināšanas maksas Tukuma novada
pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu,
noteikšanas kārtību ””(pievienoti).
2. Saistošos noteikumus Nr.5 „Par grozījumiem Tukuma novada Domes 25.11.2010.
saistošajos noteikumos Nr.42 „Par bērnu ēdināšanas maksas Tukuma novada pirmsskolas izglītības
iestādēs un izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, noteikšanas kārtību ””
triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai rakstveidā un elektroniskā veidā.
3. Noteikt, ka saistošie noteikumi Nr.5 „Par grozījumiem Tukuma novada Domes
25.11.2010. saistošajos noteikumos Nr.42 „Par bērnu ēdināšanas maksas Tukuma novada
pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu,
noteikšanas kārtību ”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas Domes
bezmaksas informatīvajā izdevumā „Tukuma Laiks”.
4. Saistošos noteikumus Nr.5 „Par grozījumiem Tukuma novada Domes 25.11.2010.
saistošajos noteikumos Nr.42 „Par bērnu ēdināšanas maksas Tukuma novada pirmsskolas izglītības
iestādēs un izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, noteikšanas kārtību ””:
4.1. publicēt Domes bezmaksas informatīvajā izdevumā „Tukuma Laiks”;
4.2. publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv;
4.3. izvietot pieejamā vietā Domes ēkā un pagastu pārvaldēs.

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs
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APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada Domes 28.02.2013.
lēmumu (prot. Nr.3, 3.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Tukumā
2013. gada 28.februārī

Nr.5
(prot.Nr.3, 3.§.)

Par grozījumiem Tukuma novada Domes
25.11.2010. saistošajos noteikumos Nr.42
„Par bērnu ēdināšanas maksas Tukuma novada
pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības iestādēs,
kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu,
noteikšanas kārtību”
Izdoti saskaņā likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,
41.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.panta trešo
daļu

Izdarīt Tukuma novada Domes 25.11.2010. saistošajos noteikumos Nr.42 „Par bērnu
ēdināšanas maksas Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības iestādēs, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmu, noteikšanas kārtību ” šādus grozījumus:
1. papildināt noteikumus ar jaunu terminu šādā redakcijā:
„Daudzbērnu ģimene - ģimene, kurā ir trīs un vairāki bērni līdz 18 gadu vecumam, vai kuri līdz 20
gadu vecumam turpina mācības vispārizglītojošā mācību iestādē vai profesionālās izglītības mācību
iestādē, kas īsteno profesionālās vidējās izglītības programmu.”,
2. aizstāt noteikumu 7.2.apakšpunktā vārdus „trīs un vairāki bērni no vienas ģimenes” ar
vārdiem „daudzbērnu ģimenes bērni”,
3. izslēgt noteikumu 8.punktā vārdus un zīmes „(trīs un vairāki bērni no vienas ģimenes)”,
4. aizstāt noteikumu 8.punktā skaitli „50” ar skaitli „25”,
5. papildināt noteikumus ar jaunu 8.1 punktu šādā redakcijā:
„8.1 Daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni apmeklē izglītības iestādi Tukuma novadā un kur
ēdināšanas pakalpojumu nodrošina komersants, ēdināšanas maksa tiek noteikta 25 % apmērā no
aprēķinātās maksas.”.

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs

Nd3-13
39

PIELIKUMS
Tukuma novada Domes 28.02.2013.
lēmumam (prot.Nr.3, 3.§.)

Saistošo noteikumu „Par grozījumiem Tukuma novada Domes 25.11.2010. saistošajos noteikumos
Nr.42 „Par bērnu ēdināšanas maksas Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības
iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, noteikšanas kārtību ””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija

Grozījumi Tukuma novada Domes 25.11.2010. saistošajos noteikumos Nr.42
„Par bērnu ēdināšanas maksas Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestādēs
un izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu,
noteikšanas kārtību” nepieciešami, lai realizētu pašvaldības atbalsta
programmas „Par pašvaldības atbalstu Tukuma novada ģimenēm ar bērniem”
atbalsta virzienu „Atbalsts vecāku pienākumu īstenošanai”.
2. Īss projekta
Saistošajos noteikumos:
satura izklāsts
1) definēts šajos noteikumos lietotais termins „Daudzbērnu ģimene”;
2) izdarīti precizējumi vecāku maksas apmēram.
3. Informācija par Saistošo noteikumu īstenošanai nepieciešams papildus pašvaldības
plānoto projekta finansējums Ls 90 000 2013.gadā.
ietekmi
uz
pašvaldības
budžetu
4. Informācija par Projekts šo jomu neskar.
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras.
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par Saistošo noteikumu izstrādes procesā netika iesaistīti sabiedrības pārstāvji.
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs
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APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada Domes 25.11.2010.
lēmumu (prot.Nr.13, 5.§.)

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar
Tukuma novada Domes 28.02.2013.
Lēmumu (prot.Nr.3, 3.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Tukumā
2010.gada 25.novembrī

Nr.42
(prot. Nr.13, 5.§.)

Par bērnu ēdināšanas maksas Tukuma novada
pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības
iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmu, noteikšanas kārtību
Izdoti saskaņā likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,
41.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.panta trešo
daļu

Lietotie termini:
Ēdināšanas maksa (ēdināšanas izdevumi) – bērnu ēdināšanas nodrošināšanas pakalpojuma
attiecināmās izmaksas Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības iestādēs, kas
īsteno pirmsskolas izglītības programmu.
Ēdināšanas maksas pastāvīgā daļa – bērnu ēdināšanas nodrošināšanas pakalpojuma attiecināmās
izmaksas, kas saistītas ar ēdiena sagatavošanu.
Ēdināšanas maksas mainīgā daļa – bērnu ēdināšanas nodrošināšanas pakalpojuma attiecināmās
izmaksas, kas saistītas ar pārtikas produktu iegādi.
Daudzbērnu ģimene - ģimene, kurā ir trīs un vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai kuri līdz 20
gadu vecumam turpina mācības vispārizglītojošā mācību iestādē vai profesionālās izglītības mācību
iestādē, kas īsteno profesionālās vidējās izglītības programmu.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.02.2013. lēmumu (prot.Nr.3, 3.§.)

1. Noteikumi nosaka vecāku (aizbildņu) maksas noteikšanas kārtību par bērnu ēdināšanu
Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas
izglītības programmu (turpmāk tekstā – Izglītības iestāde).
2. Bērnu ēdināšanas maksu Izglītības iestādē veido pastāvīgā un mainīgā daļa.
3. Ēdināšanas maksas pastāvīgās daļas izdevumu kopsumma tiek paredzēta Izglītības
iestādes apstiprinātajā izdevumu tāmē gadam un attiecīgo maksājumu, atbilstoši Izglītības iestādes
aprēķinam, vecāki (aizbildņi) maksā katru mēnesi.
4. Ēdināšanas maksas mainīgās daļas izdevumus par bērna vienreizēju, divreizēju vai
trīsreizēju ēdināšanu, ņemot vērā pārtikas produktu iegādes izmaksas un Izglītības iestādes faktisko
apmeklējumu, atbilstoši Izglītības iestādes aprēķinam, vecāki (aizbildņi) maksā katru mēnesi.
5. Dome ar atsevišķu lēmumu katru gadu nosaka ēdināšanas maksas maksimālo apmēru.
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6. Dome proporcionāli bērnu skaitam Izglītības iestādē var piešķirt līdzfinansējumu
ēdināšanas maksas pastāvīgās daļas izdevumu segšanai un piešķir līdzfinansējumu šo noteikumu 7.
un 8.punktā minētās daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas maksas starpības samaksai.
7. Ja Izglītības iestādes pirmsskolas izglītības programmu apmeklē:
7.1. divi bērni no vienas ģimenes, tad ēdināšanas maksas pastāvīgā daļa tiek noteikta 50 %
apmērā par katru bērnu,
7.2. daudzbērnu ģimenes bērni, tad ēdināšanas maksas pastāvīgā daļa tiek noteikta 25 %
apmērā par katru bērnu.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.02.2013. lēmumu (prot.Nr.3, 3.§.)

8. Daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni apmeklē Izglītības iestādi Tukuma novadā, ēdināšanas
maksas mainīgā daļa tiek noteikta 25 % apmērā no 4.punktā aprēķinātās maksas.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.02.2013. lēmumu (prot.Nr.3, 3.§.)

8.1 Daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni apmeklē izglītības iestādi Tukuma novadā, kurā
ēdināšanas pakalpojumu nodrošina komersants, ēdināšanas maksa tiek noteikta 25 % apmērā no
aprēķinātās maksas.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.02.2013. lēmumu (prot.Nr.3, 3.§.)

9. Maksa par bērnu ēdināšanu kārtējam mēnesim jāsamaksā Izglītības iestādē vai jāiemaksā
tās norādītajā bankas kontā līdz nākošā mēneša 25.datumam.
10. Vecāku (aizbildņu) maksa par bērnu ēdināšanu izmantojama tikai ēdināšanas
pakalpojuma attiecināmo izdevumu segšanai.
11. Kārtība, kādā tiek aprēķināta maksa par bērnu ēdināšanu kā atsevišķs pielikums tiek
pievienots Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem. Tas tiek saskaņots ar Tukuma novada
Izglītības pārvaldes vadītāju.
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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J.Šulcs

LĒMUMS
Tukumā
2013.gada 28.februārī

prot.Nr.3, 4.§.

Par noteikumu „Kārtība, kādā piešķir
pašvaldības līdzfinansējumu Tukuma
novada izglītības iestādes izglītojamo
ēdināšanai” apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 13.punktu, apstiprināt noteikumus Nr.3 „Kārtība, kādā piešķir
pašvaldības līdzfinansējumu Tukuma novada izglītības iestādes izglītojamo ēdināšanai”
(pievienoti).

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs
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APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada Domes 28.02.2013.
lēmumu (prot. Nr.3, 4.§.)

NOTEIKUMI
Tukumā
2013. gada 28.februārī

Nr.3
(prot.Nr.3, 4.§.)

Kārtība, kādā piešķir pašvaldības
līdzfinansējumu Tukuma novada
izglītības iestādes izglītojamo ēdināšanai
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta
trešās
daļas
3.punktu,
likuma
„Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu

I.Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldības izglītības iestādēm piešķir Tukuma novada
Domes (turpmāk – pašvaldība) budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai (turpmāk –
līdzfinansējums).
2. Pašvaldība, ar Tukuma novada Domes lēmumu, ēdināšanas maksai līdzfinansējumu
piešķir:
2.1. kompleksai ēdināšanai;
2.2. kompleksai ēdināšanai daudzbērnu ģimeņu bērniem;
2.3. kompleksai ēdināšanai bērniem invalīdiem.
3. Daudzbērnu ģimene šo noteikumu izpratnē ir ģimene, kurā ir trīs un vairāki bērni līdz 18
gadu vecumam, vai kuri līdz 20 gadu vecumam turpina mācības vispārizglītojošā mācību iestādē vai
profesionālās izglītības mācību iestādē, kas īsteno profesionālās vidējās izglītības programmu.
4. Noteikumi neattiecas uz valsts budžeta finansējumu ēdināšanai, kas tiek organizēta
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.
5. Noteikumi neattiecas uz pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuriem ēdināšanas
maksu (brīvpusdienas) sedz pašvaldības sniegtās sociālās palīdzības kārtībā.
6. Pašvaldības līdzfinansējumu izglītojamo ēdināšanas maksai aprēķina un piešķir finanšu
gadam pēc aprēķina uz vienu izglītojamo 1.septembrī, kas tiek precizēts 1.janvārī. Līdzfinansējums
tiek paredzēts Tukuma novada Izglītības pārvaldes (turpmāk – pārvalde) izdevumu tāmē.
7. Pārvalde katru mēnesi līdz 25.datumam pārskaita uz izglītības iestādes bankas kontu
līdzfinansējumu nākamajam mēnesim. Janvārim un septembrim paredzēto līdzfinansējumu pārvalde
izglītības iestādei pārskaita līdz kārtējā mēneša 6.datumam.
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II. Pašvaldības līdzfinansējuma aprēķināšana, piešķiršana un izlietošana izglītības
iestādēs, kurās ēdināšanas pakalpojumu sniedz komersants
8. Līdzfinansējums izglītības iestādēs, kurās ēdināšanas pakalpojumu sniedz komersants,
tiek piešķirts tiem izglītojamajiem, kas izmanto komplekso pusdienu piedāvājumu vai ēdināšanas
pakalpojumus pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk – ēdināšanas pakalpojums).
9. Izglītības iestādes, kuras izmanto komersanta organizētu ēdināšanas pakalpojumu,
elektroniski iesniedz pārvaldei:
9.1. plānoto līdzfinansējuma apmēra pieprasījumu nākamajam mēnesim līdz kārtējā mēneša
20. datumam (1.pielikums);
9.2. datus par izglītojamo skaita izmaiņām, kuri izmantoja ēdināšanas pakalpojumu – katru
mēnesi līdz 5.datumam par iepriekšējo mēnesi (2.pielikums).
9.3. bērniem invalīdiem un daudzbērnu ģimenes bērniem plānoto līdzfinansējuma apmēra
pieprasījumu nākamajam mēnesim līdz kārtējā mēneša 20. datumam (3.pielikums);
9.4. datus par bērnu invalīdu un daudzbērnu ģimenes bērnu skaita izmaiņām, kuri izmantoja
ēdināšanas pakalpojumu – katru mēnesi līdz 5.datumam par iepriekšējo mēnesi (4.pielikums).
10. Samaksu par iepriekšējā mēnesī saņemto ēdināšanas pakalpojumu līdzfinansējumu
attiecīgajā vispārējās izglītības iestādē, līdz nākošā mēneša 10. datumam veic izglītības iestāde,
atbilstoši noslēgtajam līgumam ar komersantu.
III. Pašvaldības līdzfinansējuma aprēķināšana, piešķiršana un izlietošana
izglītības iestādēs, kurās ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pati iestāde
11. Līdzfinansējums izglītības iestādēs, kuras pašas nodrošina ēdināšanas pakalpojumu, tiek
piešķirts daļējai ēdināšanas maksas pastāvīgo izdevumu segšanai.
12. Vispārējās izglītības iestādes, kuras pašas sniedz ēdināšanas pakalpojumus, elektroniski
iesniedz pārvaldei:
12.1. bērniem invalīdiem un daudzbērnu ģimenes bērniem plānoto līdzfinansējuma apmēra
pieprasījumu nākamajam mēnesim līdz kārtējā mēneša 20. datumam (3.pielikums);
12.2. datus par bērnu invalīdu un daudzbērnu ģimenes bērnu skaita izmaiņām, kuri
izmantoja ēdināšanas pakalpojumu – katru mēnesi līdz 5.datumam par iepriekšējo mēnesi
(4.pielikums).
12.3. divas reizes gadā pārskatu par līdzfinansējuma līdzekļu izlietojumu, vecāku (aizbildņu)
maksājumiem ēdināšanas izdevumiem, pārtikas produktu izmaksām un fiksējamām virtuves
uzturēšanas izmaksām:
12.3.1. līdz 25.janvārim – par laikposmu no 1.jūnija līdz 31.decembrim (5.pielikums);
12.3.2. līdz 20.jūnijam – par laikposmu no 1.janvāra līdz 31.maijam (5.pielikums).
IV. Noslēguma jautājumi
13. Noteikumi piemērojami no 2013.gada 1.februāra.
14. Atzīt par spēku zaudējušiem Tukuma novada Domes 2010.gada 23.decembra
noteikumus Nr.28 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto pašvaldības līdzfinansējumu Tukuma
novada vispārējās izglītības iestādes izglītojamo ēdināšanai”.

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs
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1.pielikums
Tukuma novada Domes 28.02.2013.
lēmumam (prot.Nr.3, 4.§.)

_____________________________________
(izglītības iestādes nosaukums)
Līdzfinansējuma pieprasījums izglītojamo ēdināšanai __________________.
Klase

Izglītojamo
skaits

Ēdināšanas
dienu skaits

Līdzfinansējums
1 izgl. dienā (Ls)

Kopējais līdzfinansējums
mēnesī (Ls)

Kopā

20... . gada ……………..
Pieprasījumu sagatavoja: _____________________
Tālr. Nr…………………….

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs
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2.pielikums
Tukuma novada Domes 28.02.2013.
lēmumam (prot.Nr.3, 4.§.)

_____________________________________
(izglītības iestādes nosaukums)
Dati par ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējuma izmaiņām __________________.
Klase

Izglītojamo
skaits

Pieprasītais
līdzfinansējums (Ls)

Atlikums nākamajam
Izlietotais
līdzfinansējums (Ls)
mēnesim (Ls)

Kopā

20.. . gada ……………..
Sagatavoja: _____________________
Tālr. Nr…………………….

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs
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3.pielikums
Tukuma novada Domes 28.02.2013.
lēmumam (prot.Nr.3, 4.§.)

_____________________________________
(izglītības iestādes nosaukums)
Līdzfinansējuma pieprasījums bērnu invalīdu un
daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanai __________________.

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds, klase

Personas
kods

Ēdināšanas Līdzfinansējuma
Kopējais
dienu skaits apmērs dienā nepieciešamais
(Ls)
mēnesī
līdzfinansējums
mēnesī (Ls)

Kopā
20.. . gada ……………..

Pieprasījumu sagatavoja: _____________________
Tālr. Nr…………………….

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs
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4.pielikums
Tukuma novada Domes 28.02.2013.
lēmumam (prot.Nr.3, 4.§.)

_____________________________________
(izglītības iestādes nosaukums)
dati par bērniem invalīdiem un daudzbērnu ģimenes bērniem _________________.
Nr.p.k.

Vārds, uzvārds, klase

Pieprasītais
Faktiskais
Faktiski
līdzfinansējums ēdināšanas
izlietotais
_________ (Ls) dienu skaits līdzfinansējums
(Ls)

Kopā

20.. . gada ……………..

Pieprasījumu sagatavoja: _____________________
Tālr. Nr…………………….

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs
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Atlikums
nākamajam
mēnesim
(Ls)

5.pielikums
Tukuma novada Domes 28.02.2013.
lēmumam (prot.Nr.3, 4.§.)

_____________________________________
(izglītības iestādes nosaukums)
Pārskats par ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējuma izlietojumu, vecāku maksājumiem, pārtikas
produktu un virtuves uzturēšanas izmaksām laikā
no 20__.gada ___.__________līdz 20__ .gada ___._________.

(kases izdevumi -Ls)
1.Saņemtais līdzfinansējums no pašvaldība
2.Vecāku iemaksas (pastāvīgā daļa-ēdināšanas pakalpojuma
nodrošināšanai)
3.Vecāku iemaksas (par pārtikas produktiem )
Kopā ieņēmumi (Ls):
4. Virtuves inventāra u.c. fiksējamie uzturēšanas izdevumi
5. Virtuves personāla darba samaksa un sociālā nodokļa
maksājumi (1000. kods)
6. Pārtikas produktu izmaksas
Kopā izdevumi (Ls):

20.. . gada ……………..
Sagatavoja: _____________________
Tālr. Nr…………………….

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs
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LĒMUMS
Tukumā
2013.gada 28.februārī

prot.Nr.3, 5.§.

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu
Irlavas vidusskolā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu
(citi pakalpojumi) un ņemot vērā Irlavas vidusskolas 2013.gada 7.februāra iesniegumu par pašas
iestādes nodrošināta ēdināšanas pakalpojuma izmaksām:
1. apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma maksu Irlavas vidusskolā no 2013.gada 1.marta:
1.1. 1.-9.klašu skolēniem (ar pašvaldības līdzfinansējumu) – pusdienas Ls 0,90 (t.sk. vecāku
maksājamā daļa Ls 0,60),
1.2. launags – Ls 0,30;
2. Samaksu par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu ieskaitīt Irlavas vidusskolas
pamatbudžetā un izmantot tikai ar ēdināšanas pakalpojuma organizēšanu attiecināmo izmaksu
segšanai.
3. Uzdot Irlavas vidusskolas direktorei Skaidrītei Gulbei līdz 2013.gada 1.martam informēt
vecākus (aizbildņus) par ēdināšanas pakalpojuma maksu no 2013.gada 1.marta.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Izglītības pārvaldes vadītājai Veltai Leksei.

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs
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LĒMUMS
Tukumā
2013.gada 28.februārī

prot.Nr.3, 6.§.

Par grozījumiem Tukuma novada Domes
25.02.2010. noteikumos Nr.5 „Izglītojamo
reģistrēšanas un uzņemšanas kārtība Tukuma
pilsētas vispārējās izglītības iestādes 1.klasē”

Izdarīt Tukuma novada Domes 2010.gada 25.februāra noteikumos Nr.5 „Izglītojamo
reģistrēšanas un uzņemšanas kārtība Tukuma pilsētas vispārējās izglītības iestādes 1.klasē” šādus
grozījumus:
1. aizstāt noteikumu nosaukumā un tekstā vārdu “pilsētas” ar vārdu “novada”,
2. izteikt noteikumu 1.punktu jaunā redakcijā:
„1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:
1.1. reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu vispārējās izglītības iestādes 1.klasē;
1.2. izglītojamo uzņem vispārējās izglītības iestādes 1.klasē.”,
3. izteikt noteikumu 6.punktu jaunā redakcijā:
„6. Izglītības iestāžu direktori 1.klasi komplektē atbilstīgi Ministru kabineta 28.02.2012.
noteikumu Nr.149 „Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības
iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi” prasībām.”,
4. svītrot noteikumu 7.punktā aiz vārda „Tukuma” vārdus „pilsētā un”,
5. papildināt noteikumu 9.punktu aiz vārda „lapām” ar vārdiem „šiem noteikumiem,
Tukuma novada Domes lēmumu par klašu komplektiem un izglītojamo skaitu Tukuma novada
vispārējās izglītības iestādēs attiecīgajā mācību gadā.”,
6. izteikt noteikumu 12.2.apakšpunktu jaunā redakcijā:
“12.2. vecākiem izsniegto pirmsskolas izglītības iestādes rakstisko informāciju par
pirmsskolas izglītības satura apguves sasniegumiem;”,
7. papildināt noteikumus ar 12.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„12.3. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamo
uzņem speciālās izglītības programmā.”,
8. izteikt noteikumu 15.punktu jaunā redakcijā:
„15. Atteikuma gadījumā izglītības iestādes direktors sniedz argumentētu rakstisku atbildi
vecākiem, informējot par iespēju saņemt atpakaļ bērna dzimšanas apliecības kopiju, bērna
medicīnisko karti, pirmsskolas izglītības iestādes rakstisko informāciju par pirmsskolas izglītības
satura apguves sasniegumiem. Direktors rakstiski informē Izglītības pārvaldi par atteikumu uzņemt
izglītības iestādē izglītojamo, kurš ir obligātajā izglītības vecumā. Izglītības pārvalde, ja
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nepieciešams, sniedz vecākiem informāciju par brīvajām vietām citās Tukuma novada teritorijā
esošajās izglītības iestādēs.”,
9. izteikt noteikumu 17.punktu jaunā redakcijā:
„17. Speciālās izglītības iestādēs izglītojamie tiek uzņemti, pamatojoties uz valsts vai
pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu un vecāku iesniegumu, atbilstīgi
Ministru kabineta 31.08.2010. noteikumu Nr.820 „Kārtība, kādā izglītojamo uzņem internātskolā,
speciālajā izglītības iestādē un speciālajā pirmsskolas izglītības grupā, kā arī atskaita no speciālās
izglītības iestādes un speciālās pirmsskolas izglītības grupas" prasībām.”,
10. papildināt noteikumus ar jaunu 17.1 punktu šādā redakcijā:
„17.1 Vispārējās izglītības iestādes, kas realizē speciālās izglītības programmas, izglītojamo
uzņem atbilstīgi šo noteikumu prasībām.”,
11. izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pievienots).

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs
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APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada Domes 25.02.2010.
lēmumu (prot.Nr.2, 8.§.)
Ar grozījumiem, kas izdarīti
ar Tukuma novada Domes lēmumiem:
- 24.02.2011. (prot.Nr.2, 7.§.),
- 28.02.2013. (prot.Nr.3, 6.§.).

NOTEIKUMI
Tukumā
2010.gada 25.februārī

Nr.5
(prot.Nr.2, 8.§.)

Izglītojamo reģistrēšanas un uzņemšanas
kārtība Tukuma novada vispārējās
izglītības iestādes 1.klasē
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:
1.1. reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu vispārējās izglītības iestādes 1.klasē;
1.2. izglītojamo uzņem vispārējās izglītības iestādes 1.klasē.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.02.2013. lēmumu (prot.Nr.3, 6.§.)

2. Pamatizglītības ieguve ir obligāta, pamatizglītības ieguvi sāk tajā kalendārajā gadā, kurā
izglītojamajam aprit 7 gadi. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības
izglītojamais var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk vai vēlāk saskaņā ar vecāku vai
aizbildņu (turpmāk – vecāki) vēlmēm un ģimenes ārsta atzinumu.
3. Uzņemot izglītojamo 1.klasē, izglītības iestāde nedrīkst rīkot iestājpārbaudījumus.
4. Izglītojamajam pamatizglītības ieguve tiek nodrošināta tikai vienā Tukuma novada
izglītības iestādē.
5. Ja īpašu apstākļu dēļ izglītojamais nav uzsācis mācības tajā kalendārajā gadā, kurā viņam
aprit 7 gadi, jautājumu par viņa izglītošanu pēc saskaņošanas ar vecākiem koordinē Tukuma novada
Izglītības pārvalde (turpmāk – Izglītības pārvalde).
6. Izglītības iestāžu direktori 1.klasi komplektē atbilstīgi Ministru kabineta 28.02.2012.
noteikumu Nr.149 „Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības
iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi” prasībām.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.02.2013. lēmumu (prot.Nr.3, 6.§.)

II. Iesniegumu iesniegšana, reģistrēšana un izglītojamo uzņemšana izglītības iestādē
7. Katru gadu līdz 1.martam Izglītības pārvalde pieņem lēmumu par klašu komplektu un
izglītojamo skaitu izglītības iestāžu 1.klasēs, par to informējot izglītības iestādes un obligāto
izglītības vecumu sasniegušo Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušo bērnu vecākus.
8. Izglītojamo pieteikšana izglītības iestādēs notiek katru gadu laikā no 10.marta līdz
20.maijam. Piesakot izglītojamo uzņemšanai 1.klasē, vecāki, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu, iesniedz attiecīgās iestādes direktoram adresētu iesniegumu (pielikumā). Izglītības
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iestādes direktors vai viņa pilnvarota persona iesniedzēja klātbūtnē reģistrē iesniegumu, par ko
iesniedzējs parakstās reģistrācijas žurnālā.
Iesniegumam tiek pievienoti šādi bērna dokumenti:
8.1. dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
8.2. Svītrots ar Tukuma novada Domes 24.02.2011. lēmumu (prot.Nr.2, 7.§.)
8. 1 Iestādes direktors līdz 10.jūnijam, sadarbībā ar Izglītības pārvaldi, pārbauda pieteiktā
izglītojamā deklarētās dzīvesvietas adreses atbilstību Iedzīvotāju reģistra datiem.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.02.2011. lēmumu (prot.Nr.2, 7.§.)

9. Izglītības iestādes direktors, pieņemot iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu attiecīgajā
izglītības iestādē, nodrošina vecākiem iespēju iepazīties ar iestādes reģistrācijas apliecību,
akreditācijas lapu, nolikumu, iekšējās kārtības noteikumiem, licencētajām izglītības programmām
un izglītības programmu akreditācijas lapām, šiem noteikumiem, Tukuma novada Domes lēmumu
par klašu komplektiem un izglītojamo skaitu Tukuma novada vispārējās izglītības iestādēs
attiecīgajā mācību gadā.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.02.2013. lēmumu (prot.Nr.3, 6.§.)

10. Pamatojoties uz iesniegtajiem iesniegumiem, to saņemšanas kārtībā izglītības iestādē
tiek veidots 1.klases pretendentu saraksts, kurā tiek norādīts iesnieguma iesniegšanas datums, bērna
vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adrese. Ar pretendentu sarakstu
var iepazīties bērnu vecāki, Izglītības pārvaldes, pašvaldības un citu kontrolējošo institūciju
pārstāvji.
11. Komplektējot 1.klases, izglītības iestādē prioritārā kārtībā tiek uzņemti:
11.1. izglītojamie, kuriem attiecīgajā izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas;
11.2. attiecīgajā izglītības iestādē strādājošo darbinieku bērni;
11.3. Svītrots ar Tukuma novada Domes 24.02.2011. lēmumu (prot.Nr.2, 7.§.)
11.4. iesniegumu reģistrācijas kārtībā Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušie bērni.
12. Pēc izglītojamā pieteikšanas izglītības iestādē vecāki līdz kārtējā gada 20.jūnijam
attiecīgajā izglītības iestādē iesniedz šādus dokumentus:
12.1. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);
12.2. vecākiem izsniegto pirmsskolas izglītības iestādes rakstisko informāciju par
pirmsskolas izglītības satura apguves sasniegumiem;
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.02.2013. lēmumu (prot.Nr.3, 6.§.)

12.3. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamo
uzņem speciālās izglītības programmā.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.02.2013. lēmumu (prot.Nr.3, 6.§.)

13. Izglītības iestāde 10 dienu laikā pēc klašu komplektācijas pabeigšanas no kārtējā gada
20.jūnija līdz 30.jūnijam rakstiski paziņo bērnu vecākiem par izglītojamā uzņemšanu vai atteikumu
uzņemt izglītības iestādē.
14. Ja pēc šo noteikumu 11.punkta izpildes attiecīgajā izglītības iestādē ir brīvas vietas,
iesniegumu reģistrācijas kārtībā izglītības iestādē var tikt uzņemti citu novadu pašvaldībās
dzīvesvietu deklarējušie bērni.
15. Atteikuma gadījumā izglītības iestādes direktors sniedz argumentētu rakstisku atbildi
vecākiem, informējot par iespēju saņemt atpakaļ bērna dzimšanas apliecības kopiju, bērna
medicīnisko karti, pirmsskolas izglītības iestādes rakstisko informāciju par pirmsskolas izglītības
satura apguves sasniegumiem. Direktors rakstiski informē Izglītības pārvaldi par atteikumu uzņemt
izglītības iestādē izglītojamo, kurš ir obligātajā izglītības vecumā. Izglītības pārvalde, ja
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nepieciešams, sniedz vecākiem informāciju par brīvajām vietām citās Tukuma novada teritorijā
esošajās izglītības iestādēs.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.02.2011. lēmumu (prot.Nr.2, 7.§.)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.02.2013. lēmumu (prot.Nr.3, 6.§.)

16. Izglītojamie izglītības iestādē tiek uzņemti ar attiecīgās izglītības iestādes direktora
rīkojumu.
III. Uzņemšana izglītības iestādēs,
kuras realizē speciālās izglītības programmas
17. Speciālās izglītības iestādēs, izglītojamie tiek uzņemti, pamatojoties uz valsts vai
pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu un vecāku iesniegumu, atbilstīgi
Ministru kabineta 31.08.2010. noteikumu Nr.820 „Kārtība, kādā izglītojamo uzņem internātskolā,
speciālajā izglītības iestādē un speciālajā pirmsskolas izglītības grupā, kā arī atskaita no speciālās
izglītības iestādes un speciālās pirmsskolas izglītības grupas" prasībām.
17.1 Vispārējās izglītības iestādes, kas realizē speciālās izglītības programmas, izglītojamo
uzņem atbilstīgi šo noteikumu prasībām.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.02.2013. lēmumu (prot.Nr.3, 6.§.)

IV. Noslēguma jautājumi
18. Izglītības iestāžu direktori ir atbildīgi par šo noteikumu izpildi.
19. Kontroli par noteikumu ievērošanu veic Izglītības pārvalde.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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J.Šulcs

Pielikums
Tukuma novada Domes 25.02.2010.
noteikumiem Nr.5 (prot.Nr.2, 8.§.)

_________________________________________________________________ skolas direktoram
Vecāka (aizbildņa) vārds, uzvārds____________________________________________________
Vecāka (aizbildņa) personas kods____________________________________________________
Deklarētās dzīvesvietas adrese______________________________________________________
Kontakttālrunis, e-pasts ____________________________________________________________

IESNIEGUMS
Lūdzu uzņemt manu bērnu_________________________________________________________
(bērna vārds, uzvārds)

Bērna personas kods______________________________________________________________
Tukuma __________________________________________________________________ skolas
_________________________________________________________________________ 1.klasē
(izglītības programmas nosaukums)

Bērna deklarētās dzīvesvietas adrese_________________________________________________
Bērna faktiskās dzīvesvietas adrese__________________________________________________
Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus:
dokuments
bērna dzimšanas apliecības kopiju

pievienošanas datums

bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u)
pirmsskolas izglītības iestādes rakstisku informāciju par pirmsskolas
izglītības satura apguves sasniegumiem
Esmu informēts(a) un neiebilstu, ka rakstisku atbildi par bērna uzņemšanu skolā vai atteikumu
saņemšu 10 dienu laikā pēc klašu komplektācijas pabeigšanas no 20.jūnija līdz 30.jūnijam.
Esmu informēts(a), ka bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) un pirmsskolas izglītības iestādes
rakstisko informāciju par pirmsskolas izglītības satura apguves sasniegumiem, jāiesniedz līdz 20.jūnijam.

Datums______________________

Domes priekšsēdētājs

Paraksts_________________________

(personiskais paraksts)

Nd3-13
57

J.Šulcs

LĒMUMS
Tukumā
2013.gada 28.februārī

prot.Nr.3, 7.§.

Par klašu komplektiem un izglītojamo skaitu
Tukuma novada vispārējās izglītības iestāžu
1., 7. un 10. klasēs 2013./2014.mācību gadā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, noteikt:
1. Izglītojamo skaitu 2013./2014.mācību gadā vispārējās pamatizglītības programmu
apguvei 1.klasēs šādās vispārējās izglītības iestādēs:
1.1. Tukuma 2.vidusskolā - ne vairāk par trim klašu komplektiem. Maksimālais izglītojamo
skaits – 75;
1.2. Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolā - ne vairāk par diviem klašu komplektiem.
Maksimālais izglītojamo skaits – 52;
1.3. Tukuma 2.pamatskolā - ne vairāk par diviem klašu komplektiem. Maksimālais
izglītojamo skaits – 60.
2. Pārējās Tukuma novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 1., 10.klase un Tukuma
Raiņa ģimnāzijas 7.klase tiek komplektētas atbilstīgi iesniegumu skaitam.

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs
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LĒMUMS
Tukumā
2013.gada 28.februārī

prot.Nr.3, 8.§.

Par grozījumiem Irlavas vidusskolas nolikumā

Pamatojoties uz Irlavas vidusskolas direktores Skaidrītes Gulbes priekšlikumu, izdarīt
Irlavas vidusskolas nolikumā (apstiprināts ar Tukuma novada Domes 09.07.2009. lēmumu
(prot.Nr.3, 4.§.)) šādus grozījumus:
1. svītrot nolikuma 51.punktu;
2. svītrot pielikumā vārdus “sociālais pedagogs”.

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs
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LATVIJAS REPUBLIKA

TUKUMA NOVADA DOME

IRLAVAS VIDUSSKOLA
Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4313900229
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637043
„Irlavas vidusskola”, Irlavā, Irlavas pagastā, Tukuma novadā, LV-3137
Tālrunis 63154859, tālrunis/fakss 63154871; e-pasts: irlavas.vidusskola@inbox.lv
APSTIPRINĀTS
ar Tukuma novada Domes 09.07.2009.
lēmumu (prot.Nr.3, 4.§.)
Ar grozījumiem, kas izdarīti
ar Tukuma novada Domes lēmumiem:
-26.05.2011. (prot.Nr.7, 22.§.),
-28.02.2013. (prot.Nr.3, 8.§.).

IRLAVAS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS
Tukumā
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu un Vispārējās
Izglītības likuma 9.pantu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Irlavas vidusskola (turpmāk - skola), kas aptver sākumskolas, pamatskolas un
vidusskolas klases, ir Tukuma novada Domes (turpmāk – pašvaldība), dibināta iestāde, kura
īsteno pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, pedagoģiskās korekcijas izglītības un interešu
izglītības programmas.
2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums,
skolas nolikums, kuru ir apstiprinājusi pašvaldība, un citi normatīvie akti.
3. Skola ir juridiska persona, tai ir sava simbolika - karogs, zīmogs ar valsts mazo
ģerboni, zīmogs ar papildināto mazo valsts ģerboni, noteikta parauga veidlapas un norēķinu konti
bankā.
4. Skolas juridiskā adrese: Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV – 3137.
II. Darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi
5. Skolas darbības mērķis ir:
5.1. organizēt un veidot izglītības vidi, lai īstenotu izglītības procesu, kas nodrošina
valsts vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu
sasniegšanu,
5.2. sekmēt skolēna atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni un līdzcilvēkiem, Tēvzemi un
augstākajām morāles vērtībām.
6. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
6.1. Skolas uzdevumi ir:
6.1.1. īstenot licencētās vispārējās izglītības programmas atbilstoši izglītības pakāpei;
6.1.2. nodrošināt iespēju skolēniem iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavot
viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību un
spēju uzņemties atbildību;
6.1.3. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina skolēna
personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
6.1.4. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
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6.1.5. sadarboties ar skolēnu vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu, turpmāk
tekstā – vecākiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi visiem skolas skolēniem;
6.1.6. sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;
6.1.7. savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas
diferenciācijas, sistēmiskuma principus mācību un audzināšanas procesā.
III. Īstenojamās izglītības programmas
7. Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma.
Vispārējās pamatizglītības programmas saturu un īstenošanu reglamentē Vispārējās izglītības
likums un Valsts pamatizglītības standarts. Vispārējās vidējās izglītības programmas saturu un
īstenošanu reglamentē Vispārējās izglītības likums un Valsts vispārējās vidējās izglītības standarts.
8. Skola piedāvā un īsteno sekojošas izglītības programmas:
8.1. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu, kods
31011011;
8.2. vispārējās pamatizglītības (1.-9.klase) izglītības programmu, kods 21011111;
8.3. vispārējās pamatizglītības (1.-9.klase) pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu,
kods 21011811.
9. Atbilstoši Izglītības likumam skolā izglītību iegūst latviešu valodā.
10. Pedagogi ir tiesīgi izmantot Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātās vai pašu
izstrādātās mācību priekšmetu programmas. Tās izvērtē skolas metodiskā padome, un apstiprina
direktore.
11. Skola realizē interešu izglītības programmas.
IV. Izglītības procesa organizācija
12. Skolēnu uzņemšana skolā, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no skolas notiek
Latvijas Republikas Ministru kabineta (turpmāk – Ministru kabinets) noteiktajā kārtībā.
13. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī skolēnu brīvdienas, katru gadu nosaka
Ministru kabineta noteikumi. Papildus brīvdienas februārī 1. klases skolēniem (1 nedēļu) nosaka
skolas direktore.
14. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums no 1.
līdz 12. klasei ir 40 minūtes.
15. Skolēnu skaitu klasē un maksimālo dienas un nedēļas mācību stundu slodzi nosaka
Vispārējās izglītības likums, Ministru kabineta noteikumi un pašvaldības lēmumi.
16. Mācību priekšmetu stundu slodzes sadalījumu skolēniem pa nedēļas dienām saskaņā ar
Vispārējās izglītības likumu nosaka direktores apstiprināts mācību stundu saraksts.
17. Mācību priekšmetu stundu saraksts ietver licencēto un akreditēto vispārējās
pamatizglītības, pedagoģiskās korekcijas un vispārējās vidējās izglītības programmu mācību
plānā paredzētos mācību priekšmetus un klases audzinātāja stundu.
18. Mācību priekšmetu stundu saraksts, kā arī interešu izglītības u.c. nodarbību saraksts ir
pastāvīgi visu mācību gadu, operatīvas izmaiņas tajos var izdarīt direktors vai direktora vietnieks
mācību darbā, par izmaiņām pirms tam informējot pedagogus un skolēnus.
19. Katrā klasē viena stunda nedēļā ir klases audzinātāja stunda, kurās pārrunājamās tēmas
ir satiksmes drošība, drošība ekstremālās situācijās, veselīgs dzīvesveids, uzvedība un saskarsmes
kultūra, karjeras izvēle, pilsoniskās apziņas veidošana un identitātes saglabāšana, vides izglītība
un sadzīves ekonomika.
20. Skolēnu papildizglītošanu (interešu izglītības nodarbības u.c. nodarbības ārpus
izglītības programmām) skola veic pēc mācību priekšmetu stundām, pamatojoties uz vecāku
iesniegumiem.
21. Skola piedāvā konsultācijas un individuālās nodarbības skolēniem, kuriem tās ir
nepieciešamas.
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22. Mācību nedēļas ilgums ir 5 darba dienas, skola strādā vienā maiņā.
23. Ne vairāk kā 10 mācību dienas mācību gada laikā klase var izmantot mācību
ekskursijām, mācību olimpiādēm, projektiem, sporta pasākumiem un citiem ar mācību un
audzināšanas procesu saistītiem pasākumiem.
24. Projektu nedēļas laiku un norises kārtību nosaka metodiskā padome, tā tiek plānota
skolas gada darba plānā.
25. 1.–4.klašu skolēniem, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, tiek organizētas
pagarinātās darba dienas grupas. Pagarinātās darba dienas grupu darbību nosaka direktores
apstiprināta kārtība.
26. Skolēnu mācību sasniegumus vērtē atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem un skolā
izstrādātajai skolēnu ikdienas sasniegumu vērtēšanas kārtībai.
27. 9. un 12.klašu skolēni, kuri apguvuši izglītības programmu, saņem attiecīgi apliecību
par vispārējo pamatizglītību vai atestātu par vispārējo vidējo izglītību Vispārējā izglītības likuma
noteiktajā kārtībā.
V.Skolas pārvaldes struktūra un skolas vadība
28. Skola darbojas pēc noteiktas Skolas pārvaldes struktūras (struktūrshēma pielikumā).
29. Skolu vada direktore, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata pašvaldība pēc
saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju. Direktore tiek atestēta Ministru kabineta noteiktā
kārtībā.
30. Direktores kompetenci un tiesības nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības
likums, darba līgums, amata apraksts un skolas nolikums.
VI. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības
31. Skolas vadības, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi ir noteikti
Izglītības likumā, Darba likumā, Darba aizsardzības likumā, skolas darba kārtības noteikumos,
darba līgumos, amata aprakstos, direktores rīkojumos un skolas nolikumā.
VII. Skolēnu pienākumi un tiesības
32. Skolēnu pienākumi un tiesības ir noteikti Izglītības likumā un Skolas iekšējās kārtības
noteikumos.
VIII. Skolas padome, pedagoģiskā padome, skolēnu pašpārvalde, metodiskā
padome
33. Skolas padome:
33.1. skolas padome tiek izveidota sadarbības nodrošināšanai starp skolu, vecākiem,
sabiedrību un pašvaldību Tās darbība noteikta Vispārējās izglītības likumā un skolas direktores
apstiprinātajā skolas padomes reglamentā.
33.2. Pedagoģiskā padome:
33.2.1. Pedagoģiskā padome ir izveidota dažādu ar mācību un audzināšanas procesu
saistītu jautājumu risināšanai. Tās darbību nosaka direktores apstiprināts Pedagoģiskās padomes
reglaments.
34. Skolēnu pašpārvalde:
34.1. skolēnu pašpārvalde ir sabiedriska skolēnu pašpārvaldes institūcija. Tā ir
demokrātiska skolēnu kolektīva pašizteiksmes forma, kas savas kompetences ietvaros organizē un
vada skolēnu sabiedrisko dzīvi, skolā aizstāv skolēnu tiesības, intereses;
34.2. skolēnu pašpārvaldes darbību nosaka direktores apstiprināts skolēnu pašpārvaldes
reglaments.
35. Metodiskā padome:
35.1. Metodisko padomi veido skolas direktore, direktores vietniece mācību darbā,
direktores vietniece audzināšanas darbā, metodisko komisiju vadītāji, skolas bibliotekāri;
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35.2. Metodiskās padomes darbību nosaka direktores apstiprināts Metodiskās padomes
reglaments.
35.3. Skolotāji darbojas metodiskajās komisijās, metodisko komisiju vadītāji ir metodiskās
padomes locekļi.
IX. Skolas iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība un iestāde,
kurai privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt skolas izdotu
administratīvo aktu vai faktisko rīcību
36. Skola saskaņā ar šo nolikumu un spēkā esošo likumu prasībām patstāvīgi izstrādā
skolas iekšējo kārtību reglamentējošos dokumentus (darba kārtības noteikumus, iekšējās kārtības
noteikumus u.c.). Tos apstiprina skolas direktors.
37. Administratīvā akta un faktiskās rīcības apstrīdēšanas un atcelšanas kārtību un principus
nosaka Administratīvā procesa likums.
38. Skolas izdotos administratīvos aktu var apstrīdēt pašvaldībā Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.
X. Skolas finansēšanas kārtība
39. Skolas finanšu līdzekļus veido:
39.1. valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai;
39.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;
39.3. citi finanšu līdzekļi.
40. Citus finanšu līdzekļus veido:
40.1. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;
40.2. maksas pakalpojumi, t.sk. ēdināšanas pakalpojumi;
40.3. ieņēmumi par nomu un īri;
40.4. ieņēmumi no citiem maksas pakalpojumiem, kuru izmaksas nevar būt zemākas par
pašizmaksu;
40.5. Eiropas Savienības struktūrfondu u.c. organizāciju piešķirtie finanšu līdzekļi projektu
realizēšanai.
41. Maksu par izglītības programmu apguvi sedz no valsts un pašvaldības budžeta
līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
42. Skolas direktore ir atbildīga par to, lai ziedojumi būtu brīvprātīgi.
43. Skola par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām), sastāda pieņemšanas
aktu, kurā norāda ziedoto mantu daudzumu, kvalitatīvos rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību
naudas izteiksmē un iegrāmato šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības dokumentu
uzskaites prasībām.
44. Pēc vecāku iniciatīvas veiktie klases un atsevišķu skolas telpu remonti, kas veikti,
izmantojot vecāku piešķirtos remonta materiālus uzskatāmi kā ziedojums, kas saņemti mantas vai
pakalpojuma veidā, par to jāsastāda pieņemšanas akts, kurā norādīts ziedoto mantu vai
pakalpojumu daudzums un kvalitatīvie rādītāji. Materiālās vērtības iegrāmatojamas atbilstoši
grāmatvedības dokumentu uzskaites prasībām.
45. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami tikai bāzes uzturēšanai, skolas attīstībai, mācību
līdzekļu iegādei, skolas aprīkojuma iegādei, pedagogu un skolēnu materiālajai stimulēšanai. Par
papildu līdzekļu izmantošanu skolas direktors atskaitās Skolas padomei.
45.1. Skolas finanšu, materiālo un nemateriālo līdzekļu un saimniecisko darījumu uzskaite
atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek veikta Skolas grāmatvedībā.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 26.05.2011. lēmumu (prot.Nr.7, 22.§.)

45.2. Visas finanšu un grāmatvedības operācijas ar banku veic Skolas direktors ar pirmā
paraksta tiesībām un Skolas grāmatvedis ar otrā paraksta tiesībām. Par grāmatvedības kārtošanu un
visu saimniecisko darījumu apliecinošo dokumentu oriģinālu, kopiju un datu saglabāšanu ir
atbildīgs Skolas direktors.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 26.05.2011. lēmumu (prot.Nr.7, 22.§.)
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XI. Skolas saimnieciskā darbība
46. Saskaņā ar Izglītības likumu skola var veikt saimniecisko darbību.
47. Skolas direktore ir tiesīga:
47.1. slēgt īres un nomas līgumus;
47.2. slēgt līgumus ar fiziskām vai juridiskām personām par dažādu skolai
nepieciešamo darbu veikšanu.
48. Skolas saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu rezultātā gūtie ienākumi
tiek ieskaitīti budžeta kontā un izmantojami tikai:
48.1. skolas attīstībai;
48.2. mācību līdzekļu iegādei;
48.3. aprīkojuma iegādei.
49. Kontroli par skolas finansiāli saimniecisko darbību veic pašvaldība.
50. Skola sniedz ēdināšanas, ārpusstundu darba, pārvadāšanas vai citus pakalpojumus tā,
lai tas netraucētu izglītības programmu īstenošanu.
51. Svītrots ar Tukuma novada Domes 28.02.2013. lēmumu (prot.Nr.3, 8.§.).
XII. Skolas reorganizēšanas un likvidācijas kārtība
52. Skolu reorganizē vai likvidē pašvaldība, saskaņojot to ar Izglītības un zinātnes
ministriju.
XIII. Skolas nolikuma un to grozījumu pieņemšanas kārtība
53. Grozījumus skolas nolikumā veic pēc Skolas padomes, Pedagoģiskās padomes,
skolēnu pašpārvaldes, skolas direktores un pašvaldības priekšlikuma.
XIV. Citi noteikumi
54. Skolas bibliotēka darbojas pēc noteiktas kārtības. Skola apstiprinātā budžeta ietvaros veic
skolas bibliotēkas fonda komplektēšanu, izmantošanu un glabāšanu.
55. Skola kārto lietvedību (skolas dokumentāciju) un skolas arhīvu saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
56. Atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskata formām skola noteiktā laikā
sagatavo atskaites un iesniedz tās pašvaldības izglītības pārvaldei vai Izglītības un zinātnes
ministrijai.
57. Skola savā darbā ievēro skolu higiēnas normas un noteikumus, ko apstiprinājis Ministru
kabinets.
58. Ugunsdrošība skolā tiek nodrošināta atbilstoši ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumam
un Ministru kabineta noteikumiem.
59. Skola izveido un uztur datorizētu uzskaiti atbilstoši Latvijas izglītības informatizācijas
sistēmas izstrādātajai programmatūrai.
Irlavas vidusskolas direktore

(personiskais paraksts)

S.Gulbe

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

J.Šulcs
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Pielikums
Irlavas vidusskolas nolikumam
Irlavas vidusskolas pārvaldes struktūra
Skolas padome,
vecāki,
sabiedrība

Tukuma novada
Izglītības pārvalde

Tukuma novada
pašvaldība

Citas pagasta
iestādes

Direktore

Direktores vietniece
mācību darbā

Pedagoģiskā
padome

Direktores vietniece
audzināšanas darbā

Skolēnu
pašpārvalde,
skolēni

Direktores
vietnieks
informātikā

Saimniecības
pārzinis

Metodiskā
padome

Atbalsta dienests:
psihologs,
medmāsa,
bibliotēka,
logopēds

Apkalpojoši
tehniskais
personāls
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Grāmatvedība

LĒMUMS
Tukumā
2013.gada 28.februārī

prot.Nr.3, 9.§.

Par Latvijas Universitātes Fonda
aicinājumu

Tukuma novada Dome ir saņēmusi nodibinājuma „Latvijas Universitātes Fonds” aicinājumu
kļūt par tā mecenātu (atbalstītāju) un 2013./2014.akadēmiskā gada 10 mēnešu periodā atbalstīt ar Ls
3000 izcilības stipendiju piešķiršanai novada talantīgajiem jauniešiem, administrēšanas funkciju
uzticot LU Fondam.
Izskatot piedāvājumu, nav skaidrs vai fonda līdzekļu izmantošanas mērķis atbildīs tām
funkcijām, kādu izpildei ir pilnvarota pašvaldība. Par to noteikts likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktā – gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas
vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm
u.c.).
Dome līdz šim nav atbalstījusi līdzīgus piedāvājumus kļūt par biedrību vai nodibinājumu
dibinātājiem vai mecenātiem (atbalstītājiem). Pašvaldībā ir noteikta kārtība par finansiālo atbalstu
un līdzfinansējumu biedrībām un nodibinājumiem. Papildus norādāms, ka piedāvājums ir
vienreizējs atbalsts 2013./2014.akadēmiskajā gadā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto:
1. noraidīt nodibinājuma „Latvijas Universitātes Fonds” piedāvājumu,
2. uzdot Tukuma novada Izglītības pārvaldei uz kārtējo Izglītības, kultūras un sporta
komitejas sēdi sagatavot priekšlikumus grozījumiem Tukuma novada Domes 22.12.2011.
noteikumos Nr.25 „Par Tukuma novada izglītības iestāžu izglītojamo apbalvošanu ar naudas
balvām” (prot.Nr.16, 7.§.) par novada talantīgo skolēnu apbalvošanu, paredzot izcilības stipendijas
piešķiršanas kārtību un ieplānojot 2013.gadā šim mērķim līdz Ls 1200.

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs
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LĒMUMS
Tukumā
2013.gada 28.februārī

prot.Nr.3, 10.§.

Par Tukuma novada pašvaldības aģentūras
„Tukuma novada sociālais dienests”
2012. gada darbības pārskata apstiprināšanu

Saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 20.panta pirmo daļu un otrās daļas 5.punktu,
apstiprināt Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” 2012.gada
darbības pārskatu (pielikumā).

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs
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LĒMUMS
Tukumā
2013.gada 28.februārī

prot.Nr.3, 11.§.

Par grozījumiem Tukuma novada pašvaldības
aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests”
nolikumā

Papildināt Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests”
nolikumu ar 8.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.4. atceļ Aģentūras prettiesiskus lēmumus, kā arī izskata iesniegumus par Aģentūras
izdotajiem administratīvajiem aktiem.”

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs
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APSTIPRINĀTS
Ar Tukuma novada Domes 24.09.2013.
lēmumu (prot. Nr.8, 7.§.)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar
Tukuma novada Domes
- 25.03.2010. lēmumu (prot.Nr.3,42.§.),
-23.09.2010. lēmumu (prot.Nr.10,6.§),
-28.04.2011. lēmumu (prot.Nr.5, 7.§.),
-28.02.2013. lēmumu (prot.Nr.3, 11.§.).

TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS
„TUKUMA NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS”
NOLIKUMS
I. Vispārīgie noteikumi
1. Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk
tekstā – Aģentūra) ir Tukuma novada Domes (turpmāk tekstā – Dome) pārraudzībā esoša
pašvaldības iestāde, kas izveidota saskaņā ar Publisko aģentūru likumu, lai sniegtu sociālo
palīdzību, organizētu un sniegtu sociālos pakalpojumus Tukuma novada administratīvajā teritorijā
saskaņā ar pārvaldes līgumu, kuru noslēdz Domes priekšsēdētājs un Aģentūras direktors.
2. Aģentūras pilns nosaukums – Tukuma novada pašvaldības aģentūra „Tukuma novada
sociālais dienests”. Aģentūras saīsinātais nosaukums – Tukuma novada p/a ” Tukuma novada
sociālais dienests”.
3. Aģentūrai ir savs zīmogs ar Tukuma novada ģerboņa attēlu un Aģentūras pilnu
nosaukumu, kā arī savs norēķinu konts bankā, kura atvēršanu Aģentūra saskaņo ar Domi.
4. Aģentūru dibina, reorganizē, likvidē un tās darbības pārraudzību veic Dome.
5. Aģentūra savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, tai skaitā Publisko aģentūru
likumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus, Tukuma novada Domes saistošos
noteikumus un lēmumus, citus normatīvos aktus, kā arī šo nolikumu.
II. Aģentūras funkcijas un pienākumi
6. Aģentūras funkcijas:
6.1. nodrošināt pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus sociālos
pakalpojumus un sociālo palīdzību;
6.2. sadarbībā ar citām institūcijām, biedrībām un nodibinājumiem, nevalstiskajām
organizācijām un reliģiskajām konfesijām sekmēt labvēlīgas sociālās vides veidošanu pašvaldības
teritorijā;
6.3. piedalīties sociāli ekonomiskās situācijas izpētē, analīzē un attīstības prognozēšanā
pašvaldības teritorijā, izstrādāt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības koncepcijas
un mērķprogrammas;
6.4. vadīt un realizēt Tukuma novada pašvaldības projektus un programmas savas
kompetences ietvaros;
6.5. pārvaldīt un apsaimniekot tai valdījumā nodoto pašvaldības nekustamo īpašumu.
7. Aģentūras pienākumi:
7.1. informēt iedzīvotājus par tiesībām un iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un
sociālo palīdzību, par to saņemšanas kārtību un Aģentūras darbu;
7.2. nodrošināt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām, profesionāli
izvērtējot personu vajadzības, materiālos un personiskos resursus; organizējot personai
nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību sociālo problēmu risināšanai;
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7.3. veidot informatīvo datu bāzi par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu
saņēmējiem, sniegtās palīdzības un pakalpojumu veidiem, institūcijām, kuras var palīdzēt sociālās
palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanā;
7.4. nodrošināt fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību atbilstoši Latvijas Republikas
likumdošanai;
7.5. piedalīties projektu izstrādē un finansējuma piesaistē;
7.6. plānot un koordinēt sociālās palīdzības darbu pašvaldības teritorijā;
7.7. sniegt publiskos pakalpojumus sociālajā jomā saskaņā ar Domes saistošajiem
noteikumiem, Domes lēmumiem, Latvijas Republikas likumiem un Ministru kabineta
noteikumiem.
7.8. iekasēt maksu par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem. Aģentūras sniegtos
publiskos pakalpojumus un to izcenojumus apstiprina Dome pēc Aģentūras direktora priekšlikuma,
ja normatīvajos aktos nav paredzēta cita izcenojumu apstiprināšanas kārtība.
7.9. sadarboties ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, nodrošinot savstarpēju
informācijas apmaiņu;
7.10. celt prasības tiesā un iesniegt sūdzības administratīvajās iestādēs;
7.11. iesniegt Domē priekšlikumus un budžeta tāmju projektus par sociālo funkciju
realizācijai nepieciešamo finansējumu;
7.12. nodrošināt piešķirto pašvaldības budžeta līdzekļu mērķtiecīgu un efektīvu izlietošanu;
7.13. patstāvīgi lemt par Aģentūrai ziedoto līdzekļu izlietojumu atbilstoši to mērķim,
atskaitoties ziedotājiem par to izlietojumu;
71. Aģentūras sniegto sociālo pakalpojumu apjoms, saņemšanas un samaksas kārtība ir
noteikta ar Tukuma novada Domes 2009.gada 24.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.18 „Par
Tukuma novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem”, Tukuma novada Domes
2009.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.22 „Par sociālajiem pakalpojumiem Tukuma
novadā” un Tukuma novada Domes 2010.gada 25.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par
atvieglojumiem zobu protezēšanai, zobu protēžu labošanai, pirts pakalpojumiem un autotransporta
izmantošanai braucieniem uz medicīnas iestādēm”.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.04.2011. lēmumu (prot.Nr.5,76.§.)
III. Domes pienākumi Aģentūras darbības uzraudzībā
8. Aģentūras darbības uzraudzībai Dome:
8.1. apstiprina Aģentūras darbības un attīstības stratēģiju, darbības plānu un kopējo gada
budžeta apjomu;
8.2. pieņem darbā, atlaiž no darba un disciplināri soda Aģentūras direktoru, kā arī nosaka
viņa amatalgu;
8.3. novērtē Aģentūras darbības rezultātus;
8.4. atceļ Aģentūras prettiesiskus lēmumus, kā arī izskata iesniegumus par Aģentūras
izdotajiem administratīvajiem aktiem.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.02.2013. lēmumu (prot.Nr.3, 11.§.)

9. Dome nedrīkst ar tiešiem lēmumiem iejaukties Aģentūras darbā, izņemot nolikuma
8.punktā minēto darbību veikšanai.
10. Domei Aģentūras darbības uzraudzības un savu pienākumu veikšanai ir tiesības
pieprasīt un saņemt informāciju par Aģentūras darbību.
11. Aģentūras darbības uzraudzību veic pašvaldības izpilddirektors.
12. Pašvaldības izpilddirektora pienākumi Aģentūras darbības uzraudzībā:
12.1. uzraudzīt Aģentūras darbību un informēt Domi par Aģentūras darbības jautājumiem;
12.2. savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Aģentūras
darbību;
12.3. ar tiešiem rīkojumiem neiejaukties Aģentūras darbā;
12.4. sniegt Domei atzinumu par Aģentūras direktora izstrādāto Aģentūras darbības un
attīstības stratēģiju;
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12.5. sniegt Domei atzinumu par Aģentūras gadskārtējo darbības plānu un gadskārtējā
budžeta projektu;
12.6. sniegt Domei atzinumu par pārvaldes līguma projektu;
12.7. sniegt Domei atzinumu par Aģentūras kārtējo un gada pārskatu, kā arī par Aģentūras
darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu;
12.8. sniegt Domei priekšlikumus par Aģentūras direktora darbības novērtēšanu (arī
materiālo stimulēšanu vai disciplināro sodīšanu);
12.9. Domes uzdevumā pieprasīt informāciju par Aģentūras darbību un izvērtēt to;
12.10. izskatīt sūdzības par Aģentūras darbību un sniegt priekšlikumus Domei par
nepieciešamo rīcību.
IV. Aģentūras vadība, struktūra un darbības plānošana
13. Aģentūras darbu atbilstoši pārvaldes līguma nosacījumiem vada Aģentūras direktors,
kuru pieņem darbā un atlaiž no darba Dome.
14. Aģentūras funkciju un tiešās darbības īstenošanai Aģentūras struktūru veido tās
darbības virzieniem atbilstošas nodaļas:
14.1. Sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļa;
14.2. Sociālo pakalpojumu nodaļa un tās struktūrvienības:
14.2.1.Tukuma patversme;
14.2.2.Invalīdu dienas centrs „Saime”;
14.2.3.Bērnu dienas centrs „Saimīte”;
14.2.4.Jauniešu sociālais centrs;
14.2.5. izslēgts ar Tukuma novada Domes 25.03.2010. lēmumu (prot.Nr.3, 42.§.);
14.2.6. Aprūpes mājās dienests.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 25.03.2010. lēmumu (prot.Nr.3, 42.§.)

14.2.7. Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrs „Rīti”.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 23.09.2010. lēmumu (prot.Nr.10, 6.§.)

15. Aģentūras pakļautībā ir Irlavas bērnunams-patversme.
16. Darba līgumu ar Aģentūras direktoru uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, slēdz
Domes priekšsēdētājs. Izbeidzoties darba līguma termiņam, Aģentūras direktoru var iecelt amatā
atkārtoti uz jaunu termiņu, kas nepārsniedz piecus gadus.
17. Aģentūras direktora pienākumi:
17.1. vadīt un organizēt Aģentūras darbu un nodrošināt tās darbības nepārtrauktību;
17.2. noteikt Aģentūras darbinieku kompetenci un atbildību;
17.3. noteikt Aģentūras struktūru un amata vienību sarakstu;
17.4. izstrādāt Aģentūras darbības un attīstības stratēģiju, darbības plānu un budžetu;
17.5. nodrošināt pārvaldes līguma izpildi;
17.6. apstiprinātā Aģentūras budžeta darba samaksas fonda ietvaros noteikt Aģentūras
darbinieku atalgojumu, nepārsniedzot attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu darba
tirgū;
17.7. pieņemt darbā un atlaist no darba Aģentūras darbiniekus;
17.8. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Aģentūru, ja likums nenosaka citu pārstāvības
kārtību;
17.9. nodrošināt Aģentūras personāla vadību;
17.10. atbildēt par Aģentūras funkciju veikšanu;
17.11. atbildēt par Aģentūras resursu lietderīgu izmantošanu;
17.12. atbildēt par Aģentūras darbības tiesiskumu;
17.13. sniegt Domei un pašvaldības izpilddirektoram nepieciešamo informāciju un
priekšlikumus Aģentūras darbības jautājumos;
17.14. veikt citas normatīvajos aktos noteiktās darbības.
18. Aģentūras direktors izstrādā Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģiju uz pārvaldes
līguma darbības laiku, paredzot noteiktā laika posmā sasniedzamos darbības rezultātus un šo
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rezultātu sasniegšanai prognozējamos resursus. Aģentūras direktors iesniedz Aģentūras vidēja
termiņa darbības un attīstības stratēģiju Domei apstiprināšanai.
19. Pamatojoties uz Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģiju, Aģentūra izstrādā
Aģentūras gadskārtējo darbības plānu. Gadskārtējā darbības plānā nosaka gada laikā sasniedzamos
rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai nepieciešamos pasākumus. Pamatojoties uz gadskārtējo
darbības plānu, tiek apstiprināts Aģentūras gadskārtējais budžets.
V. Aģentūras manta un finansēšanas kārtība
20. Aģentūras manta ir nekustamā un kustamā Tukuma novada pašvaldības manta, kura
atrodas Aģentūras valdījumā.
21. Aģentūrai ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā iegādāties savai darbībai nepieciešamo
mantu apstiprinātā budžeta ietvaros. Nekustamā īpašuma iegādei nepieciešams Domes lēmums.
22. Aģentūrai ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā atsavināt Aģentūras valdījumā esošo
Tukuma novada pašvaldības kustamo mantu. Līdzekļus, kas iegūti pašvaldības kustamās mantas
atsavināšanas rezultātā, ieskaita Aģentūras budžetā.
23. Aģentūrai nav tiesību uzņemties garantijas par citu fizisku vai juridisku personu
saistībām. Aģentūra nedrīkst sniegt galvojumus un ieķīlāt īpašumus, kas nepieciešami Aģentūras
pastāvīgo funkciju pildīšanai.
24. Aģentūrai ir tiesības ņemt aizņēmumus tikai ar Domes piekrišanu Likuma par budžetu
un finanšu vadību noteiktajā kārtībā. Aģentūras aizņēmumu kopējais pieļaujamais apjoms tiek
noteikts Aģentūras budžetā.
25. Aģentūra tiek finansēta no:
25.1. Domes budžeta dotācijām;
25.2. īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumiem;
25.3. pašu ieņēmumiem, to skaitā ieņēmumiem par Aģentūras sniegtajiem maksas
pakalpojumiem;
25.4. valsts un pašvaldību pasūtījumiem;
25.5. ziedojumiem, dāvinājumiem un ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļiem.
26. Gada beigās Aģentūras kontā esošo līdzekļu atlikums, kas radies no Aģentūras visu
veidu ieņēmumiem, izņemot Domes dotāciju, ja tas nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto
līdzekļu apjomu, paliek Aģentūras rīcībā un tiek izlietots nākamajā gadā.
261. Aģentūras finanšu, materiālo un nemateriālo līdzekļu un saimniecisko darījumu
uzskaite atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek veikta iestādes grāmatvedībā. Par grāmatvedības
kārtošanu un visu saimniecisko darījumu apliecinošo dokumentu oriģinālu, kopiju vai datu
saglabāšanu ir atbildīgs Aģentūras direktors.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.04.2011. lēmumu (prot.Nr.5, 7.§.)

VI. Revīzija un pārskati
27. Lai kontrolētu Aģentūras finansiālās darbības tiesiskumu un atbilstību pārvaldes
līgumam, Aģentūrā tiek veikta revīzija un sagatavots revīzijas pārskats likumā „Par pašvaldībām”
noteiktajā kārtībā.
28. Aģentūras direktors pārvaldes līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā iesniedz Domes
izpilddirektoram kārtējo un gada pārskatu par pārvaldes līguma izpildi un finanšu resursu
izlietojumu. Kārtējā un gada pārskatā iekļaujamo informāciju nosaka Dome.
29. Noslēdzot finanšu gadu, Aģentūra sagatavo un publicē gada publisko pārskatu, lai
informētu sabiedrību par Aģentūras darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par Aģentūras budžeta
līdzekļu izlietojumu un iesniedz to Domei publicēšanai Domes publiskā pārskata ietvaros. Gada
publiskajā pārskatā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabinets.
VII. Aģentūras reorganizācija un likvidēšana
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30. Aģentūru reorganizē vai likvidē ar Domes lēmumu.
31. Aģentūru reorganizējot vai likvidējot, sastāda Aģentūras slēguma bilanci, nosaka
mantas vērtību un saistību apjomu, kā arī paredz mantas un saistību nodošanu citai Tukuma
novada pašvaldības iestādei.
32. Aģentūru var reorganizēt:
32.1. pievienojot Aģentūru citai Tukuma novada pašvaldības iestādei, kā rezultātā
pievienojamā Aģentūra beidz pastāvēt;
32.2. apvienojot Aģentūru ar citu Tukuma novada pašvaldības iestādi vai vairākām citām
pašvaldības iestādēm, kā rezultātā apvienojamās iestādes beidz pastāvēt un uz to bāzes izveidota
jauna pašvaldības iestāde.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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J.Šulcs

LĒMUMS
Tukumā
2013.gada 28.februārī

prot.Nr.3, 12.§.

Par Tukuma novada bāriņtiesas
2012. gada pārskatu

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturto daļu, ka bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz
attiecīgās pašvaldības domei pārskatu par savu darbību, Tukuma novada bāriņtiesa (turpmāk bāriņtiesa) iesniedz un Tukuma novada Dome apstiprina šādu pārskatu par bāriņtiesas darbu
2012.gadā:
- bāriņtiesa 69 sēdēs pieņēma 327 lēmumus, no tiem vienpersoniski pieņemti 19 lēmumi,
- ierosināta 181 lieta,
- bāriņtiesas lietvedībā līdz 2012.gada 31.decembrim atrodas 1139 lietas,
- lietvedībā reģistrēti: saņemtie dokumenti – 1876, nosūtāmie dokumenti – 2909,
- atbilstoši lietu paraugsarakstam bāriņtiesā iekārtoti lietu reģistri un reģistrācijas žurnāli (kopumā
40 reģistri un žurnāli), kuri tiek pastāvīgi papildināti ar attiecīgu informāciju,
- ārpusģimenes aprūpē līdz 2012.gada 31.decembrim atradās 219 Tukuma novada pašvaldības
bērnu: audžuģimenēs 18 bērni, bērnu aprūpes iestādēs 62 bērni, aizbildņu ģimenēs 139 bērni,
- ar bāriņtiesas lēmumu 48 bērni nodrošināti ar ārpusģimenes aprūpi: 7 bērni ievietoti
audžuģimenēs, 26 bērni ievietoti aizbildņu ģimenēs, 15 bērni ievietoti bērnu aprūpes iestādēs
(Irlavas bērnu namā-patversmē),
- bāriņtiesa informējusi Tukuma novada pašvaldības aģentūru „Tukuma novada sociālais dienests”
par 24 ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana (šo ģimeņu
vecākiem bāriņtiesa nav atņēmusi bērnu aprūpes tiesības),
- ar bāriņtiesas lēmumu 42 personām atņemtas bērna aprūpes tiesības (20 mātēm, 22 tēviem), no
tām par 1 personu bāriņtiesa ir lūgusi izmeklēšanas iestādēm uzsākt kriminālprocesu par
pamatotām aizdomām par vardarbību (fizisku, emocionālu) pret bērnu. 46 bērnu vecākiem
atņemtas bērnu aprūpes tiesības,
- par 24 personām (par 10 mātēm un par 14 tēviem) bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības
sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu, 19 personām (8 mātēm un 11 tēviem) ar tiesas
spriedumu atņemtas aizgādības tiesības par 31 bērnu,
- ar bāriņtiesas lēmumu 12 personām (6 mātēm un 6 tēviem) atjaunotas bērna aprūpes tiesības par
16 bērniem,
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-

ar bāriņtiesas lēmumu 9 personas atzītas par adoptētājiem (6 sievietes un 3 vīrieši). Vietējā
adopcijā 2012.gadā adoptēti 3 bērni (no tiem 2 bērnus adoptēja otrs laulātais), uz ārvalstīm – 14
bērni,

-

līdz 2012.gada 31.decembrim aizgādnībā atradās 90 rīcībnespējīgas personas, 2012.gadā ar
bāriņtiesas lēmumu 12 rīcībnespējīgām personām iecelti 12 aizgādņi,

- bāriņtiesa par 37 bērniem devusi tiesām atzinumus (lēmumus) par bērna aizgādības tiesību
noteikšanu, bērna dzīves vietas noteikšanu un saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību,
-

bāriņtiesa par 14 bērniem devusi tiesām atzinumus (lēmumus) par bērna mantisko interešu
aizsardzību (t.i., izlikšana no dzīvojamās platības),

- par 20 bērniem bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma
pensijas izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu,
- bāriņtiesa par 13 bērniem pieņēmusi lēmumu par nepilngadīgo bērnu mantisko interešu
nodrošināšanu vai aizstāvību (bērnu bankas kontu maiņu, mantojuma pieņemšanu bērna vārdā
u.c.),
- bāriņtiesa par 1 nepilngadīgu personu pieņēma lēmumu par atļaujas došanu stāties laulībā pirms
18 gadu vecuma sasniegšanas, ja bērna vecāki nepiekrīt vai nav sasniedzami,
- bāriņtiesas darbinieki pārbaudījuši (apsekojuši) 640 ģimenes Tukuma pilsētā, un 720 ģimenes
Tukuma novada teritorijā, par ko sastādīti pārbaudes akti,
- bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces veikušas 414 notariālās darbības, iekasētās nodevas Ls
2558,40 apjomā,
-

bāriņtiesas darbinieki Tukuma novada bērnu dzīves apstākļus pārbaudīja šādās bērnu aprūpes
institūcijās: BSAC „Rīga” Rīgas pilsētā, SOS bērnu ciematā Valmierā un Īslīcē (Bauskas
novadā), biedrībā „Centrs Elizabete” Jelgavā, BSAC „Liepāja” Liepājā un Irlavas bērnu namāpatversmē,

- bāriņtiesas pārstāvis piedalījies 111 tiesas sēdēs dažādu līmeņu tiesās (Tukuma rajona tiesā, Talsu
rajona tiesā, Dobeles rajona tiesā, Siguldas tiesā, Ventspils tiesā, Rīgas pilsētas Centra rajona
tiesā, Jelgavas tiesā, Zemgales apgabaltiesā Jelgavā, Augstākajā tiesā Rīgā).
- bāriņtiesas priekšsēdētāja katru mēnesi piedalās Sociālo un veselības jautājumu komiteju sēdēs un
vada bāriņtiesas kārtējās un ārkārtas sēdes. Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece reizi nedēļā
piedalās Tukuma novada Domes Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sēdēs, Bērnu lietu
apakškomisijā un ik pa divām nedēļām piedalās Administratīvajā komisijā kā komisijas loceklis.

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs
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LĒMUMS
Tukumā
2013.gada 28.februārī

prot.Nr.3, 13.§.

Par Tukuma pilsētas svētkiem 2013.gadā

1. Organizēt kārtējos Tukuma pilsētas svētkus 2013.gada 27.un 28.jūlijā ar devīzi „Uz
Tukumu pēc smukuma”.
2. Noteikt, ka pašvaldības līdzekļu budžets Tukuma pilsētas svētku pasākumu izdevumiem
ir līdz Ls 10 500,00 (desmit tūkstoši pieci simti latu) (izdevumu tāmes projekts pielikumā).

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs
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Pielikums
Tukuma novada Domes 28.02.2013.
lēmumam (prot.Nr.3, 13.§.)

Tukuma pilsētas svētku „Uz Tukumu pēc smukuma” izdevumu tāme
2013.gada 27.jūlijs „Baltais Tukums” un 28.jūlijs „Kā pa sviestu”
Nr. Aktivitātes un pasākumi

Summa
(Ls)

Svētku pasākumi
1.
“Dzeguzīte” koncerts bērniem – „Lidojums ar gaisa balonu”
2.
Intara Busuļa koncerts
3.
Krāsainā pagalmiņa “Baltais šovs”
4.
Saldus pūtēju orķestris
5.
Divi pasākuma vadītāji
6.
Trakais nobrauciens „Kā pa sviestu!”
7.
Jautro klaunu, masku “Baltā” pūķītis
un Minnijas izmaksas
8.
Trīs tenoru koncerts
9.
Brāļu Auzānu un Slavenā Jersikas orķestra koncerts
10. Baloni ar led gaismiņām
100 gb “Baltais mākonis”
11. Balonu piepildīšana ar heliju
(”Baltais mākonis”)
12. Mājas apgleznošana (ēkas fasāde Harmonijas ielā 8) vai
videofilmas uzņemšana
13. Mazuļu ātrrāpošanas sacensības
KOPĀ pasākumi
Citi izdevumi
Kopējais svētku noformējums (sadarbībā ar Domes ainavu
1.
arhitektu)
Prezentācijas izdevumi (kafija māksliniekiem,
2.
vienreizlietošanas trauki, miskastes maisi u.c.)
3. Tehniskais nodrošinājums (skatuve, skaņa, gaisma)
4. Reklāma (laikraksti, Kurzemes radio, afišas, programmiņas)
5. Medicīnas nodrošināšana, medikamenti
6. Apsardzes nodrošināšana pie skatuves
7. Neparedzēti izdevumi
KOPĀ citi izdevumi
Pavisam kopā, t.sk. Dome – 10 500, Baltais - 6000

Domes priekšsēdētājs

700,00
3000,00
300,00
500,00
300,00
860,00
200,00

Dome un
„Baltais” –
Ls 6000

800,00
1210,00
70,00
70,00
691,00
0
8701

SEB

100,00
4992,00
1800,00
320
200
387
7799
16 500

J.Šulcs
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Finansētājs

Dome

LĒMUMS
Tukumā
2013.gada 28.februārī

prot.Nr.3, 14.§.

Par kultūras un mākslas
festivālu „Pastaigas Tukumā” 2013.gadā

Pieņemt zināšanai un apstiprināt Tukuma novada Domes 20.12.2012. lēmuma „Par kultūras
un mākslas festivāla organizēšanu” ( prot.Nr.15, 19.§.) izpildes nosacījumus:
1. kultūras un mākslas festivāla devīze - „Pastaigas Tukumā”,
2. kultūras un mākslas festivāla norises laiks no 2013.gada 28. līdz 31.augustam,
3. pašvaldības līdzekļu budžets kultūras un mākslas festivāla norisei nepārsniedz Ls 9500,00
(izdevumu tāme pielikumā).

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs
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Pielikums
Tukuma novada Domes 28.02.2013.
lēmumam (prot.Nr.3, 14.§.)

Kultūras un mākslas festivāla „Pastaigas Tukumā” precizētā izdevumu tāme
(norises laiks: no 2013.gada 28.augusta līdz 31.augustam, norises vieta: Tukuma pilsēta)
Pasākuma nosaukums
Pasākumu izdevumi:
Starptautiskais teātra mākslas
mazo formu festivāls "Diagnozeesamība" KN
Divi mūzikas koncerti (vieta tiks
precizēta)

Mākslas plenērs un mākslinieku
pagalms
Mazo formu izrāde „Kad dzīvot”
Literārais pagalms "Poētiskā
kafejnīca" policijas pagalmā
Jauniešu literārās dienas
„Iesākumā bija vārdi”
Foto orientēšanās aktivitātes
Radošās salmu darbnīcas
ģimenēm „Salmu darbnīcā”
Interaktīvs jauniešu kluba
„10x10” info stends
Radošās pastaigas Mākslas skolas
pagalmā
Radošās darbnīcas bērniem
„Dārgumu meklētāji”
Pastaigas bērniem „Miedziņš
nenāk” Tukuma Speciālās
internātpamatskolas pagalmā
Laikmetīgās mākslas pastaigas,
video instalācijas
Jauniešu Pastaigas

Sadarbības partneris

Pašvaldības
budžets (Ls)

Tukuma pilsētas Kultūras nams
(KN), teātris „Brīvā versija”

1541

Latvijas Koncerti

Līdz 1000

Biedrība „Antīks”

800

KN, „Brīvā versija”
Tukuma literātu biedrība

300
615

Tukuma literātu biedrība

415

Tukuma literātu biedrība
„Salmu darbnīca”

0
230

JK „10x10”, Jauniešu centrs

Atklāšanas koncerts plānots
Mūzikas skolā, noslēguma –
Tukuma evaņģēliski luteriskās
draudzes baznīcā

Projekts iesniegts atbalstam
Valsts Kultūrkapitāla fondam

80

Tukuma Mākslas skola

205

Tukuma muzejs, Audēju
darbnīca
Tukuma bibliotēka, spec.
internātskola

300

Tukuma muzejs

Piezīmes

565

0

Jauniešu centrs
Kopā Pastaigu festivāla
pasākumiem

0
6051

Festivāla logo izstrāde
Līgumi ar fiziskām personām
(režisors, 4 kuratori)
Reklāmas izdevumi kopā
t.sk.:
-afišas
-reklāma NTZ
-reklāma Kurzemes radio
-reklāma 1 Latvijas medijā
Tehniskais nodrošinājums
(teltis, soli, skaņa u.c.)
Prezentācijas izdevumi
Autortiesību izdevumi
Neparedzēti izdevumi
Kopā
Kopējie izdevumi

200
1000

Budžeta līdzfinansējums –
kontekstā ar projektu- Ls 4230
ES finansējuma piesaiste

Citi izdevumi:

Domes priekšsēdētājs

1100
200
400
200
300
300
200
150
500
3450
9501
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LĒMUMS
Tukumā
2013.gada 28.februārī

prot.Nr.3, 15.§.

Par radošās stipendijas piešķiršanu

1. Pamatojoties uz Tukuma pilsētas Domes 26.02.2004. noteikumiem Nr.5 „Par stipendiju
fondu” (prot.Nr.4, 4.§.), Tukuma novada Domes 31.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par
Tukuma novada 2013.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu” (prot.Nr.2, 54.§.) un atbilstīgi
Kultūras padomes ieteikumam, piešķirt radošo stipendiju:
1.1. Ls 600,00 māksliniekam Albertam Pauliņam, dzimis 22.08.1948., deklarētā dzīvesvietas
adrese: Lielā iela 2-9, Tukums, Tukuma novads;
1.2. Ls 600,00 publicistam Arnim Šablovskim, dzimis 08.06.1964., deklarētā dzīvesvietas
adrese: Saules iela 1, Tume, Tumes pagasts, Tukuma novads.
2. Uzdot Finanšu nodaļai no 2013.gada kultūras pasākumiem paredzētajiem pašvaldības
budžeta līdzekļiem izmaksāt:
2.1. A.Pauliņam radošo stipendiju Ls 100,00 mēnesī no 2013.gada marta līdz 2013.gada
augustam, ieturot no izmaksājamās summas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus;
2.2. A.Šablovskim radošo stipendiju Ls 100,00 mēnesī no 2013.gada marta līdz 2013.gada
augustam, ieturot no izmaksājamās summas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs
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Pašvaldības stipendijas novadnieku radošajam atbalstam

Novada Kultūras padome ierosināja deputātiem izskatīt jautājumu par radošās stipendijas
piešķiršanu 2013.gadā diviem Tukuma novadniekiem – gleznotājam Albertam Pauliņam un
publicistam Arnim Šablovskism. Iepriekšējos gadus Domes radošo stipendiātu vidū ir bijuši
komponists Pēteris Butāns, Roterdamas (Nīderlande) konservatorijas studente Aija Rēķe, gleznotājs
Alberts Pauliņš, Tukuma Mākslas skolas pedagoģe Gunta Čivle, vēsturnieks Vitolds Mašnovskis,
skolotājs Vilnis Reguts.
Alberts Pauliņš.
Gleznotājs Alberts Pauliņš šobrīd ir aktīvi strādājošs profesionālais gleznotājs Tukumā. A.Pauliņš ir
viens no Latvijas mūsdienu konsekventākajiem ainavas žanra kopējiem, glezno arī klusās dabas,
sadzīves žanra kompozīcijas, retāk portretus un aktus. Turpinot Anša Artuma iesākto, A.Pauliņš
gleznās ataino mūsdienu Tukuma pilsētvidi ar laikmetam tipiskām detaļām. Mākslinieka gleznām
piemīt kā mākslinieciska, tā arī dokumentējoša vērtība. Pērn janvārī Tukuma muzejā tika atklāta
Alberta un Ilzes Pauliņu izstāde „Divatā”, bet šogad gleznotājs svin nozīmīgu savas dzīves jubileju
un gatavo divas personālizstādes – Tukuma novada Slampes kultūras pilī un galerijā „Daugava”.
Arnis Šablovskis.
Publicists Arnis Šablovskis ir viens no tiem radošajiem novadniekiem, kas aktīvi apkopo un
dokumentē pagastu kultūrvēsturi. Viens no pēdējiem apjomīgajiem darbiem ir grāmata „Latvijas
laika zīmes. Praviņas. Degolē.”. Šobrīd publicists strādā pie grāmatas par Slampes pagasta ļaudīm.
Bez tam A.Šablovskis ir viens no dzejnieka, Tukuma novada Goda pilsoņa, Imanta Ziedoņa
jubilejas gada pasākumu cikla „Ziedoņa pieskāriens” iniciatoriem Tukumā. Pateicoties Arnim jau
gada sākumā notika dzejniekam I.Ziedonim veltīto literāro lasījumu pasākumi – janvārī Tukuma
bibliotēkā dzejnieces Māras Zālītes lasījums, februārī Tukuma Mūzikas skolā klausītāji dzirdēja
filozofes Ivetas Šimkus pārdomas par tēmu „Imants Ziedonis un dzīves māksla”, martā Durbes pilī
notiks tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu un komponistu Raimondu Tigulu, bet aprīlī Tukuma
bibliotēkā plānota tikšanās ar Rimantu Ziedoni.
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LĒMUMS
Tukumā
2013.gada 28.februārī

prot.Nr.3, 16.§.

Par maksas pakalpojuma noteikšanu
Jaunsātu feldšeru punktā

1. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,
apstiprināt Jaunsātu feldšeru punktā maksu par pakalpojumu ar lipīda paneli (par holesterīna līmeņa
noteikšanu) - Ls 2,00 par reizi.
2. Noteikt, ka maksa par pakalpojumu ar lipīda paneli ieskaitāma Pūres un Jaunsātu pagastu
pārvaldes pamatbudžetā.

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
Tukumā
2013.gada 28.februārī

prot.Nr.3, 17.§.

Par atļauju ņemt kredītu Eiropas Savienības
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
atbalstīta projekta „Zemītes ielas un tilta pār
Slocenes upi rekonstrukcija” īstenošanai

1. Pieņemt zināšanai, ka, Tukuma novada Dome realizē ar Satiksmes ministriju 2012.gada
26.septembrī noslēgto Vienošanos Nr.SM2012/-52 par projekta „Zemītes ielas un tilta pār Slocenes
upi rekonstrukcija” īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks plānots no 17.08.2012. līdz 30.11.2013.
Kopējās projekta izmaksas plānotas LVL 1 947 565,98, no kurām attiecināmās izmaksas LVL 1 909
629,69. ERAF līdzfinansējums no projekta attiecināmajām izmaksām 74,99%, valsts budžeta
dotācija no projekta attiecināmajām izmaksām 2,25%, pašvaldības finansējums 22,76% no
attiecināmajām izmaksām. Pašvaldība sedz arī LVL 37936,29 neattiecināmās izmaksas.
2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei akceptēt
atļauju Tukuma novada Domei ņemt kredītu Valsts kasē LVL 1 418 296,26 vai ekvivalentā valūtā
uz 25 gadiem ar Valsts kases noteikto kredīta gada procentu likmi, nosakot:
2.1. kredītu izmantot 2013.gadā;
2.2. kredīta atmaksas laiku līdz 2038.gadam;
2.3. kredīta pamatsummas atmaksu sākt no 2015.gada;
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Tukuma novada pašvaldības budžetu.
4. Domes Finanšu nodaļai iekļaut projekta īstenošanai plānotā kredīta summu pašvaldības
kredītsaistībās.

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
Tukumā
2013.gada 28.februārī

prot.Nr.3, 18.§.

Par Tukuma novada Tumes pagasta Tumes ciema
ūdenssaimniecības attīstības tehniski ekonomiskā
pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju
projekta īstenošanai

1. Apstiprināt SIA „Omnia Pro” izstrādāto un 2013.gada 15.februārī iesniegto tehniski
ekonomisko pamatojumu „Tukuma novada Tumes pagasta Tumes ciema ūdenssaimniecības
attīstības tehniski ekonomiskais pamatojums” (turpmāk –TEP).
2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:

Rādītāji

LVL
383 820,47

Finansējums, kopā
t.sk.
Attiecināmām izmaksām

317 207,00

Tukuma novada pašvaldības budžets (līdz šim ieguldītais
TEP izstrādē)

2 600,00

269 625,95

ERAF finansējums 85%
SIA „Komunālserviss TILDe” finansējums 15%
SIA „Komunālserviss TILDe” kredīts priekšfinansējumam

47 581,05
114 195,00
66 613,47

Neattiecināmās izmaksas (PVN)
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3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
Pasākums
Ū1

K1

Pasākuma mērķis

Veicamie uzdevumi

Nodrošināt Tumes ciema dzeramā
ūdens pieejamību patērētājiem

1. Ūdens apgādes tīkla
maģistrālo posmu
rekonstrukcija L=1366 m
ciema centra daļā.
2. Ūdens apgādes tīkla pievadu
rekonstrukcija L=72 m piecām
daudzdzīvokļu mājām.
3. Ūdens apgādes tīkla pievada
rekonstrukcija L=26 m Tumes
vidusskolai.
4. Ūdens apgādes tīkla pievadu
rekonstrukcija L=25 m Meža
1 un Meža 8.
5. Jaunu ūdens apgādes tīkla
maģistrālo posmu izbūve
L=1052m uz Darbnīcu ceļa un
virzienā uz „Mazozoli”,
„Oškalni”.

Ūdensvads PE
OD90

1. Jaunu notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu izbūve (blakus
esošajām NAI)
2. Jauna pašteces kanalizācijas
vada izbūve L= 70m, lai
savienotu jaunās NAI ar esošo
kanalizācijas tīklu.

Q=100 m3/dnn,

Nodrošināt Tumes ciema notekūdeņu
attīrīšanu atbilstoši MK not. Nr. 118
„Noteikumi par virszemes un pazemes
ūdeņu kvalitāti” (12.03.2003., ar
grozījumiem, kas izdarīti līdz 01.01.2010.)
un MK not. Nr. 34 „Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
(22.01.2002., ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 14.08.2010.) prasībām, notekūdeņu
dūņu apsaimniekošanu atbilstoši MK not.
Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu
un to komposta izmantošanu, monitoringu
un kontroli” (02.05.2006.) prasībām,
samazināt infiltrāciju un notekūdeņu
noplūdes kanalizācijas sistēmā.

Raksturojums

Ūdensvads PE
OD63

Ūdensvads PE
OD50

Ūdensvads PE
OD32

Ūdensvads PE
OD63

Pašteces
kanalizācijas vads
PVC OD200.

4. Projekta finansēšanā SIA „Komunālserviss TILDe” nodrošināt ieguldījuma daļu Ls
47 581,05, kas sastāda 15 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un sagatavot
iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai Ls 269 625,95.
5. TEP iesniedzējs Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
- SIA „Komunālserviss TILDe”.
6. Realizēt TEP izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifus.
7. Pievienotār vērtības nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot Pievienotās vērtības nodokļa
likuma normu par priekšnodokļa atskaitīšanu.
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8. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam
nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma saņēmējam.
9. Ar šā lēmuma spēkā stāšanos, uzskatīt par spēku zaudējušu Tukuma novada Domes
2012.gada 26.jūlija lēmumu „Par Tukuma novada Tumes pagasta Tumes ciema ūdenssaimniecības
attīstības tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības
attīstības investīciju projekta īstenošanai” (prot.Nr.9, 8.§.).

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
Tukumā
2013.gada 28.februārī

prot.Nr.3, 19.§.

Par projektu „Tukuma novada Multifunkcionāla
jaunatnes iniciatīvu centra darbības nodrošināšana”

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija), pamatojoties uz Jaunatnes politikas
valsts programmas 2012.gadam 1.2.apakšsadaļa „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai
pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru
jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”, ir izsludinājusi atklātu projektu konkursu
„Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”.
1. Iesniegt projekta „Tukuma novada Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra darbības
nodrošināšana” iesniegumu ministrijas izsludinātajā atklātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu
centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”.
2. Projekta izmaksas – Ls 4 200,00, kas 100% apmērā tiek finansēts no valsts budžeta
līdzekļiem (ministrijas budžeta izdevumu apakšprogramma 06.05.00 „Jaunatnes politikas valsts
programma”).
3. Projekta īstenošanas termiņš – no 2013.gada 29.aprīļa līdz 2013.gada 18.oktobrim.
4. Uzdot projekta sagatavošanā un īstenošanā piedalīties Attīstības nodaļai sadarbībā ar
Tukuma novada Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru.

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
Tukumā
2013.gada 28.februārī

prot.Nr.3, 20.§.

Par biedrības „Mēs - Ozolnieku ciemam”
projekta līdzfinansēšanu

Tukuma novada Dome ir saņēmusi biedrības „Mēs - Ozolnieku ciemam”
(reģ.Nr.40008183105, jur. adrese: „Andersoni”, Ozolnieki, Slampes pagasts, Tukuma novads)
iesniegumu ar lūgumu līdzfinansēt Borisa un Ināras Teterova fonda programmas „Nāc un dari! Tu
vari!” projektu „Tehniskā aprīkojuma iegāde biedrības „Mēs – Ozolnieku ciemam” kvalitatīvas
darbības nodrošināšanai”.
Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu biedrības „Mēs – Ozolnieku ciemam” darbību,
projekta ietvaros biedrībai iegādājoties portatīvo datoru un printeri/kopētāju.
Projekta kopējās izmaksas ir Ls 1200,00 (viens tūkstotis divi simti latu), no tiem 90% ir
Borisa un Ināras Teterova fonda finansējums, 10% biedrības „Mēs-Ozolnieku ciemam”
līdzfinansējums.
Projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt biedrībai „Mēs-Ozolnieku ciemam” nepieciešamo
līdzfinansējumu Ls 120,00 no 2013.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem biedrību projekta
līdzfinansēšanai.
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prot.Nr.3, 21.§.

Par biedrības „Stūrītis”
projekta līdzfinansēšanu

Tukuma novada Dome ir saņēmusi biedrības „Stūrītis” (reģ.Nr.40008141224, jur. adrese:
„Abavnieki”, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads) iesniegumu ar lūgumu līdzfinansēt Borisa un
Ināras Teterova fonda programmas „Nāc un dari! Tu vari!” projektu „Ziemas sporta inventāru
iegāde publisku pasākumu rīkošanai Jaunsātu pagastā”.
Projekta ietvaros plānots iegādāties ziemas sporta inventāru publiskai lietošanai un ziemas
pasākumu organizēšanai, kas veicinās aktīvu, veselīgu dzīvesveidu Jaunsātu pagastā.
Projekta kopējās izmaksas ir Ls 2000,00 (divi tūkstoši latu), no tiem 90% ir Borisa un Ināras
Teterova fonda finansējums, 10% biedrības „Stūrītis” līdzfinansējums.
Projekta apstiprināšanas gadījumā - piešķirt biedrībai „Stūrītis” nepieciešamo
līdzfinansējumu Ls 200,00 no 2013.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem biedrību projekta
līdzfinansēšanai.
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prot.Nr.3, 22.§.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma
Ziedoņa ielā 4, Tukumā,
Tukuma novadā, atsavināšanu

Privātpersona Gundega Bite vērsusies Tukuma novada Domē ar lūgumu pārdot zemes gabalu
Ziedoņa ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, norādot, ka uz tā atrodas tai piederošas ēkas (būves) un
ka saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 4.punktu
Gundega Bite ir tiesīga iegūt zemes gabalu īpašumā bez izsoles, pamatojoties uz pirmpirkuma
tiesību izmantošanu.
Ievērojot Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumus Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta”, veikta Gundegas Bites iesniegto dokumentu pārbaude un
konstatēta norādīto ziņu atbilstība.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta ceturto daļu:
„Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija divu mēnešu laikā pēc tam, kad šā likuma 4.panta
ceturtās daļas 3. un 4.punktā minētās personas noteiktā kārtībā ir iesniegušas atsavināšanas
ierosinājumu par atvasinātas publiskas personas īpašumā esošiem apbūvētiem zemesgabaliem,
pievienojot visus dokumentus, kas apliecina personas pirmpirkuma tiesības, pieņem lēmumu par
attiecīgā zemesgabala pārdošanu.”,
1. pārdot nekustamā īpašuma Ziedoņa ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, kadastra apzīmējums
9001 002 0158, zemes gabalu 782 m² platībā (turpmāk – zemes gabals),
2. saskaņā ar sertificēta vērtētāja atzinumu un ar to saistītajiem pašvaldības izdevumiem,
noteikt zemes gabala pirkuma maksu Ls 2200,00 (divi tūkstoši divi simti latu). Papildus pirkuma
maksai zemesgabala pircējs sedz izdevumus, kas saistīti ar īpašuma tiesību nostiprināšanu
zemesgrāmatā,
3. uzaicināt Gundegu Biti viena mēneša laikā no šā lēmuma saņemšanas dienas samaksāt
zemes gabala pirkuma maksu,
4. pašvaldības izpilddirektoram Mārim Rudaus-Rudovskim 5 (piecu) darba dienu laikā no
pirkuma maksas saņemšanas dienas noslēgt zemes gabala Pirkuma līgumu.
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prot.Nr.3, 23.§.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma –
dzīvojamās telpas Nr.4, „Kliģu skola”,
Džūkstes pagastā, Tukuma novadā,
atsavināšanu

1. Pamatojoties uz Oļega Zaharova iesniegumu un saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 5.punktu un 45.panta trešo daļu, nodot
atsavināšanai dzīvojamo telpu Nr.4, kas atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Kliģu skola”,
Džūkstes pagastā, Tukuma novadā, piedāvājot to pirkt dzīvokļa īrniekam Oļegam Zaharovam.
Oļegs Zaharovs 2012.gada 27.jūlijā noslēdzis dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.SD/6-1/12/58 ar
Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldi par dzīvojamās telpas Nr.4„Kliģu skola”, Džūkstes pagastā,
Tukuma novadā, īri.
2. Oļegam Zaharovam (turpmāk – Pircējs) nosūtīt rakstveida piedāvājumu par dzīvojamās
telpas pirkuma nosacījumiem:
2.1. pirkuma maksa Ls 700,00 (septiņi simti latu). Visa pirkuma maksa jāsamaksā latos;
2.2. pirkuma samaksas termiņš - viena mēneša laikā no piedāvājuma nosūtīšanas dienas;
2.3. pirkuma līguma noslēgšana - 10 (desmit) darba dienu laikā no pilnas pirkuma maksas
samaksas;
2.4. papildus pirkuma maksai Pircējs sedz izdevumus, kas saistīti ar darbībām dzīvokļa
īpašuma ierakstīšanai un īpašuma tiesību uz to nostiprināšanai zemesgrāmatā, nekustamā īpašuma
valsts kadastra izziņas un inventarizācijas lietas saņemšanai, nostiprinājuma lūgumu sagatavošanai,
kā arī kancelejas nodevas un valsts nodevas samaksai;
2.5. īpašuma tiesības zemesgrāmatā Pircējam jānostiprina 3 (trīs) mēnešu laikā no Pirkuma
līguma noslēgšanas dienas.
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2013.gada 28.februārī

prot.Nr.3, 24.§.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma
„Vilnīši”, Slampes pagastā,
Tukuma novadā, pārdošanu

Privātpersona Aldis Cīrulis vērsies Tukuma novada Domē ar lūgumu pārdot zemes gabalu
„Vilnīši”, Slampes pagastā, Tukuma novadā, norādot, ka uz tā atrodas tai piederošas ēkas (būves)
un ka saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 4.punktu
Aldis Cīrulis ir tiesīgs iegūt zemes gabalu īpašumā bez izsoles, pamatojoties uz pirmpirkuma tiesību
izmantošanu.
Ievērojot Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumus Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta”, veikta Alda Cīruļa iesniegto dokumentu pārbaude un
konstatēta norādīto ziņu atbilstība.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta ceturto daļu:
„Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija divu mēnešu laikā pēc tam, kad šā likuma 4.panta
ceturtās daļas 3. un 4.punktā minētās personas noteiktā kārtībā ir iesniegušas atsavināšanas
ierosinājumu par atvasinātas publiskas personas īpašumā esošiem apbūvētiem zemesgabaliem,
pievienojot visus dokumentus, kas apliecina personas pirmpirkuma tiesības, pieņem lēmumu par
attiecīgā zemesgabala pārdošanu.”,
1. pārdot nekustamā īpašuma „Vilnīši”, Slampes pagastā, Tukuma novadā, kadastra
apzīmējums 9080 011 0357, zemes gabalu 1 200 m² platībā (turpmāk – zemes gabals),
2. saskaņā ar sertificēta vērtētāja atzinumu un ar to saistītajiem pašvaldības izdevumiem,
noteikt zemes gabala pirkuma maksu Ls 600,00 (seši simti latu). Papildus pirkuma maksai zemes
gabala pircējs sedz izdevumus, kas saistīti ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā,
3. uzaicināt Aldi Cīruli viena mēneša laikā no šā lēmuma saņemšanas dienas samaksāt
zemes gabala pirkuma maksu,
4. pašvaldības izpilddirektoram Mārim Rudaus-Rudovskim 5 (piecu) darba dienu laikā no
pirkuma maksas saņemšanas dienas noslēgt zemes gabala Pirkuma līgumu.
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prot.Nr.3, 25.§.

Par ūdens pievada izbūvi
dzīvojamai mājai Talsu ielā 31,
Tukumā, pēc iedzīvotāju ierosinājuma

Tukuma novada Dome ir saņēmusi SIA „Tukuma ūdens” iesniegumu ar lūgumu pēc
iedzīvotāju ierosinājuma izbūvēt ūdens pievadu dzīvojamajai ēkai Talsu ielā 31, Tukumā.
Dzīvojamā ēka Talsu ielā 31, Tukumā, atrodas Santas Zēbergas īpašumā. Tukuma novada būvvalde
izskatīja SIA „Tukuma ūdens” lūgumu un atzina par lietderīgu izbūvēt ūdens pievadu līdz minētās
ēkas robežai (būvvaldes 22.01.2013. lēmums prot. Nr.2,10.§.). Pamatojoties uz Tukuma novada
Domes 25.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par maģistrālo ūdensvadu un kanalizācijas
vadu un pievadu izbūvi Tukuma novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku vai
apsaimniekotāju) ierosinājuma”:
1. atbalstīt dzīvojamās ēkas Talsu ielā 31, Tukumā, īpašnieces Santas Zēbergas ieceri
izbūvēt ūdens pievadu līdz minētās ēkas robežai,
2. pieņemt zināšanai, ka ūdens pievada izbūve līdz ēkai Talsu ielā 31, Tukumā, izmaksā Ls
769,18 (t.sk.PVN),
3. noteikt, ka izmaksas par ūdens pievada izbūvi līdz ēkai Talsu ielā 31, Tukumā, daļu Ls
461,51 samaksā Tukuma novada Dome,
4. dzīvojamās ēkas Talsu ielā 31, Tukumā, īpašniece Santa Zēberga samaksā līdzmaksājuma
daļu Ls 307,67 SIA „Tukuma ūdens” kasē,
5. uzdot SIA „Tukuma ūdens”:
5.1. uzsākt ūdens pievada izbūvi ēkai Talsu ielā 31, Tukumā, ar nosacījumu, ka ēkas
īpašniece iemaksā SIA „Tukuma ūdens” kasē Ls 307,67. Izbūvi pabeigt līdz 2013.gada 1.jūlijam;
5.2. informēt Tukuma novada Domi par līdzmaksājuma saņemšanu no ēkas Talsu ielā 31,
Tukumā, īpašnieces;
5.3. pēc ūdens pievada izbūves ēkai Talsu ielā 31, Tukumā, iesniegt Tukuma novada Domei
dokumentārus pierādījumus par šo darbu izpildi,
6. pēc līdzmaksājuma saņemšanas no ēkas Talsu ielā 31, Tukumā, īpašnieces Santas
Zēbergas, ieskaitīt SIA „Tukuma ūdens” kontā Ls 461,51 par ūdens pievada izbūvi ēkai Talsu ielā
31, Tukumā. Naudas iemaksu veikt atbilstīgi tiesību normām par kārtību, kādā pašvaldība veic
naudas ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā, nodrošinot šīs kapitālsabiedrības īpašuma
tiesības uz veiktajām izbūvēm. Samaksu veikt no pašvaldības 2013.gada budžetā šim nolūkam
paredzētajiem naudas līdzekļiem.
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2013.gada 28.februārī

prot.Nr.3, 26.§.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu teritorijas
labiekārtošanai Pūre 20, Pūre 21, Pūre 23,
Pūres pagastā, Tukuma novadā

No Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes komunālā dienesta 06.11.2012. saņemts iesniegums
ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Pūre 20, Pūre 21, Pūre 23, Pūrē,
Tukuma novadā, teritoriju labiekārtošanai.
Pamatojoties uz Tukuma novada Domes 25.03.2010. saistošo noteikumu Nr.10 „Par
pašvaldības palīdzību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem vai dzīvokļu īpašniekiem
energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā vai dzīvojamai mājai piesaistītā
zemesgabala labiekārtošanai Tukuma novadā” 5.2.apakšpunktu, 7. un 8.punktu un Tukuma novada
būvvaldes 13.11.2012. lēmumu „Par pagalmu labiekārtošanu Pūrē” (prot.Nr.23, 5.§.):
1. atbalstīt Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes komunālā dienesta ieceri izbūvēt
automašīnu stāvlaukumus pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Pūre 20, Pūre 21, Pūre 23, Pūres
pagastā, Tukuma novadā;
2. segt teritorijas labiekārtošanas vajadzībām Pūre 20, Pūre 21, Pūre 23, Pūres pagastā,
Tukuma novadā, izbūves izmaksas 50% apmērā, ar nosacījumu, ka Pūres un Jaunsātu pagastu
pārvaldes komunālais dienests no mājas apsaimniekošanai uzkrātajiem līdzekļiem sedz 50% no
kopējām izbūves izmaksām:
2.1. Pūre 20, Ls 1167,32 (Ls 964,73 + PVN Ls 202,59), no kopējām izmaksām Ls 2334,64;
2.2. Pūre 21, Ls 1207,90 (Ls 998,26 + PVN Ls 209,64), no kopējām izmaksām Ls 2415,80;
2.3. Pūre 23, Ls 2314,93 (Ls 1913,17 + PVN Ls 401,76), no kopējām izmaksām Ls 4629,85,
3. pēc darbu paveikšanas iesniegt Tukuma novada Domei izbūvētā objekta nodošanas –
pieņemšanas aktu un rēķinu pašvaldības līdzfinansējuma daļas saņemšanai.
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prot.Nr.3, 27.§.

Par M. A. iesniegumu

Tukuma novada Dome 18.01.2013. ir saņēmusi M. A. iesniegumu (reģ. Nr.678) ar
jautājumiem par ēkas apsaimniekotāja SIA „Tukuma nami“ rīcību un lūgumu noskaidrot faktus, kas
saistītas ar ēkas Meža ielā 2, Tukumā, siltummezglā ierīkotā papildus siltuma skaitītāju karstā ūdens
sagatavošanai.
Pamatojoties uz Tukuma novada Domes 26.04.2012. lēmumu (prot. Nr.6, 9.§.) „Par
siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtību dzīvojamās mājās Tukuma pilsētā, kuras
siltumenerģiju saņem no SIA „Tukuma siltums” centrālās katlumājas”, norēķini par ūdens
uzsildīšanu Tukuma pilsētā notiek atbilstīgi apstiprinātajai instrukcijai.
Izskatot M. A.iesniegumu, Domes un SIA „Tukuma nami“ saraksti ar iesniedzēju, var
secināt, ka M.Andrupi neapmierina esošā norēķinu kārtība par ūdens uzsildīšanu un
apsaimniekotāja SIA „Tukuma nami“ rīcība.
Iesniedzēja bija uzaicināta uz Komunālo jautājumu komitejas 13.02.2013. sēdi, tomēr viņa
neieradās, iemesls nav zināms. M.A. nav lūgusi jautājuma izskatīšanu atlikt.
Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta pirmajā daļā noteikts, ka "Dzīvokļu īpašnieku kopība ir
tiesīga izlemt ikvienu jautājumu, kas attiecas uz kopīpašumā esošo daļu".
Ņemot vērā to, ka dzīvojamās mājas Meža ielā 2, Tukumā, iedzīvotāji par ēkas
apsaimniekošanai paredzētajiem līdzekļiem, ierīkoja ēkas siltummezglā papildus siltumenerģijas
skaitītāju karstā ūdens sagatavošanai:
- ieteikt M.A. realizēt Dzīvokļa īpašuma likuma 9. un 18.pantā dotās tiesības un organizēt
likumā paredzētajā kārtībā dzīvojamās mājas Meža ielā 2, Tukumā, dzīvokļu īpašnieku sapulci, lai
noteiktu turpmāko norēķinu kārtību par karstā ūdens sagatavošanai patērēto siltumenerģiju,
atbilstīgi Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma
lietošanu“ nosacījumiem.
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prot.Nr.3, 28.§.

Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu

1. Biedrība „Grazioso” (reģistrācijas Nr.40008203717, adrese „Ilgas”, Tumes pagasts,
Tukuma novads) 29.01.2013. iesniegumā Nr.907 lūdz iznomāt nedzīvojamās telpas Melnezera ielā
1, Tukumā, Tukuma novadā, seno deju mēģinājumu nodarbībām un atbrīvot no telpu nomas
maksas.
Dome konstatē, ka biedrība „Grazioso” vēlas izmantot nedzīvojamās telpas Nr.30 (vestibila)
daļu 293,2 m2 platībā, tajā laikā, kad tās nebūs nepieciešamas Tukuma Sporta skolas vajadzībām,
t.i. pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 18:30 līdz 21:00.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 4.2.2., 4.4.apakšpunktu un 7.punktu un Tukuma novada Domes
24.03.2011. noteikumiem Nr.9 „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (prot Nr.3, 8.§.):
1.1. noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu par nedzīvojamās telpas Nr.30 daļas (saskaņā
ar 08.02.2005. tehniskās inventarizācijas lietu Nr.2056) Melnezera ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā,
ar kopējo platību 293,2 m2 (būves kadastra apzīmējums 9001 001 0409 007) ar biedrību
„Grazioso” uz vienu gadu,
1.2. noteikt nomas maksu Ls 25,73 (bez PVN) mēnesī, ņemot vērā to, ka nomas objekts
netiek nodots nepārtrauktā nomnieka lietošanā, bet nomai ir regulārs raksturs,
1.3. atbrīvot biedrību „Grazioso” no 1.2.apakšpunktā noteiktās nomas maksas sakarā ar to,
ka telpa tiek izmantota nevalstiskās organizācijas vajadzībām un tās darbība daļēji tiek finansēta no
pašvaldības budžeta līdzekļiem,
1.4. atsevišķi no nomas maksas biedrībai „Grazioso” jāveic maksa par patērēto
elektroenerģiju pēc faktiskā elektroenerģijas patēriņa, saskaņā ar elektroierīču pases datiem,
1.5. uzdot Komunālajai nodaļai līdz 15.03.2013. sagatavot nedzīvojamo telpu nomas līgumu
ar biedrību „Grazioso”.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
2. Latvijas Republikas Veselības inspekcija (turpmāk – Veselības inspekcija) (reģistrācijas
Nr.90002448818, juridiskā adrese Klijānu ielā 7, Rīgā) 06.02.2013. iesniegumā Nr.1060 lūdz,
sakarā ar 01.03.2012. savstarpēji noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.TND/2-58.2.3/12/15
darbības termiņa beigšanos, pagarināt nedzīvojamo telpu Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā,
nomas līgumu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 3. un 7.punktu un Tukuma novada Domes 24.03.2011.
noteikumiem Nr.9 „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (prot.Nr.3, 8.§.):
2.1. pagarināt nedzīvojamo telpu Talsu ielā 4, Tukumā, ar kopējo platību 6,2 m2 01.03.2012.
nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.TND/2-58.2.3/12/15 ar Veselības inspekciju termiņu uz vienu
gadu;
2.2. noteikt nomas maksu par 1m² Ls 1,95 (bez PVN) mēnesī;
2.3. atbrīvot Veselības inspekciju no 2.2.apakšpunktā noteiktās nomas maksas sakarā ar
Veselības inspekcijas kompetencē esošo pakalpojumu nodrošināšanu pašvaldības iedzīvotājiem;
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2.4. uzdot Komunālajai nodaļai līdz 15.03.2013. sagatavot vienošanos par izmaiņām
nedzīvojamo telpu nomas līgumā ar Veselības inspekciju, nemainot pārējos līguma nosacījumus.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
3. Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Vides pārvalde)
(reģistrācijas Nr.90000017078, juridiskā adrese Dārzu ielā 2, Ventspilī) savā iesniegumā (reģistrēts
Domē 28.02.2013. Nr.1583) lūdz pagarināt nedzīvojamo telpu Tidaholmas ielā 3, Tukumā, Tukuma
novadā, 05.02.2008. nomas līgumu Nr.1 uz pieciem gadiem.
Dome konstatē, ka nomnieks Vides pārvalde izmanto nedzīvojamās telpas ar kopējo platību
2
33,9 m (Nr.1 – 17,9 m2 platībā, Nr.2 – 11,2 m2 platībā, Nr.3 – 4,8 m2 platībā, telpu grupā 011,
saskaņā ar 27.08.2004. tehniskās inventarizācijas lietu Nr.1102) Tidaholmas ielā 3, Tukumā,
Tukuma novadā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 87.punktu:
3.1. pagarināt nedzīvojamo telpu Tidaholmas ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā, 05.02.2008.
nomas līgumu Nr.1 ar Vides pārvaldi uz pieciem gadiem;
3.2. papildus noteiktajai nomas maksai Ls 2,93 (bez PVN) tiek aprēķināts nekustamā
īpašuma nodoklis par kārtējo taksācijas gadu;
3.3. atsevišķi no nomas maksas nomniekam jāveic maksa par patērēto elektroenerģiju un
saņemtajiem pakalpojumiem;
3.4. uzdot SIA „Tukuma nami” līdz 15.03.2013. veikt attiecīgās izmaiņas nedzīvojamo telpu
nomas līgumā ar Vides pārvaldi, nemainot pārējos līguma nosacījumus.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
4. Biedrība „Radošo personību klubs „LIGZDA”” (reģistrācijas Nr.40008165561, adrese
Tehnikas iela 1, Tukums, Tukuma novads) 18.02.2013. iesniegumā Nr.1325 lūdz pagarināt
nedzīvojamo telpu Brīvības laukumā 13, Tukumā, Tukuma novadā, nomas līgumu līdz 10.07.2018.,
sakarā ar to, ka biedrība ir sagatavojusi projekta pieteikumu par telpu labiekārtošanu.
Dome konstatē, ka biedrība „Radošo personību klubs „LIGZDA”” izmanto nedzīvojamās
telpas Brīvības laukumā 13, Tukumā, Tukuma novadā, ar kopējo platību 137,6 m2 (telpu grupas 007
telpas Nr.1 3,6 m2 platībā, Nr.2 14,7 m2 platībā, Nr.3 31,5 m2 platībā, Nr.4 37,1 m2 platībā, Nr.5
34,8 m2 platībā un Nr.6 15,9 m2 platībā, saskaņā ar 18.04.2012. ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu).
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 4.4.apakšpunktu un 7.punktu:
4.1. pagarināt nedzīvojamo telpu Brīvības laukumā 13, Tukumā, Tukuma novadā, ar kopējo
platību 137,6 m2 11.07.2012. nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.1/2012 ar biedrību „Radošo
personību klubs „LIGZDA”” termiņu līdz 10.07.2018.,
4.2. uzdot SIA „Tukuma nami” līdz 15.03.2013. veikt attiecīgās izmaiņas nedzīvojamo telpu
nomas līgumā ar biedrību „Radošo personību klubs „LIGZDA””, nemainot pārējos līguma
nosacījumus.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
5. Biedrība „Tukuma Tēlotājmākslas Studija” (reģistrācijas Nr.40008150871, juridiskā
adrese „Ojāri”, Pūres pagasts, Tukuma novads) 18.02.2013. iesniegumā Nr.1317 lūdz pagarināt
nedzīvojamo telpu Tidaholmas ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā, nomas līgumu līdz 30.06.2018.,
sakarā ar to, ka biedrība ir sagatavojusi projekta pieteikumu Borisa un Ināras Teterovsku fondam.
Dome konstatē, ka biedrība „Tukuma Tēlotājmākslas Studija” izmanto nedzīvojamās telpas
Tidaholmas ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā, ar kopējo platību 109,2 m2 (telpu grupas 009 telpa
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Nr.1 35,5 m2 platībā, telpu grupas 006 telpa Nr.2 73,7 m2 platībā, saskaņā ar 27.08.2004. tehniskās
inventarizācijas lietu Nr.1102).
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 4.4.apakšpunktu un 7.punktu:
5.1. pagarināt nedzīvojamo telpu Tidaholmas ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā, ar kopējo
platību 109,2 m2 24.11.2011. nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.4/2011 ar biedrību „Tukuma
Tēlotājmākslas Studija” termiņu līdz 30.06.2018.,
5.2. uzdot SIA „Tukuma nami” līdz 15.03.2013. veikt attiecīgās izmaiņas nedzīvojamo telpu
nomas līgumā ar biedrību „Tukuma Tēlotājmākslas Studija”, nemainot pārējos līguma nosacījumus.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs
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LĒMUMS
Tukumā
2013.gada 28.februārī

prot.Nr.3, 29.§.

Par nepieciešamo remontdarbu un
izmaksu tāmes saskaņošanu

SIA „Westauto Ltd” (reģ. Nr.40003677501, juridiskā adrese „Valdaiši”, Smārdes pagastā,
Engures novadā) 07.02.2013. iesniegumā Nr.1091 lūdz saskaņot garāžas vārtu uzstādīšanas
izdevumus Ls 1630,00 nedzīvojamajai telpai Nr.100 Melnezera ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā.
Dome konstatē, ka garāžas vārti nolietojušies, tādēļ nepieciešama to nomaiņa. Nomnieks
veicis cenu aptauju.
Pamatojoties uz Tukuma novada Domes 2011.gada 24.marta noteikumu Nr.9 „Par
nedzīvojamo telpu nomas maksu” 12.punktu:
1. atļaut SIA „Westauto Ltd” veikt nedzīvojamās telpas Nr.100 Melnezera ielā 1, Tukumā,
Tukuma novadā, garāžas vārtu nomaiņu par summu Ls 1630,00,
2. pēc vārtu uzstādīšanas iesniegt Domei aktu par remontdarbu pabeigšanu,
3. kontroli par darbu izpildi uzdot Komunālajai nodaļai.

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs
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LĒMUMS
Tukumā
2013.gada 28.februārī

prot.Nr.3, 30.§.

Par pašvaldības nedzīvojamās telpas
Spartaka ielā 11, Tukumā, Tukuma
novadā, iznomāšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 11.punktu: „Nomas objekta iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo
izsoles veidu, kā arī apstiprina publicējamo informāciju par nomas objektu.”,
1. pirmā mutiskā izsolē nodot iznomāšanai nomas objektu: nedzīvojamo telpu (telpa Nr.29
ēkas pirmajā stāvā, saskaņā ar 21.10.1997. inventarizācijas lietu Nr.2141) ar platību 12,7 m2
Spartaka ielā 11, Tukumā, Tukuma novadā,
2. apstiprināt par nomas objektu publicējamo informāciju (1.pielikums) un nomas līguma
projektu (2.pielikums). Informāciju un nomas līguma projektu publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē
www.tukums.lv,
3. nomas tiesību izsoli uzdot rīkot Tukuma novada Domes Īpašumu apsaimniekošanas un
privatizācijas komisijai.

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs
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1.pielikums
Tukuma novada Domes 28.02.2013.
lēmumam (prot.Nr.3, 30.§.)

Publicējamā informācija par nomas objektu

Nomas objekts
Nomas tiesību izsoles veids
Iznomājamā objekta
nosacītā nomas maksa
Maksimālais iznomāšanas
termiņš
Nomas objektu raksturojošā
informācija un citi
iznomāšanas nosacījumi
Izsoles solis

Izsoles rīkošanas un
pretendentu pieteikšanās
laiks un vieta

Iznomājamā objekta
apskates vieta un laiks
Izsoles rīkotājs
Citi noteikumi

Nedzīvojamā telpa (telpa Nr.29 ēkas pirmajā stāvā, saskaņā ar
21.10.1997. inventarizācijas lietu Nr.2141) ar platību 12,7 m2
Spartaka ielā 11 (kadastra apzīmējums 9001 001 0390 001 060),
Tukumā, Tukuma novadā.
Pirmā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Ls 1,88 (bez PVN) par vienu m2 mēnesī.
5 (pieci) gadi.
Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu vai tā daļu
nodot apakšnomā.
Nedzīvojamai telpai nepieciešams kosmētiskais remonts.
Ls 0,05 (bez PVN) par vienu m2 mēnesī
Tukuma novada Dome, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā,
Konferenču zālē 2013.gada 19.martā plkst. 15:30.
Persona, kura vēlas nomāt nomas objektu, ierodas ar personas
apliecinošu dokumentu un iesniedz pieteikumu, kurā norāda:
fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās
dzīvesvietas adresi,
juridiskā persona, arī personālsabiedrība, – nosaukumu (firmu),
reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas
kodu (ja ir);
elektroniskā pasta adresi (ja ir);
nomas objektu;
nomas laikā plānotās darbības nomas objektā.
Pieteikumu var iesniegt Tukuma novada Domē Talsu ielā 4,
Tukumā, Tukuma novadā, 109.kabinetā, sākot no informācijas
publicēšanas dienas Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.tukums.lv līdz 2013.gada 19.marta plkst. 15:00.
Katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00, saskaņojot to pa
tālruni: 63107242.
Tukuma novada Domes Īpašumu apsaimniekošanas un
privatizācijas komisija.
Izsoles rezultātus apstiprina Tukuma novada Dome.
Nedzīvojamo telpu nomas līgums tiek noslēgts 7 (septiņu) dienu
laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs
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2.pielikums
Tukuma novada Domes 28.02.2013.
lēmumam (prot.Nr.3, 30.§.)
APSTIPRINĀTS
ar Tukuma novada Domes 31.01.2013.
lēmumu (prot.Nr.2, 29.§.)

NEDZĪVOJAMO TELPU NOMAS LĪGUMS Nr.TND
Tukumā
201_.gada __.__________
Mēs apakšā parakstījušies, ____________________ (reģistrācijas Nr.__________ ar
juridisko adresi ______________), kuras vārdā rīkojas ___________________________ kā
nedzīvojamo telpu iznomātājs (turpmāk „IZNOMĀTĀJS”) no vienas puses, un
_________________________________________________________ (turpmāk „NOMNIEKS”)
no otras puses, noslēdzam šādu līgumu (turpmāk „LĪGUMS”):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pamatojoties uz Tukuma novada Domes __.__.201_. lēmumu „___________________”
(prot. Nr....,...§.) IZNOMĀTĀJS nodod un NOMNIEKS pieņem nomā nedzīvojamās telpas
__________________________________________________ ar kopējo platību ____ m2.
(adrese)

1.2. Iznomāto telpu stāvoklis NOMNIEKAM ir zināms un viņš pieņem telpas tādā stāvoklī,
kādā tās ir Domes lēmuma pieņemšanas brīdī par telpu iznomāšanu.
1.3. Iznomātās telpas NOMNIEKS pieņem nomā ar nodošanas-pieņemšanas aktu
(pielikumā).
2. LĪGUMA TERMIŅŠ
2.1. LĪGUMS stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 201_.gada
__._________.
2.2. LĪGUMS ir spēkā pušu tiesību un saistību pārņēmējiem un administratoriem uz tiem
pašiem noteikumiem, kas paredzēti šajā LĪGUMĀ.
3. TELPU NOMAS MAKSA
3.1. Par telpu nomu NOMNIEKAM noteikta maksa Ls ____ (____) bez pievienotās
vērtības nodokļa mēnesī par vienu kvadrātmetru pamatojoties uz Tukuma novada Domes
__.__.201_. lēmumu „_______________________” (prot. Nr...., ....§.).
3.2. Nomas maksu NOMNIEKS sāk maksāt ar __.__.201_. Samaksu veic līdz katra mēneša
10.datumam skaidrā naudā vai pārskaitījuma veidā IZNOMĀTĀJA norēķinu kontā par iepriekšējo
mēnesi.
3.3. Maksu par patērēto elektroenerģiju un pakalpojumiem NOMNIEKS veic atsevišķi no
nomas maksas, atbilstoši uzstādīto skaitītāju rādījumiem.
3.4. Par namīpašuma vai koplietošanas vietu piesārņošanu, ko radījusi NOMNIEKA darbība
vai bezdarbība, NOMNIEKS uzņemas atbildību par radīto kaitējumu un sedz sakopšanas izdevumus
pilnā apmērā.
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4. GARANTIJAS
4.1. IZNOMĀTĀJS garantē, ka viņš ir vienīgais nomājamās nedzīvojamās telpas īpašnieks
vai valdītājs.
4.2. IZNOMĀTĀJS garantē, ka NOMNIEKS var netraucēti lietot iznomāto telpu LĪGUMA
darbības termiņā bez šķēršļiem no IZNOMĀTĀJA puses, ja NOMNIEKS ievēro LĪGUMA
noteikumus.
5. IZNOMĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski brīdinot NOMNIEKU vienu mēnesi iepriekš,
vienpusēji mainīt nomas maksas vai nekustamā īpašuma nodokļa apmēru bez grozījumu izdarīšanas
līgumā:
5.1.1. ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā pret pēdējo
nomas maksas izmaiņas dienu pārsniedz 10 %. Nomas maksas paaugstinājumu nosaka, sākot ar
trešo nomas gadu atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem patēriņa cenu indeksiem;
5.1.2. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi,
nodevas, ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība. Minētajos gadījumos nomas maksas vai
nekustamā īpašuma nodokļa apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos
normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs,
vai nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība;
5.1.3. reizi divos gados nākamajam nomas periodam, ja ir mainījušies IZNOMĀTĀJA
nomas objekta plānotie pārvaldīšanas izdevumi, un aprēķinātā nomas maksas izmaiņu starpība ir
vismaz divi procenti.
5.2. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības nomas līguma darbības laikā, pamatojoties uz
NOMNIEKA ierosinājumu, samazināt nomas maksu, ja nekustamā īpašuma tirgus segmentā pastāv
nomas objektu pieprasījuma un nomas maksu samazinājuma tendence. Nomas maksu nesamazina
pirmajā gadā pēc nomas līguma noslēgšanas.
5.3. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības LĪGUMĀ noteiktajos apmēros un termiņos saņemt no
NOMNIEKA tā vainas dēļ telpām un IZNOMĀTĀJAM radīto zaudējumu atlīdzību.
5.4. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības rakstiski informējot NOMNIEKU trīs mēnešus iepriekš,
vienpusēji atkāpties no nomas līguma, neatlīdzinot nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar līguma
pirmstermiņa izbeigšanu, ja nomas objekts IZNOMĀTĀJAM nepieciešams sabiedrisko vajadzību
nodrošināšanai vai normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju veikšanai. Ja IZNOMĀTĀJS
vienpusēji atkāpjas no nomas līguma, minētajos gadījumos, IZNOMĀTĀJS, ievērojot Civillikumu
un nomas līgumu, atlīdzina NOMNIEKA nepieciešamos un derīgos izdevumus, ko NOMNIEKS
taisījis nomas objektam.
5.5. IZNOMĀTĀJS uzņemas pilnīgu atbildību par zaudējumiem un postījumiem, kas
nodarīti telpām IZNOMĀTĀJA vai tā pilnvarotu personu dēļ.
5.6. IZNOMĀTĀJS apņemas uz NOMNIEKA lūguma pamata atlīdzināt saskaņotos
ieguldījumus par nedzīvojamā telpā veiktajiem derīgajiem uzlabojumiem, vai par to vērtību
samazinot un atbrīvojot no nomas maksas, ja par telpu derīgajiem uzlabojumiem iepriekš noslēgta
vienošanās, sastādīta izdevumu tāme un saņemta Domes piekrišana saskaņā ar Domes lēmumu.
5.7. IZNOMĀTĀJS fiksē telpām izdarītos derīgos uzlabojumus, ja NOMNIEKS tos veicis
iepriekš saskaņojot ar Domi.
6. NOMNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1. NOMNIEKAM telpas jālieto tikai LĪGUMĀ paredzētajiem mērķiem .
6.2. NOMNIEKAM LĪGUMĀ noteiktajos apmēros un termiņos jānomaksā nomas maksa,
pretējā gadījumā NOMNIEKAM papildus jāsamaksā līgumsods par nokavējumu 1% apmērā par
katru kavēto kalendāro dienu no nokavētā maksājuma.
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6.3. NOMNIEKS var iznomātajās telpās bez saskaņošanas ar IZNOMĀTĀJU uzstādīt
noņemamas konstrukcijas, ierīces, kas nepieciešamas nomas mērķim un ko vajadzības gadījumā var
noņemt, nebojājot telpu tehnisko stāvokli.
6.4. NOMNIEKS nedrīkst telpas vai to daļu izdot apakšnomā bez Tukuma novada Domes
rakstiskas piekrišanas.
6.5. NOMNIEKS nav tiesīgs veikt iznomāto telpu pārbūvi, plānojuma maiņu bez Tukuma
novada Domes rakstiskas piekrišanas.
6.6. NOMNIEKAM ir tiesības saņemt no IZNOMĀTĀJA atlīdzību vai nomas maksas
atlaidumu par telpām izdarītajiem derīgajiem uzlabojumiem, iepriekš par to saņemot Domes
lēmumu saskaņā ar sastādītu izdevumu tāmi.
6.7. NOMNIEKAM pēc LĪGUMA termiņa izbeigšanās ir jāatbrīvo telpas un jānodod
IZNOMĀTĀJAM lietošanai derīgā stāvoklī piecu darba dienu laikā, kā izņēmumu pieļaujot tikai
saprātīgu nolietošanās pakāpi.
6.8. NOMNIEKAM jāievēro ugunsdrošības, sanitārie un elektrodrošības noteikumi.
6.9. NOMNIEKS atbild IZNOMĀTĀJAM par zaudējumiem, kas NOMNIEKA vai viņa
pilnvaroto personu dēļ nodarīti telpām vai IZNOMĀTĀJAM.
6.10. NOMNIEKAM par saviem līdzekļiem jāveic iznomātās telpas kārtējais remonts.
7. LĪGUMA GROZĪŠANA, LAUŠANA, IZBEIGŠANA
7.1. LĪGUMS var tikt grozīts tikai ar abu pušu rakstveida vienošanos, kas ir šī LĪGUMA
neatņemama sastāvdaļa.
7.2. LĪGUMS izbeidzas, ja:
7.2.1. puses par to vienojas,
7.2.2. izbeidzas līguma termiņš,
7.2.3. iestājas nepārvarama vara (ugunsgrēka, zemestrīces, plūdu, vētras, vai kāda cita ārēja
spēka rezultātā). Šajā gadījumā LĪGUMA puses ir atbrīvotas no zaudējuma atlīdzības pienākumiem.
7.3. IZNOMĀTĀJS var lauzts LĪGUMU vienpusēji pirms termiņa, rakstiski brīdinot par to
otru pusi vismaz vienu mēnesi iepriekš, ja:
7.3.1. NOMNIEKS telpas lieto neatbilstoši LĪGUMA noteikumiem,
7.3.2. NOMNIEKS ilgāk kā mēnesi nav samaksājis nomas maksu vai noteiktajā termiņā nav
samaksājis nekustamā īpašuma nodokli,
7.3.3. NOMNIEKS izdod telpas apakšnomā bez Tukuma novada Domes rakstiskas
piekrišanas vai citādi nepilda kādu LĪGUMA noteikumu,
7.3.4. nomas līguma nepildīšana ir ļaunprātīga un dod IZNOMĀTĀJAM pamatu uzskatīt, ka
viņš nevar paļauties uz saistību izpildīšanu nākotnē,
7.4. NOMNIEKAM ir tiesības lauzt līgumu, rakstiski brīdinot par to IZNOMĀTĀJU vismaz
trīs mēnešus iepriekš, ja tas kalpo NOMNIEKA interesēm.
8. STRĪDI UN DOMSTARPĪBAS
Visas domstarpības, kas no šī LĪGUMA rodas starp pusēm, puses cenšas atrisināt sarunu
ceļā. Ja tas nav iespējams, tad Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
9. VIENOŠANĀS UN APJOMS
9.1. LĪGUMS pilnībā apliecina pušu labprātīgu vienošanos. Ar šā LĪGUMA spēkā stāšanos
spēku zaudē visi iepriekšējie līgumi, kas noslēgti starp līguma pusēm.
9.2. Ja kāds no LĪGUMA punktiem kaut kādu iemeslu dēļ zaudē spēku, tas neietekmē pārējo
punktu spēkā esamību.
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10. SEVIŠĶIE NOTEIKUMI
10.1. NOMNIEKS telpas izmantos _____________________________________________
vajadzībām.
(mērķis)
10.2. NOMNIEKS maksā nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši kārtējā gada VZD
iesniegtajiem taksācijas datiem.
10.3. _____________________________________________________________________
11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
Puses vienojas, ka katrai pusei vienas puses izteikts paziņojums ir juridiski nozīmīgs, ja tas
izteikts rakstiski un nodots pastā uz šādām adresēm:
IZNOMĀTĀJS: ________________, reģistrācijas Nr.____________ ar juridisko adresi
______ ielā __, _________, LV – ____.
NOMNIEKS: _____________________________________________________________
LĪGUMS sastādīts divos eksemplāros, pa vienam katrai pusei. Abiem LĪGUMA
parakstītajiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
12. LĪGUMSLĒDZĒJU REKVIZĪTI
IZNOMĀTĀJS

NOMNIEKS

____________________

__________________

/_________________/

/ ________________/

Z.v.

Z.v.

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs
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PIELIKUMS
__.__.201_. līgumam Nr.TND_____
par nedzīvojamo telpu nomu

NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS

AKTS
Tukumā

201_.gada __ .________

Par nedzīvojamām telpām
______________________

_________________ (reģistrācijas Nr.___________, juridiskā adrese ________________,
LV ____), tās ____________________________ personā no vienas puses
un _______________________ (reģistrācijas Nr.______________, juridiskā adrese ___________,
LV ____), tās ________________________ personā no otras puses,
pamatojoties uz Tukuma novada Domes __.__.201_. lēmumu „________________” (prot. Nr. , .§.),
sastādīja šo aktu par to, ka ___________ nodod un _____________ pieņem
_____________, nedzīvojamās telpas ____ m2 kopplatībā (kadastra apzīmējums Nr._________)
saskaņā ar __.__.____. inventarizācijas lietu Nr.__:
nedzīvojamās telpas Nr.__
- __________ tehniskā ekspluatācijas stāvoklī;
- _______________.

Akts sastādīts divos eksemplāros: 1eks. – _______________,
1eks. – _______________.

Materiālās vērtības nodeva:

__________________ /_____________/

Materiālās vērtības pieņēma:

________________ /_______________/

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs
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LĒMUMS
Tukumā
2013.gada 28.februārī

prot.Nr.3, 31.§.

Par dzīvokļu izslēgšanu no dzīvojamā fonda

1. Ar Tukuma pilsētas Domes 21.01.1999. lēmumu dzīvojamā māja Taisnajā ielā 9,
Tukumā, atzīta par avārijas stāvoklī esošu. Ņemot vērā, ka pašvaldībai trūkst dzīvokļu iedzīvotāju
izmitināšanai, dzīvokļi tika izīrēti.
Pašlaik ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī, turklāt vairākus gadus pastāv strīds ar zemes
īpašnieci. Tādēļ iespēju robežās uzsākta minētās mājas dzīvokļu īrnieku izvietošana. Ar Tukuma
novada Domes 2012.gada 25.oktobra lēmumu „Par dzīvokļa izslēgšanu no dzīvojamā fonda” (prot.
Nr.12, 18.§.) no dzīvojamā fonda izslēgti dzīvokļi Taisnajā ielā 9- 5 un Taisnajā ielā 9-3. Pašlaik ir
atbrīvoti dzīvokļi Nr.1 un Nr.7, un īrnieki izmitināti citur.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, izslēgt no pašvaldības dzīvojamā fonda dzīvojamās telpas:
1.1. Taisnajā ielā 9-1, Tukumā;
1.2. Taisnajā ielā 9-7, Tukumā.
2. Ar Tukuma rajona tiesas spriedumu ir izlikti īrnieki no dzīvokļa Dzelzceļa ielā 3-1,
Tukumā (dzelzceļa stacijas Tukums I ēkā). Lai nodrošinātu dzīvojamo telpu dzīvošanai derīgā
stāvoklī, remontā ir jāiegulda lieli līdzekļi. Turklāt ir izstrādāts dzelzceļa stacijas ēkas
rekonstrukcijas projekts. Īstenojot šo projektu, dzīvokļus ir plānots pārbūvēt par nedzīvojamām
telpām. Tādēļ remontdarbu veikšana minētajā dzīvoklī ir nelietderīga.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, izslēgt no dzīvojamā fonda dzīvojamo telpu Dzelzceļa ielā
3-1, Tukumā.

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
Tukumā
2013.gada 28.februārī

prot.Nr.3, 33.§.

Par zemes īpašumtiesībām
1. Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, zemes reformas laikā pašvaldībām
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu
zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas
līgumi:
1.1. atzīt Tukuma novada pašvaldībai īpašumtiesības uz zemes vienību „Guntiņas”,
Džūkstes pagastā, Tukuma novadā, ar kadastra apzīmējumu 9048 003 0294, 0,968 ha platībā,
mainot zemes vienībai nosaukumu uz „Guntiņas 1”, Džūkstes pagasts, Tukuma novads (veicot
zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta).
Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
NĪLM kods 0101;
1.2. uzdot Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldei ņemt uzskaitē zemes gabalu „Guntiņas
1”, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā, ar kadastra apzīmējumu 9048 003 0294, 0,968 ha platībā ar
Valsts zemes dienesta noteikto kadastrālo vērtību Ls 611,- (uz 01.01.2013.).
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
2. Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datu sakārtošanu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 2.punktu „zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda
zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām
personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma
tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos,
ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu
pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai”:
2.1. atzīt Tukuma novada pašvaldībai īpašumtiesības uz zemes vienību Jumpravas iela,
Tukumā, Tukuma novadā, ar kadastra apzīmējumu 9001 001 0237, 2,23 ha (veicot zemes
vienības kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta);
Zemes lietošanas mērķis - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā, NĪLM kods 1101;
2.2. uzdot Tukuma novada Domes Finanšu nodaļai ņemt uzskaitē zemes vienību Jumpravas
iela, Tukumā, Tukuma novadā ar kadastra apzīmējumu 9001 001 0237, 2,23 ha platībā ar Valsts
zemes dienesta noteikto kadastrālo vērtību Ls 1500,- (uz 01.01.2013.).
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
Tukumā
2013.gada 28.februārī

prot.Nr.3, 34.§.

Par zemes nomu
1. Domē saņemts Maijas Bārītes 04.02.2013. iesniegums (reģistrēts Domē 04.02.2013.,
Nr.1006) par zemes „Audži”, Zentenes pagastā, Tukuma novadā, nomas līguma termiņa
pagarināšanu.
Dome konstatē, ka Zentenes pagasta padome 29.02.2008. noslēgusi zemes nomas līgumu ar
Maiju Bārīti uz pieciem gadiem un līguma termiņš beidzas 27.02.2013. Uz iznomātās zemes ēkas
un būves neatrodas.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
18.punktu:
1.1. pagarināt 29.02.2008. noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8/2008.-10-2 par zemes
vienības „Audži”, Zentenes pagastā, Tukuma novadā (kad. apzīmējums 9096 002 0231) 0,5 ha
platībā, iznomāšanu Maijai Bārītei, termiņu uz 5 (pieciem) gadiem, nosakot nomas maksu 1,5%
apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.,
Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
NĪLM kods 0101.
1.2. uzdot Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldei līdz 20.03.2013. sagatavot attiecīgus
grozījumus zemes nomas līgumā Nr.8/2008.-10-2 atbilstoši šim lēmumam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
2. Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldē saņemts Valentīnas Trifanovas 29.01.2013.
iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par nekustamā īpašuma „Rūmiķu
lauks”, Slampes pagastā, Tukuma novadā, zemes 6,8 ha platībā, ar kadastra Nr.9080 006 0073,
iznomāšanu.
Konstatēts, ka nekustamais īpašums „Rūmiķu lauks”, Slampes pagastā, Tukuma novadā,
kadastra Nr.9080 006 0073, kopumā sastāv no zemesgabala 14,5 ha kopplatībā un atrodas Slampes
un Džūkstes pagastu pārvaldes valdījumā, zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. Zemes nomas līgums par zemes 6,8 ha
platībā nomu ar V.Trifanovu noslēgts 04.01.2010. un līguma termiņš beidzas 31.12.2012.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
18.punktu:
2.1 pagarināt 04.01.2010. noslēgtā zemes nomas līguma par zemes vienības „Rūmiķu
lauks”, Slampes pagastā, Tukuma novadā (kad. apzīmējums 9080 006 0073), zemesgabala daļas 6,8
ha platībā, iznomāšanu Valentīnai Trifanovai, termiņu uz 5 (pieciem) gadiem, nosakot nomas
maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.
Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
NĪLM kods 0101.
2.2. uzdot Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldei līdz 20.03.2013. sagatavot attiecīgus
grozījumus zemes nomas līgumā atbilstoši šim lēmumam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
3. Pamatojoties uz Daiņa Zandera 14.12.2012. iesniegumu (reģistrēts Pūres un Jaunsātu
pagastu pārvaldē 28.12.2012. Nr. PJ/3-9.1.1/12/338-Z) par atteikšanos no zemes nomas tiesībām un
SIA „Vārpa” (reģ.Nr.49203001676, juridiskā adrese „Bajāri”, Sēmes pagastā, Tukuma novadā)
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28.12.2012. iesniegumu (reģistrēts Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldē 28.12.2012. Nr. PJ/39.1.1/12/339-V) par zemes iznomāšanu, Dome konstatē:
- ar Tukuma novada Domes 10.05.2012. lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”
(prot. Nr.7, 20.§) Dainim Zanderam tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma
“Dalderi”, Pūres pagastā, Tukuma novadā, zemesgabaliem ar kadastra apzīmējumu 9074 009 0056,
6,8 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 9074 009 0061, 5,2 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 9074
009 0099, 3,5 ha platībā;
- ar Tukuma novada Domes 10.05.2012. lēmumu „Par zemes īpašumtiesībām” (prot. Nr.7,
21.§.) īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma “Dalderi”, Pūres pagastā, Tukuma novadā,
zemesgabaliem ar kadastra apzīmējumu 9074 009 0056, 6,8 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu
9074 009 0061, 5,2 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 9074 009 0099, 3,5 ha platībā, tika atzītas
Tukuma novada pašvaldībai;
- ar Tukuma novada Domes 10.05.2012. lēmumu „Par zemes nomu” (prot. Nr.7, 22.§.)
Dainim Zanderam tika iznomāti nekustamā īpašuma “Dalderi”, Pūres pagastā, Tukuma novadā,
zemesgabali ar kadastra apzīmējumu 9074 009 0056, 6,8 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 9074
009 0061, 5,2 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 9074 009 0099, 3,5 ha platībā;
- D.Zanders iesniegumā atteicies no tālākās zemesgabalu nomas;
- uz nekustamā īpašuma “Dalderi”, Pūres pagastā, Tukuma novadā, zemesgabaliem ēkas un
būves neatrodas.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
18.punktu:
3.1. izbeigt ar Daini Zanderu noslēgtos zemes nomas līgumus par zemesgabalu ar kadastra
apzīmējumu 9074 009 0056, 6,8 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 9074 009 0061, 5,2 ha platībā,
ar kadastra apzīmējumu 9074 009 0099, 3,5 ha platībā nomu.,
3.2. iznomāt SIA „Vārpa” nekustamā īpašuma “Dalderi”, Pūres pagastā, Tukuma novadā,
zemesgabalus ar kadastra apzīmējumu 9074 009 0056, 6,8 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 9074
009 0061, 5,2 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 9074 009 0099, 3,5 ha platībā, noslēdzot zemes
nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem, nosakot zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības gadā (veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, platības var tikt precizētas).
Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
NĪLM kods 0101.
3.3. uzdot Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei līdz 20.03.2013. noslēgt rakstveida
vienošanās par zemes nomas līgumu laušanu pirms termiņa ar Daini Zanderu un noslēgt zemes
nomas līgumus ar SIA „Vārpa” atbilstoši šim lēmumam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
4. Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldē 07.02.2013. saņemts zemnieku saimniecības
„Tiečas”, Slampes pagastā, īpašnieka Alda Stepanoviča (reģ.Nr.59201006331, adrese „Tiečas”,
Slampes pagasts, Tukuma novads) iesniegums ar lūgumu papildus iznomāt nekustamā īpašuma
“Noma”, Slampes pagastā, Tukuma novadā, zemesgabala (kadastra Nr.9080 011 0238) daļu 9,18 ha
platībā.
Izvērtējot situāciju, konstatēts, ka nekustamais īpašums „Noma”, Slampes pagastā, Tukuma
novadā, kadastra Nr.9080 011 0238, kopumā sastāv no zemesgabala 18,8 ha platībā un atrodas
Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes valdījumā, zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. Ar Tukuma novada Domes
28.04.2011. lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Noma” Slampes pagastā, Tukuma novadā,
iznomāšanu” (prot.Nr.5, 39.§) minētā nekustamā īpašuma zemesgabala (kadastra Nr.9080 011
0238) daļa 9,0 ha platībā, iznomāta ZS „Tiečas” uz pieciem gadiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
18.punktu:
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4.1. iznomāt ZS „Tiečas” nekustamā īpašuma „Noma”, Slampes pagastā, Tukuma novadā,
papildus zemesgabala (kadastra Nr.9080 011 02389) daļu 9,8 ha platībā (veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta), pievienojot to jau iznomātajai zemesgabala daļai
un veicot grozījumus par to noslēgtajā zemes nomas līgumā.
Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
NĪLM kods 0101;
4.2. uzdot Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldei līdz 20.03.2013. sagatavot attiecīgus
grozījumus zemes nomas līgumā atbilstoši šim lēmumam, nemainot esošā nomas līguma termiņu un
nomas maksu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
5. Pamatojoties uz Agra Jansona 28.12.2012. iesniegumu (reģistrēts Pūres un Jaunsātu
pagastu pārvaldē 28.12.2012. Nr.PJ/3-9.1.1/12/344-J ) par zemes vienības „Vītoliņi”, Pūres pagastā,
Tukuma novadā, nomas līguma termiņa pagarināšanu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 18.punktu un faktu, ka iepriekš ar A.Jansonu 01.01.2008. noslēgtā nomas
līguma Nr.35/2007 termiņš ir beidzies:
5.1. pagarināt 01.01.2008. noslēgtā zemes nomas līguma par zemes vienības „Vītoliņi”,
Pūres pagastā, Tukuma novadā (kadastra apzīmējums 9074 001 0066), 0,8 ha platībā iznomāšanu
Agrim Jansonam termiņu uz 5 (pieciem) gadiem, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības gadā.
Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
NĪLM kods 0101;
5.2. uzdot Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldei līdz 20.03.2013. sagatavot attiecīgus
grozījumus 01.01.2008. noslēgtajā zemes nomas līgumā atbilstoši šim lēmumam.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
6. Pamatojoties uz Aivara Trenča 06.02.2013. iesniegumu (reģistrēts Slampes un Džūkstes
pagastu pārvaldē 06.02.2013.Nr.SD/4-9.2/13/56), Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu „persona, kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu "Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi [...]”, Ministru kabineta
30.08.2005. noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu „nomas līgumā par zemi gada
nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības”:
6.1. iznomāt Aivaram Trencim zemes vienību „Guntiņas 1”, Džūkstes pagastā, Tukuma
novadā, ar kadastra apzīmējumu 9048 003 0294, 0,968 ha platībā uz desmit gadiem, nosakot nomas
maksu – 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā (veicot zemes vienības kadastrālo
uzmērīšanu, platība var tikt precizēta).
Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
NĪLM kods 0101;
6.2. uzdot Aivaram Trencim līdz 2013.gada 28.martam noslēgt zemes nomas līgumu ar
Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldi.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
7. Valentīna Agapova 26.12.2012. iesniegumā (reģistrēts Pūres un Jaunsātu pagastu
pārvaldē 26.12.2012. Nr.PJ/3-9.1.1/12/335-A) lūdz samazināt iznomātās zemes „Amsteri”, Pūres
pagastā, Tukuma novadā (kadastra Nr.9074 009 0080), platību no 3,01 ha uz 1,0 ha.
Izvērtējot situāciju, Dome konstatē:
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- nekustamais īpašums „Amsteri”, Pūres pagastā, Tukuma novadā (kadastra Nr.9074 009
0080), 3,01 ha kopplatībā atrodas Tukuma novada pašvaldības īpašumā, zemes lietošanas mērķis zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101;
- Valentīna Agapova ar Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldi 01.06.2011. noslēgusi zemes
nomas līgumu par zemi „Amsteri”, Pūres pagastā, Tukuma novadā, ar kadastra Nr. 9074 009 0080,
3,01 ha platībā;
- nekustamais īpašums „Amsteri”, Pūres pagastā, Tukuma novadā, ar kadastra Nr.9074 009
0080, 3,01 ha kopplatībā sastāv no 1 (vienas) zemes vienības;
- uz zemesgabala atrodas 3 (trīs) Valentīnai Agapovai piederošas ēkas, kuru īpašumtiesības
nav nostiprinātas zemesgrāmatā;
- Valentīna Agapova nevēlas nomāt zemesgabala „Amsteri”, Pūres pagastā, Tukuma
novadā, daļu 2,01 ha platībā.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu zemes reformas laikā pašvaldībām
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme,
par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi un
Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta ceturto daļu par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku
(būvju) uzturēšana, [...], noslēdzams zemes nomas līgums[...], Ministru kabineta 30.08.2005.
noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un
nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu nomas līgumā par zemi gada nomas maksa
nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības”:
7.1. samazināt Valentīnai Agapovai iznomātās zemes „Amsteri”, Pūres pagastā, Tukuma
novadā (kadastra Nr.9074 009 0080), platību no 3,01 ha uz 1,0 ha;
7.2. iznomāt Valentīnai Agapovai daļu no nekustamā īpašuma „Amsteri”, Pūres pagastā,
Tukuma novadā, 1,0 ha platībā (kadastra Nr.9074 009 0080), uz 10 (desmit) gadiem, nosakot nomas
maksu 0,5% apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības gadā (veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta).
Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
NĪLM kods 0101;
7.3. uzdot Valentīnai Agapovai līdz 2013.gada 20.martam noslēgt zemes nomas līguma
pārjaunojuma līgumu ar Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldi;
7.4. informēt V.Agapovu, ka pašvaldība patur tiesības vienpusēji lauzt/grozīt zemes nomas
līgumu, ja tiek apstiprināti citi mantinieki ēku un būvju īpašumam „Amsteri”, Pūres pagastā,
Tukuma novadā.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs
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LĒMUMS
Tukumā
2013.gada 28.februārī

prot.Nr.3, 39.§.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma
„Blāzmas”, Lestenes pagastā, Tukuma novadā,
iznomāšanu

Izskatot Jura Careva 14.01.2013. iesniegumu (reģistrēts Tukuma novada Lestenes pagasta
pakalpojumu centrā 14.01.2013. Nr.IL/2-10.1/12/58-C) par zemes vienības “Blāzmas”, Lestenes
pagastā, Tukuma novadā (kadastra apzīmējums 9068 002 0160), 0,25 ha platībā un uz tā esošās
ēkas iznomāšanu ar izpirkšanas tiesībām saimniecības „Copmaņi” paplašināšanai, Dome konstatē:
- zemes vienība „Blāzmas”, Lestene pagastā, Tukuma novadā, ar kadastra apzīmējumu 9068
002 0160, 0,25 ha platībā saskaņā ar Tukuma novada Domes 23.12.2009. lēmumu (prot. Nr.12,
64.§) atzīta par pašvaldībai piekrītošu īpašumu;
- uz minētās zemes vienības atrodas pašvaldībai piederoša ēka (pirts-garāža). Pašvaldības
īpašuma tiesību uz šo ēku apliecina paju sabiedrības „Lestene” un Lestenes pagasta Tautas deputātu
padomes 18.06.1993. sastādīts un parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts.
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 5.punkts nosaka, ja iznomā apbūvētu publiskas personas zemesgabalu, uz kura atrodas
publiskas personas ēkas (būves), zemes nomas un ēku (būvju) nomas līgumi slēdzami vienlaikus.
Savukārt saskaņā ar šo noteikumu 1.1.punktu noteikumi attiecināmi uz apbūvēta publiskai personai
piekrītoša vai piederoša zemesgabala (turpmāk – publiskas personas zemesgabals) nomas līguma
noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Tas apliecina, ka nav tiesisku šķēršļu
iesnieguma izskatīšanai, ņemot vērā faktu, ka zemes vienība „Blāzmas”, Lestenes pagastā, nav
ierakstīta zemesgrāmatā.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 2.1 panta pirmā daļa nosaka, ka atsavinot
apbūvētus zemesgabalus, šā likuma normas ir piemērojamas, ja Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā nav noteikts citādi.
Līdz ar to atsavināšana var notikt tikai šajā likumā noteiktajos veidos, t.i., ar pārdošanas metodi. Tā
kā atsavināšanas pamatveids ir īpašumu pārdošana izsolē, nepastāv iespēja paredzēt apbūvēta
zemesgabala pārdošanu, noslēdzot nomas līgumu ar izpirkšanas tiesību. J.Careva lūguma par zemes
vienības „Blāzmas”, Lestenes pagastā, Tukuma novadā, atsavināšanu apmierināšanai, pašvaldībai
jānodrošina īpašuma tiesību nostiprināšanas ieraksta veikšana zemesgrāmatā. Līdz šā uzdevuma
izpildei ar J.Carevu var tikt noslēgts zemes nomas līgums, jo pārdošanas nepieciešamībām nav
pieļaujams, ka īpašums ir apgrūtināts ar nomas tiesību saistībām.
Ņemot vērā minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 1.1., 5., 7.2. un 7.1 punktu,
1. iznomāt Jurim Carevam zemes vienību „Blāzmas”, Lestenes pagastā, Tukuma novadā
(kadastra apzīmējums 9068 002 0160), 0,25 ha platībā kopā ar uz tās esošu ēku (pirts-garāža) ar
nosacījumiem:
1.1. nomas līguma termiņš ir līdz Domes lēmuma pieņemšanai par nekustamā īpašuma
nodošanu atsavināšanai;
1.2. nomas maksa:
1.2.1. 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā;
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1.2.1. Ls 10,00 mēnesī par ēkas nomas lietošanu;
1.3. papildus nomas maksai Nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus un veic ēkas
pārvaldīšanas un uzturēšanas izdevumus.
Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
NĪLM kods 0101;
2. uzdot J.Carevam līdz 2013.gada 1.aprīlim noslēgt līgumu ar Irlavas un Lestenes pagastu
pārvaldi par zemes vienības „Blāzmas”, Lestenes pagastā, Tukuma novadā, un ēkas (pirts/garāža)
nomu;
3. noraidīt J.Careva lūgumu par zemes vienības „Blāzmas”, Lestenes pagastā, izpirkšanas
tiesību pielīgšanu nomas līgumā.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs
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LĒMUMS
Tukumā
2013.gada 28.februārī

prot.Nr.3, 40.§.

Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu
1. Izskatot SIA „Tukuma siltums” (reģ. Nr.49203001267, juridiskā adrese Asteru ielā 6,
Tukumā, Tukuma novadā) 28.01.2013. iesniegumu Nr.01-10/5-14 (reģistrēts Domē 31.01.2013.
Nr.933) par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājuma piešķiršanu īpašumiem Asteru ielā 6,
Tukumā (kad. Nr.9001 501 0020, kad. Nr.9001 001 0439), Asteru ielā 10, Tukumā (kad. Nr.9001
001 0562), Asteru ielā 10A, Tukumā (kad. Nr.9001 001 0470), Putniņu ielā 10, Tukumā (kad.
Nr.9001 501 0019, kad. Nr.9001 001 0461) un Zemītes ielā 5, Tukumā (kad. Nr.9001 505 0068),
Dome konstatē, ka SIA „Tukuma siltums” centralizēti piegādā siltumenerģiju.
Pamatojoties uz Tukuma novada Domes 23.12.2010. saistošo noteikumu Nr.49 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa, zemes nomas maksas atvieglojumu un maksājumu termiņa
pagarinājumu piešķiršanu Tukuma novadā” 5.8.apakšpunktu, Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi tiek piešķirti nodokļa maksātājiem, kuri centralizēti piegādā siltumenerģiju un / vai
dzeramā ūdens resursus iedzīvotājiem, nodokļa summa šim īpašumam samazināma par 70%. Ja
īpašuma sastāvā ietilpst citas - ar siltumenerģiju un / vai dzeramā ūdens apgādi nesaistītas ēkas un
būves, tad šīm ēkām un būvēm un proporcionāli aizņemtai zemes daļai atlaide netiek piemērota:
1.1. piešķirt SIA „Tukuma siltums” 2013.taksācijas gadā nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi
70% apmērā īpašumiem Asteru ielā 6, Tukumā (kad. Nr.9001 501 0020, kad. Nr.9001 001 0439),
Asteru ielā 10, Tukumā (kad. Nr.9001 001 0562), Asteru ielā 10A, Tukumā (kad. Nr.9001 001
0470), Putniņu ielā 10, Tukumā (kad. Nr.9001 501 0019, kad. Nr.9001 001 0461) un Zemītes ielā 5,
Tukumā (kad. Nr.9001 505 0068);
1.2. uzdot Domes Īpašumu nodaļai veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu.
2. Izskatot I. Z. 18.01.2013. iesniegumu (reģistrēts Domē 21.01.2013. Nr.715) par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu īpašumiem Kastaņu ielā 3, Tukumā (kadastra
Nr.9001 001 0587) un Kastaņu ielā 5, Tukumā (kadastra Nr.9001 001 0588), Dome konstatē, ka
zemesgabaliem nav nodrošināta piekļuve.
Pamatojoties uz Tukuma novada Domes 23.12.2010. saistošo noteikumu Nr.49 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa, zemes nomas maksas atvieglojumu un maksājumu termiņa
pagarinājumu piešķiršanu Tukuma novadā” 5.9.apakšpunktu, Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi tiek piešķirti nodokļa maksātājiem – fiziskām personām, kurām vienģimenes un
divģimenes dzīvojamo māju apbūvei paredzētie neapbūvēti zemesgabali piekļaujas projektētām
pašvaldības ielām, kurām nav izbūvēts pagaidu segums, nodokļa summa šim īpašumam
samazināma par 50 %, ja viss zemes gabala lietošanas mērķis noteikts kā apbūves zeme:
2.1. piešķirt I. Z. 2013.taksācijas gadā nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50 % apmērā par
īpašumiem:
2.1.1. Kastaņu ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā (kad.Nr.9001 001 0587);
2.1.2. Kastaņu ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā (kad.Nr.9001 001 0588);
2.2. uzdot Domes Īpašumu nodaļai veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu.
3. Izskatot M. Z.- K. 18.01.2013. iesniegumu (reģistrēts Domē 21.01.2013. Nr.715) par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu īpašumiem Aveņu ielā 1, Tukumā (kadastra
Nr.9001 001 0585), Aveņu ielā 7, Tukumā (kadastra Nr.9001 001 0582) un Ievu ielā 1, Tukumā
(kadastra Nr.9001 001 0593), Dome konstatē, ka zemesgabaliem nav nodrošināta piekļuve.
Pamatojoties uz Tukuma novada Domes 23.12.2010. saistošo noteikumu Nr.49 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa, zemes nomas maksas atvieglojumu un maksājumu termiņa
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pagarinājumu piešķiršanu Tukuma novadā” 5.9.apakšpunktu, Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi tiek piešķirti nodokļa maksātājiem – fiziskām personām, kurām vienģimenes un
divģimenes dzīvojamo māju apbūvei paredzētie neapbūvēti zemesgabali piekļaujas projektētām
pašvaldības ielām, kurām nav izbūvēts pagaidu segums, nodokļa summa šim īpašumam
samazināma par 50 %, ja viss zemes gabala lietošanas mērķis noteikts kā apbūves zeme:
3.1. piešķirt M.Z.-K. 2013.taksācijas gadā nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50 % apmērā
par īpašumiem:
3.1.1. Aveņu ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā (kad.Nr.9001 001 0585);
3.1.2. Aveņu ielā 7, Tukumā, Tukuma novadā (kad.Nr.9001 001 0582);
3.1.3. Ievu ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā (kad.Nr.9001 001 0593);
3.2. uzdot Domes Īpašumu nodaļai veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu.
4. Izskatot M. Z. 18.01.2013. iesniegumu (reģistrēts Domē 21.01.2013. Nr.715) par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu īpašumiem Aveņu ielā 3, Tukumā (kadastra
Nr.9001 001 0584), Aveņu ielā 5, Tukumā (kadastra Nr.9001 001 0583) un Kastaņu ielā 8, Tukumā
(kadastra Nr.9001 001 0592), Dome konstatē, ka zemesgabaliem nav nodrošināta piekļuve.
Pamatojoties uz Tukuma novada Domes 23.12.2010. saistošo noteikumu Nr.49 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa, zemes nomas maksas atvieglojumu un maksājumu termiņa
pagarinājumu piešķiršanu Tukuma novadā” 5.9.apakšpunktu, Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi tiek piešķirti nodokļa maksātājiem – fiziskām personām, kurām vienģimenes un
divģimeņu dzīvojamo māju apbūvei paredzētie neapbūvēti zemesgabali piekļaujas projektētām
pašvaldības ielām, kurām nav izbūvēts pagaidu segums, nodokļa summa šim īpašumam
samazināma par 50 %, ja viss zemes gabala lietošanas mērķis noteikts kā apbūves zeme:
4.1. piešķirt M. Z. 2013.taksācijas gadā nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50 % apmērā par
īpašumiem:
4.1.1. Aveņu ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā (kad.Nr.9001 001 0584);
4.1.2. Aveņu ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā (kad.Nr.9001 001 0583);
4.1.3. Kastaņu ielā 8, Tukumā, Tukuma novadā (kad.Nr.9001 001 0592);
4.2. uzdot Domes Īpašumu nodaļai veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu.
5. Izskatot SIA „Mirabele” (reģ. Nr.50003552551, juridiskā. adrese Pils ielā 9, Tukumā,
Tukuma novadā) 11.02.2013. iesniegumu (reģistrēts Domē 11.02.2011. Nr.1148) par nekustamā
īpašuma nodokļa samazinājuma piešķiršanu īpašumam Pils ielā 9, Tukumā (kadastra Nr.9001 004
0061), Dome konstatē, ka minētajā īpašumā atrodas kafejnīca „Vella Vērdiņš”, viesnīca un
tirdzniecības telpas. Nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem gadiem nav.
Pamatojoties uz Tukuma novada Domes 23.12.2010. saistošo noteikumu Nr.49 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa, zemes nomas maksas atvieglojumu un maksājumu termiņa
pagarinājumu piešķiršanu Tukuma novadā” 5.10.apakšpunktu, nodokļu maksātājiem, kuri
nodrošina viesnīcu, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai lauku tūrisma
pakalpojumus, nodokļa summa samazināma 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas
nekustamā īpašuma daļai, kas tiek izmantota attiecīgo pakalpojumu sniegšanai:
5.1. piešķirt SIA „Mirabele” 2013.taksācijas gadā nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50%
apmērā īpašumam Pils ielā 9, Tukumā (kad. Nr.9001 004 0061), par viesnīcas un kafejnīcas
vajadzībām izmantoto platību 1163,7 m2;
5.2. uzdot Īpašumu nodaļai veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu.
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Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu
nokavējuma naudas dzēšanu

J. Z.17.10.2012. vērsies Domē ar iesniegumu (17.10.2012. reģistrēts Domē Nr.6319) par
piedalīšanos nodokļa atbalsta pasākumā, piesakot saistību izpildi par nekustamā īpašuma nodokļa
parādu nekustamajam īpašumam „Tīrumi“, Tumes pagastā, Tukuma novadā.
Tukuma novada Domes Īpašumu nodaļa konstatēja, ka J. Z. nekustamā īpašuma nodokļa
parāds līdz 01.09.2011. sastāv no pamatparāda Ls 108,43 (viens simts astoņi lati un 43 santīmi), un
ar to saistītās nokavējuma naudas Ls 56,93 (piesdesmit seši lati un 93 santīmi).
Nodokļu atbalsta pasākuma likuma 10.pants nosaka Ja nodokļu maksātājs samaksā nodokļu
atbalsta pasākuma maksājumu, nodokļu administrācija 21 dienas laikā no nodokļu atbalsta
pasākuma maksājuma samaksas pilnā apmērā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.600 par
nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtību pieņem lēmumu par nokavējuma naudas dzēšanu
attiecībā uz nodokļu atbalsta pasākuma maksājumu.
Atbilstoši minētajam, J. Z. 06.02.2013. saskaņā ar Tukuma novada pašvaldības
izpilddirektora 31.10.2012. lēmumu Nr.2-66.6/6319/5 „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu
nekustamā īpašuma nodoklim” nodokļa pamatparādu Ls 108,43 (viens simts astoņi lati un 43
santīmi) ir samaksājis pilnā apmērā.
Pamatojoties uz Nodokļu atbalsta pasākuma likuma 10.pantu un 31.10.2012. Tukuma
novada pašvaldības izpilddirektora lēmumu Nr.2-66.6/6319/5 „Par nodokļa atbalsta pasākuma
piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim”:
- dzēst J. Z. aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma nokavējuma naudu Ls 56,93
(piecdesmit seši lati un 93 santīmi) par nekustamo īpašumu „Tīrumi”, Tumes pagastā, Tukuma
novadā.
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Par naudas līdzekļiem
1. Tukuma novada Dome ir saņēmusi producenta Jura Millera vēstuli ar lūgumu sniegt
finansiālu atbalstu Tukuma novadnieces, dziedātājas Samantas Tīnas (Samanta Poļakova) dalībai
starptautiskajā „Eirovīzijas” dziesmu atlases konkursā. Dziedātāja Samanta Tīna, kuras izpildītā
dziesma „I Need A Hero” starptautisko ekspertu aprindās tika uzskatīta par vienu no potenciāli
spēcīgākajām Latvijas atlases dziesmām 2013.gadā, bija rūpīgi sagatavojusies dalībai konkursā.
Izdevumi koncertnumura sagatavošanai sastāv no: tērpu izgatavošanas solistei un bekvokālistēm
(Ls 600,00), mēģinājumu telpu nomas un vokālā pasniedzēja atalgojuma (Ls 400,00), fonogrammas
studiju ieraksta (Ls 600,00) videoprojekciju sagatavošanas konkursa pusfinālam un finālam (Ls
450,00) un citiem tehniskajiem izdevumiem (Ls 300,00), kas kopā sastāda Ls 2350,00. Kopš
2010.gada Juris Millers ir dziedātājas Samantas Tīnas producents un koncertmenedžeris. Kultūras
padome ierosināja atbalstīt Samantas Tīnas dalību starptautiskajā „Eirovīzijas” dziesmu atlases
konkursā un piešķirt Ls 400,00.
1.1. No Tukuma novada pašvaldības 2013.gada kultūras pasākumiem apstiprinātā budžeta
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt pašnodarbinātai personai Jurim Milleram (Apliecības
Nr.AF 0002075, Ls 400,00 (četri simti latu), dziedātājas Samantas Tīnas (Samanta Poļakova)
koncertnumura izdevumu - mēģinājumu telpu nomas un vokālā pasniedzēja atalgojuma segšanai
starptautiskajā „Eirovīzijas” dziesmu atlases konkursā.
1.2. Atskaiti ar attaisnojošu dokumentu kopijām par piešķirto finansējumu iesniegt Tukuma
novada Domei ne vēlāk kā līdz 2013.gada 28.maijam.
2. Latvijas kultūras kanons izveidots kā izcilāko kultūras vērtību kopums, kas atspoguļo
nācijas visu laiku nozīmīgākos kultūras sasniegumus. Pašsaprotami, ka dzejnieka Imanta Ziedoņa
vārds ierakstīts kultūras kanonā kā viena no Latvijas garīgā mantojuma pamatvērtībām. Tikpat
pašsaprotams, ka dzejnieka Imanta Ziedoņa dzīves gājuma kanonā ir ierakstīts Tukuma vārds –
saikne, kas saista dzejnieku ar Tukumu, saikne, kas vienkārši pastāv.
Ar Domes priekšsēdētāja 18.01.2013. rīkojumu Nr.12-d apstiprinātajā dzejniekam
I.Ziedonim veltītā vides objekta izveidošanas darba grupā tika izskatīts jautājums par iespējamā
vides objekta izveidošanu un izvietošanu Tukuma pilsētā 2013.gadā. Vides objektā tiktu izmantots
I.Ziedoņa dzejolis „Tukums” – uzskatot to gan par dāvanu dzejniekam no tukumniekiem, gan
uzskatot to par dzejnieka dāvinājumu Tukumam. Tīmekļa vietnē www.tukums.lv tika izsludināts
atklāts konkurss „Vides objekta ar I.Ziedoņa dzejoli „Tukums” māksliniecisko ideju skiču, to
realizēšanas tehnisko risinājumu un izmaksu atlases konkurss”. Tika saņemti divu autoru
piedāvājumi. Konkursa rezultāti tika apspriesti un izvērtēti 2013.gada 13.februāra darba grupas
sēdē. Par uzvarētāju darba grupa atzina darbu ar devīzi „VAVAJE”, kura piedāvātā sienas
gleznojuma ar I.Ziedoņa dzejoli „Tukums” Tukumā, Brīvības laukumā 13, izmaksu tāme ir Ls
3692,00. Darba grupa ierosināja jautājumu virzīt izskatīšanai Domei paredzot minētā pasākuma
īstenošanai šādas izmaksas: – Ls 3692,00 - par vides objekta ar I.Ziedoņa dzejoli
„Tukums” izveidošanu Tukumā, uz ēkas Brīvības laukumā 13, brandmūra sienas un Ls 2000,00 –
par autora darba izmantošanu. Plānotais vides objekta atklāšanas datums – 2013.gada 1.maijs.
2.1. No apstiprinātajiem Tukuma novada pašvaldības 2013.gada budžeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem piešķirt pasākumam „Dzejnieka I.Ziedoņa vides objekta izveidošana un
uzstādīšana Tukumā” Ls 5692,00 (pieci tūkstoši seši simti deviņdesmi divi lati), veicot attiecīgus
grozījumus pašvaldības budžetā.
3. SIA „Tukuma ledus halle“ (turpmāk – Ledus halle) iesniegumā informē, ka 2013.gada 13.
un 14.martā plānota ASV universitātes hokeja komandas „Liberty Flames” (dalībnieku skaits 28 Nd3-13
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29) uzņemšana un hokeja spēle ar Hokeja klubu „Tukums”. Tā kā veidojot 2013.gada budžetu
nebija informācijas par šādas komandas spēli un uzņemšanu Tukumā, Ledus halle lūdz Domei
atbalstīt pasākumu un piešķirt līdzfinansējumu Ls 750,00 (septiņi simti piecdesmit latu). Kopējie
izdevumi komandas uzņemšanai ir Ls 1225,00 (viens tūkstotis divi simti divdesmit pieci lati).
3.1. No apstiprinātajiem Tukuma novada pašvaldības 2013.gada budžeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem piešķirt Ledus hallei Ls 750,00 (septiņi simti piecdesmit latu) ASV
universitātes hokeja komandas „Liberty Flames” uzņemšanas izdevumu segšanai.
3.2. Viena mēneša laikā pēc pasākuma norises Ledus hallei iesniegt Domei atskaiti par
izlietotajiem līdzekļiem.
4. Tukuma novada Domē saņemts iesniegums no Latvijas Riteņbraukšanas federācijas ar
lūgumu finansiāli atbalstīt sportistu, Latvijas nacionālās junioru komandas kandidātu, Raivi
Sarkanu 2013.gada riteņbraukšanas sacensību sezonā. 2012.gada Latvijas Olimpiādē R.Sarkans
pārstāvēja Tukuma novadu riteņbraukšanas sacensībās – šosejā un MTB. 2013.gada sezonā
finansiālie līdzekļi nepieciešami dalībai mācību treniņu nometnē Slovākijā no 22.marta līdz
10.aprīlim. Sporta padome ierosina no Tukuma novada pašvaldības 2013.gada budžetā sporta
pasākumiem apstiprināto līdzekļu rezerves fonda piešķirt Latvijas Riteņbraukšanas federācijai Ls
250,00 (divi simti piecdesmi latu) sportista R.Sarkana atbalstam 2013.gada sezonā.
4.1. No Tukuma novada pašvaldības 2013.gada sporta pasākumiem neparedzētiem
gadījumiem piešķirt Latvijas Riteņbraukšanas federācijai Ls 250,00 (divi simti piecdesmi latu)
sportista R.Sarkana dalībai mācību treniņu nometnē Slovākijā, kas paredzēta no 2013.gada 22.marta
līdz 10.aprīlim.
4.2. Atskaiti ar attaisnojošu dokumentu kopijām par piešķirto finansējumu iesniegt Tukuma
novada Domei viena mēneša laikā pēc pasākuma norises.
5. Tukuma novada Domē saņemts iesniegums no Tukuma karatē kluba ar lūgumu rast
iespēju finansiāli atbalstīt Latvijas karatē izlases sportistu Dāvi Spriņģi. 2012.gadā D.Spriņģis ir
ieguvis Latvijas un Eiropas karatē čempiona titulu. Sportists 2013.gada sezonā plāno piedalīties
vairākās sacensībās, tai skaitā pasaules karatē čempionātā junioriem, kas notiks 2013.gada
novembrī Spānijā. Ar Tukuma karatē klubu ir noslēgts līgums par pašvaldības līdzfinansējumu
kluba darbībai un pasākumu rīkošanai 2013.gadā, bet, ņemot vērā sportista izcilos sasniegumus
2012.gada sezonā, Sporta padome ierosina no Tukuma novada pašvaldības 2013.gada budžetā
sporta pasākumiem apstiprināto līdzekļu rezerves fonda piešķirt Tukuma karatē klubam papildus Ls
250,00 (divi simti piecdesmi latus) sportista D.Spriņģa atbalstam 2013.gada sezonā.
5.1. No Tukuma novada pašvaldības 2013.gada sporta pasākumiem neparedzētiem
gadījumiem piešķirt Tukuma karatē klubam Ls 250,00 (divi simti piecdesmi latu) sportista
D.Spriņģa dalībai karatē sacensībās 2013.gada sezonā.
5.2. Atskaiti ar attaisnojošu dokumentu kopijām par piešķirto finansējumu iesniegt Tukuma
novada Domei atbilstoši 2013.gadā noslēgtā līguma nosacījumiem.
6. Tukuma novada Dome ir saņēmusi piedāvājumu 2013.gadā veidot savas pašvaldības
komandu un piedalīties Stipro skrējienā, kas ik gadu 4.maijā notiek kinopilsētiņā Cinevilla, kad
Latvijas stiprākie ļaudis netradicionālā veidā atzīmē Neatkarības atjaunošanas gadadienu –
kopīgiem spēkiem pārvarot jebkuru šķērsli un skrienot par stipru Latviju, neskatoties uz grūtībām
vai sarežģījumiem. Stipro Skrējiens ir Latvijā, Baltijā pirmais (noris no 2010. gada) un vienīgais
ekstremālais masu izturības skrējiens, kas ietver klasiskā skriešanas krosa, dažādu veiklības un
spēka disciplīnu elementus. Tas ir sportisks izaicinājums ikvienam, jo sacensības notiek neierastā
vidē, kur, pārvarot vairākus desmitus mākslīgi un dabīgi radītus šķēršļus, var iemācīties pārvarēt
sevi, pārbaudīt savus spēkus un fizisko formu. Radīts kā alternatīva, lai izrautos no vienmuļā dzīves
ritma, vēl vienmuļāka sporta zāles apmeklējumu grafika un garlaicīgiem garo gabalu skrējieniem.
Trases garums paredzēts 8 kilometru garumā ar 33 dabīgi un mākslīgi veidotiem šķēršļiem.
Komandā jābūt četriem cilvēkiem, t.sk. vismaz vienai sievietei. Organizācijām, kas skrējienam
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piesakās līdz 2013.gada 17.martam, dalības maksa ir Ls 50,00 (piecdesmit latu, bez PVN). Sporta
padome atbalsta dalību pasākumā un ierosina šim mērķim no Tukuma novada pašvaldības
2013.gada budžetā sporta pasākumiem apstiprināto līdzekļu rezerves fonda samaksāt rēķinu par
Tukuma novada pašvaldības komandas dalību Stipro skrējienā.
No Tukuma novada pašvaldības 2013.gada sporta pasākumiem neparedzētiem gadījumiem
samaksāt iesniegto rēķinu par Tukuma novada pašvaldības komandas dalību Stipro skrējienā
2013.gada 4.maijā.
7. Atbilstoši Tukuma novada Domes 31.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par
Tukuma novada 2013.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu” (prot.Nr.2, 54.§.) biedrības
„Tukuma Brāļi” darbībai 2013.gadā piešķirts pašvaldības līdzfinansējums Ls 500,00 un četru sporta
pasākumu rīkošanai Ls 1250,00. Biedrība „Tukuma Brāļi” bija sagatavojusi arī sadarbības
priekšlikumu par iespējamā publiska cīņu šova rīkošanu laukumā Talsu ielā 4 pilsētas svētku
ietvaros. 2012.gada Rožu svētkos cīņu šovs „Rožu cīņas”, kas notika atklātā laukumā Talsu ielā 4,
pulcēja ļoti lielu skatītāju skaitu. Pilsētas svētku darbā grupā un Sporta padomē, apspriežot cīņu
šova norisi 2013.gadā, tika uzsvērts, ka šāda veida pasākums ir atraktīvs, ļoti skatāms un piesaista
daudz apmeklētāju. Tomēr, ņemot vērā iespējamo riska faktoru, ka šāda veida pasākums atklātā
pilsētas laukumā varētu atstāt zināmu negatīvu iespaidu uz atsevišķu skatītāju grupu (bērniem un
pusaudžiem), cīņu šova rīkošanai piemērotāka vieta būtu, piemēram, Tukuma ledus halle ar jau
iekārtotām skatītāju tribīnēm. Sporta padome atbalsta cīņu šova rīkošanu 2013.gadā Tukumā un
lūdz Domei izskatīt jautājumu par Ls 1000,00 (viens tūkstotis latu) piešķiršanu biedrībai „Tukuma
Brāļi” no apstiprinātajiem Tukuma novada pašvaldības 2013.gada budžeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem.
7.1. No apstiprinātajiem Tukuma novada pašvaldības 2013.gada budžeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem piešķirt biedrībai „Tukuma Brāļi” Ls 1000,00 (viens tūkstotis latu) cīņu
šova rīkošanai Tukumā 2013.gadā.
7.2. Atskaiti ar attaisnojošu dokumentu kopijām par piešķirto finansējumu iesniegt Tukuma
novada Domei atbilstoši 2013.gadā noslēgtā līguma nosacījumiem.
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Par V.K. iesniegumu

V. K. 15.01.2013. iesniegumā Nr.446 lūdz atļauju par dzīvokļa Ed.Veidenbauma ielā 1-7,
Tukumā, atsavināšanu.
Dome konstatē, ka V.K. dzīvo pašvaldībai piederošā labiekārtotā, vienistabas dzīvoklī
(kop.plat.33,3m²). Dzīvojamās telpas īres līgums ar V.Karpovu ir noslēgts 21.09.2010.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka
„Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas
personas: īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo
daļu vai dzīvokļa īpašumu.”
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka „pašvaldībām ir
šādas autonomās funkcijas; sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
Tukuma novada pašvaldība iespēju robežās iegādājas dzīvojamās telpas izsolēs. Pašvaldībai
trūkst dzīvokļu, lai nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas - sniegt palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļu jautājumu risināšanā, izpildi. Tādēļ dzīvojamās telpas nodošana atsavināšanai par naudu
šobrīd nav lietderīga, jo tādējādi pašvaldība vēl vairāk samazinātu sev piederošo dzīvojamo fondu,
ko izmantot pašvaldības funkciju izpildei.
Uz Finanšu komitejas 19.02.2013. sēdi uzaicinātā V.K. paskaidro, ka mazdēls uz viņas
vārda vēlas no pašvaldības pirkt šo dzīvokli. Pēc tam dzīvokli pārrakstītu mazdēlam. Domes
dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas speciāliste A.Kasilova informē, ka pašvaldībai
dzīvokļu trūkst un pašvaldība nevar piekrist dzīvokļa atsavināšanai. V.Karpova saprot un
pretenzijas neceļ. Vēlētos šo dzīvokli samainīt uz mazāk labiekārtotu (ar malkas apkuri) vai ar
mazāku platību. A.Kasilova paskaidro, ka dzīvokļu maiņa drīkst notikt ar pašvaldības atļauju.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu un iepriekš minēto:
- noraidīt V. K. iesniegumu par dzīvokļa Ed.Veidenbauma ielā 1-7, Tukumā, atsavināšanu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
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Par atļauju ņemt kredītu Eiropas Savienības
Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalstīta
projekta „Dzīves vides uzlabošana Zentenes
pagastā” īstenošanai

1. Pieņemt zināšanai, ka Tukuma novada Dome realizē Eiropas Savienības Eiropas
Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” projektu „Dzīves vides
uzlabošana Zentenes pagastā” Nr.12-08-ZL09-Z401101-000001. Projekta īstenošanas laiks plānots
no 27.04.2013. līdz 24.11.2013. Kopējās projekta izmaksas ir Ls 166 372,89, no kurām attiecināmās
izmaksas Ls 123 479,96. EZF līdzfinansējums no projekta attiecināmajām izmaksām 90% vai Ls
111 131,96, pašvaldības finansējums - 10% vai Ls 12 348,00 no attiecināmajām izmaksām.
Projekta neattiecināmās izmaksas ir Ls 42 892,93, ko sedz pašvaldība.
2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei akceptēt
atļauju Tukuma novada Domei ņemt kredītu Valsts kasē Ls 138 043,06 vai ekvivalentā valūtā līdz
25 gadiem ar Valsts kases noteikto kredīta gada procentu likmi, nosakot:
2.1. kredītu izmantot 2013.gadā;
2.2. kredīta atmaksas laiku līdz 2038.gadam;
2.3. kredīta pamatsummas atmaksu sākt no 2015.gada,
3. aizņēmuma atmaksu garantēt ar Tukuma novada pašvaldības budžetu,
4. Domes Finanšu nodaļai iekļaut projekta īstenošanai plānotā kredīta summu pašvaldības
kredītsaistībās.

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs
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Pielikums
Tukuma novada Dome
EZF projekts "Dzīves vides uzlabošana Zentenes pagastā" Nr.12-08-ZL09-Z401101-000001
Informācija par noslēgtajiem līgumiem ar piegādātāju vai darba veicēju un veiktajiem
maksājumiem

Nr.p.k.

Izmaksu pozīcija

1 Topogrāfija
Tehniskā projekta izstrāde,
autoruzraudzība
Administrācijas ēkas "Gobas"
rekonstrukcija par kultūras
2 namu
Tehniskā projekta izstrāde,
autoruzraudzība Teritorijas
3 labiekārtošanai
Būvuzraudzība
Administrācijas ēkas "Gobas"
rekonstrukcija par kultūras
4 namu
Būvuzraudzība Teritorijas
5 labiekārtošanai
Administrācijas ēkas "Gobas"
rekonstrukcija par kultūras
6 namu
Zentenes ciema teritorijas
7 labiekārtošana

Līguma
noslēgšanas
datums

Uzņēmums

Līguma
summa Ls
(ar PVN)

Samaksāts
2012.gadā no
pašvaldības
budžeta, Ls

12.03.2012.

SIA "Delta
kompānija"

1 057,74

1057,74

11.07.2012

SIA "Arhitektūra
un vide"

2 976,60

2553,10

08.07.2012

Juris Krupinskis

2 928,20

2492,60

03.12.2012

Mārtiņš Tuņa IK

1220,00

03.12.2012.

Mārtiņš Tuņa IK

800,00

13.11.2012.

SIA "Amatnieks"

73 072,76

SIA
"Meliorceltnieks"
SIA "RB Klans"
Kopā
Samaksāts no pašvaldības budžeta
Plānotais avanss no LAD
Nepieciešams kredīts

13.12.2012.
21.12.2012.
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40 722,31
43 595,28
166 372,89
6 103,44
22 226,39
138 043,06

6103,44

LĒMUMS
Tukumā
2013.gada februārī

prot.Nr.3, 51.§.

Par pamatlīdzekļu nodošanu bezatlīdzības
lietošanā SIA „Komunālserviss TILDe”

Domes un SIA „Komunālserviss TILDe” (turpmāk – Sabiedrība) starpā 2012.gada 1.janvārī
noslēgts līgums Nr. TND/2-58.9/12/42 par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Tukuma novadā, kas
nosaka, ka Dome piešķir Sabiedrībai tiesības sniegt ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus
Tumes un Degoles pagastos Tumes un Vienības ciemos, Irlavas un Lestenes pagastos Irlavas,
Vasku un Lestenes ciemos un Sēmes pagastā. Lai Sabiedrība saskaņā ar Ministru kabineta
30.08.2005. noteikumos Nr.664 „Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi” noteikto
kārtību iegūtu ūdenssaimniecības licenci, tai nepieciešams iesniegumam par licences saņemšanu
pievienot sarakstu ar lietošanā nodotajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai
izmantojamajiem objektiem.
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta pirmo daļu „Publiskas personas mantu aizliegts nodot privātpersonai vai kapitālsabiedrībai
bezatlīdzības lietošanā”. Tomēr šī panta otrā daļa paredz izņēmumu, ka mantu var nodot
bezatlīdzības lietošanā uz laiku, ja publiska persona savu mantu nodod privātpersonai vai
kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas personas
pakalpojumu sniegšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5.pantu, Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumiem Nr.664 „Sabiedrisko pakalpojumu
licencēšanas noteikumi” un iepriekš minēto,
1. nodot Sabiedrībai ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas licences
iegūšanai bezatlīdzības lietošanā uz vienu gadu pamatlīdzekļus, kas saistīti ar ūdenssaimniecības
projekta ieviešanu Irlavas, Lestenes, Tumes, Degoles Sēmes pagastos,
2. uzdot Domes Īpašumu nodaļas juristam sadarbībā ar Domes Finanšu nodaļu līdz
2013.gada marta Finanšu komitejas sēdei sagatavot nododamo pamatlīdzekļu sarakstu, norādot
nododamās mantas apjomu, aprakstu un bilances vērtību.

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs
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LĒMUMS
Tukumā
2013.gada 28.februārī

prot.Nr.3, 52.§.

Par projektu
„Tukuma novada Tumes pagasta Tumes
ciema ūdenssaimniecības attīstība”

Akceptēt SIA „Komunālserviss TILDe” Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF)
līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta „Tukuma novada Tumes pagasta Tumes ciema
ūdenssaimniecības attīstība” iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējumu apjomu atbilstoši
projekta iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam (iesnieguma 2.papilddokuments) un projekta
budžeta kopsavilkumam (iesnieguma 3.papilddokuments).
Lai nodrošinātu ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem līdzfinansētā, SIA
„Komunālserviss TILDe” iesniegtā projekta „Tukuma novada Tumes pagasta Tumes ciema
ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu, galvot SIA „Komunālserviss TILDe” finansējumu 114 195
LVL (viens simts četrpadsmit tūkstoši viens simts deviņdesmit pieci lati) apmērā.

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs
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LĒMUMS
Tukumā
2013.gada 28.februārī

prot.Nr.3, 53.§.

Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība
Tukuma novada Džūkstes pagasta Džūkstes
ciemā”

Akceptēt Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes Eiropas Reģionālā
attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Tukuma novada Džūkstes pagasta Džūkstes ciemā” iesniegumu, tajā ietvertos darbus un
finansējumu apjomu atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam (iesnieguma
2.papilddokuments) un projekta budžeta kopsavilkumam (iesnieguma 3.papilddokuments).
Lai nodrošinātu ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem līdzfinansētā, Tukuma
novada Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes iesniegtā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Tukuma novada Džūkstes pagasta Džūkstes ciemā” īstenošanu, ņemt kredītu Tukuma novada
Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes līdzfinansējuma nodrošināšanai 136 634 LVL (viens simts
trīsdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit četri lati) apmērā.

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs
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LĒMUMS
Tukumā
2013.gada 28.februārī

prot.Nr.3, 54.§.

Par Tukuma novada Lestenes pagasta
Lestenes ciema ūdenssaimniecības
tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu
un saistībām ūdenssaimniecības attīstības
investīciju projekta īstenošanai
1. Apstiprināt SIA „FinMan” izstrādāto un iesniegto Tukuma novada Lestenes pagasta
Lestenes ciema ūdenssaimniecības attīstības tehniski ekonomisko pamatojumu (turpmāk-TEP).
2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finansēšanas plānu:

Nr.p.k.

Rādītāji

LVL

1.
1.2.

Kopējās izmaksas, t.sk.:
Kopējās attiecināmās izmaksas, t.sk.:

185 424,67
153 227,00

1.2.1.

ERAF līdzfinansējums 85%

130 242,95

1.2.2.

Tukuma novada pašvaldības ilgtermiņa kredīts attiecināmo izmaksu
segšanai

22 984,05

1.3.

Neattiecināmās izmaksas (PVN)

32 197,67

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta būvdarbu indikatorus:
Pasākums
Komponentes
Komponente
nosaukums
Ū1 Artēziskās
Ūdens ņemšanas vietu
akas Pienotava
sakārtošana un pazemes
tamponēšana
ūdeņu aizsardzība

Rezultāts

Raksturojums
mērvienībās

Artēziskās akas
„Pienotava”
tamponēšana.

1 komplekts

Ū4 ŪAS ēkas
alternatīva
elektroenerģijas
nodrošināšana

Nepārtrauktas ūdens
piegādes nodrošināšanai

Stacionāra
dīzeļģeneratora piegāde,
uzstādīšana un montāža
ŪAS nepārtrauktas
elektroenerģijas
nodrošināšanai ar
alternatīvu
elektroenerģijas padevi.

1 komplekts

K4-1 Jaunas
KSS izbūve pie
NAI iekārtām

Notekūdeņu plūsmas
nodrošināšana

Jaunas polietilēna
kanalizācijas sūkņu
stacijas izbūve pie NAI
iekārtām, (rūpnieciski
ražots komplekts), ar

1 komplekts
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Pasākums
Komponentes
Komponente
nosaukums

K5 Spiedvada
izbūve

Notekūdeņu plūsmas
nodrošināšana

K6-1 Jaunu NAI
iekārtu izbūve
un alternatīvas
elektroenerģijas
nodrošināšana

Jaunu NAI iekārtu izbūve
esošās apkalpes ēkas vietā

Rezultāts

Raksturojums
mērvienībās

diviem fekāliem sūkņiem
un automātiskās vadības
bloku.
Spiedvada izbūve no
KSS Nr.3 līdz NAI
iekārtām, lai atbilstoši
tehnoloģiskajam
risinājumam nodrošinātu
notekūdeņu pacelšanu
līdz jaunajām NAI, kuras
augstā gruntsūdens dēļ
tiks izbūvētas augstāk
nekā esošās NAI.
Jaunu NAI iekārtu izbūve 2 komplekti
esošās apkalpes ēkas
vietā, 2 biofiltru līnijas
(rūpnieciski ražots
komplekts), 1 mehāniskās
attrīšanas tvertnes izbūve
ar trijām sekcijām (smilšu
un tauku atdalīšana, kā arī
notekūdeņu hidrolīzei), 1
septisko dūņu
pieņemšanas tvertnes
izbūve un stacionāra
dīzeļģeneratora piegāde,
uzstādīšana un montāža
NAI nepārtrauktas
darbības nodrošināšanai
ar alternatīvu
elektroenerģijas padevi.

4. Projekta finansēšanā nodrošināt Tukuma novada pašvaldības ieguldījuma daļu Ls
22 984,05, kas veido 15% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un uzdot SIA
„Komunālserviss TILDe” gatavot iesniegumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk-ERAF)
finansējuma saņemšanai Ls 130 242,95, kas veido 85% no projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām.
5. Noteikt, ka TEP iesniedzējs Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā ir SIA „Komunālserviss TILDe”.
6. Realizēt TEP izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot ūdensapgādes un kanalizācijas tarifus.
7. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par pievienotās
vērtības nodokli” normu par priekšnodokļa atskaitīšanu.
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8. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam
nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas
ERAF finansējuma saņēmējam.
9. Ar šā lēmuma spēkā stāšanos, uzskatīt par spēku zaudējušu Tukuma novada Domes
2012.gada 23.augusta lēmumu „Par Tukuma novada Lestenes pagasta Lestenes ciema
ūdenssaimniecības
tehniski
ekonomiskā
pamatojuma
apstiprināšanu
un
saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai ” (prot.Nr.10, 38.§.).

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs
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