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ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS
Tukumā
2021.gada 20.janvārī

Nr. TND/21/1

Sēde sasaukta 2021.gada 20.janvārī, plkst. 15:00, izmantojot videokonferenci Zoom (attēla un
skaņas pārraidi reālajā laikā) un elektronisko balsošanas sistēmu dokumentu vadības programmā
“LIETVARIS”.
Sēdi plkst. 15:00 atklāj un vada Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs.
Sēdi protokolē lietvedības sekretāre Anita Belousa.
Domes sēdes norisi fiksē audio formātā, kā arī ieraksta video formātā.
Sēdē piedalās:
- deputāti: Jānis Eisaks, Artis Jomerts, Sergejs Kovaļovs, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Mārtiņš
Limanskis, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Agnese Ritene, Guna Roze, Agris
Zvaigzneskalns (nepiedalās Liene Bēniņa, Reinis Duksītis, Edmunds Grīnbergs, Ludmila Reimate,
Jānis Rosickis – citu pienākumu dēļ),
- pašvaldības izpilddirektore Inese Valtere,
- Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes vadītājs Vilnis Janševskis,
- Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs Edgars Keirāns,
- Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes vadītāja Silvija Rabkēviča,
- Slampes un Džūkstes pagasta pārvaldes vadītāja Dace Pole,
- Tumes un Degoles pagastu pārvaldes vadītāja Lidija Legzdiņa,
Administrācijas darbinieki:
- Finanšu pārvaldes vadītāja vietniece budžeta jautājumos Laila Dzalbe,
- Administratīvās pārvaldes vadītāja vietniece juridiskajos jautājumos Lelde Bičuša,
- Administratīvās pārvaldes vadītāja vietniece administratīvajos jautājumos Ritma Patmalniece,
- Attīstības nodaļas vadītāja Dace Zvagule,
- Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vadītāja p.i. Ingrīda Smuškova,
- Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vadītāja vietniece kultūras un sporta jautājumos Dace
Liepiņa-Zusāne,
- Īpašumu pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Maira Zonenberga,
- Īpašumu pārvaldes vadītāja vietnieks komunālajos jautājumos Ģirts Ruģelis,
- sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Tomels,
- lietvedības sekretāre Tamāra Vaļuka,
- lietvedības sekretāre Anita Belousa,
- galvenais datorsistēmu un datortīklu administrators Arturs Vinbergs,
- laikraksta “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” žurnāliste Agita Puķīte.
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Sēdes izsludinātā darba kārtība:
1. Par 2021.taksācijas gada nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu.
2. Par pārrakstīšanās kļūdas labojumu Tukuma novada Domes 2020.gada 25.novembra lēmumā
“Par azartspēļu organizēšanas atļauju Brīvības laukumā 12, Tukumā, Tukuma novadā”
(prot.Nr.25, 50.§)”.
1.§
Par 2021.taksācijas gada nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu
ZIŅO:
Normunds Rečs – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: Mārtiņš Limanskis
ATBILDES: Maira Zonenberga

Maira Zonenberga paskaidro, ka Domes lēmums ātrākos termiņos ir jāpieņem, jo uz SIA “ZZ Dats”
savlaicīgi jānosūta informācija, lai programmatūrā NINO varētu iestrādāt Tukuma novada
pašvaldības datus par nekustamā īpašumu nodokļa samaksu atbilstoši pārceltajiem termiņiem.
Jāsāk izsūtīt nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojumi. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumos par 2021.gadu būs norādīti pārceltie maksāšanas termiņi.
11 (Jānis Eisaks, Artis Jomerts, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš,
Mārtiņš Limanskis, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs,
Agnese Ritene, Guna Roze, Agris Zvaigzneskalns)
"pret" - Nav|
"atturas" - nav
1 (Sergejs Kovaļovs - nepiedalās balsojumā, jo tehnisku problēmu dēļ
"nepiedalās" nevar nobalsot elektroniskajā balsošanas sistēmā)

Par lēmumu balso:
"par" -

Nolemj:

Pieņemt lēmumu "Par 2021.taksācijas gada nekustamā īpašuma nodokļa
samaksas termiņu pārcelšanu" (lēmums pievienots).

2.§
Par pārrakstīšanās kļūdas labojumu Tukuma novada Domes 2020.gada 25.novembra lēmumā
„Par azartspēļu organizēšanas atļauju Brīvības laukumā 12, Tukumā, Tukuma novadā”
(prot.Nr.25, 50.§)
ZIŅO:

Normunds Rečs – Domes priekšsēdētājs,
Lelde Bičuša – Administratīvās pārvaldes vadītāja vietniece juridiskajos jautājumos
JAUTĀJUMI: Mārtiņš Limanskis
ATBILDES: Lelde Bičuša

11 (Jānis Eisaks, Artis Jomerts, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš,
Par lēmumu balso: "par" - Mārtiņš Limanskis, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs,
Agnese Ritene, Guna Roze, Agris Zvaigzneskalns)
"pret" - nav
2
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"atturas" - nav
1 (Sergejs Kovaļovs - nepiedalās balsojumā, jo tehnisku problēmu
"nepiedalās" dēļ nevar nobalsot elektroniskajā balsošanas sistēmā)

Nolemj:

Pieņemt lēmumu “Par pārrakstīšanās kļūdas labojumu Tukuma novada Domes
2020.gada 25.novembra lēmumā „Par azartspēļu organizēšanas atļauju Brīvības
laukumā 12, Tukumā, Tukuma novadā” (prot.Nr.25, 50.§)” (lēmums pievienots).

Sēde tiek slēgta plkst. 15:09.

Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

Normunds Rečs

Protokolēja
lietvedības sekretāre

Anita Bleousa

Protokols parakstīts 20.01.2021.
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NORAKSTS

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

LĒMUMS
Tukumā
2021.gada 20.janvārī

prot.Nr.1, 1.§.

Par 2021.taksācijas gada
nekustamā īpašuma nodokļa
samaksas termiņa pārcelšanu
2020. gada 10. jūnijā stājās spēkā Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums
(turpmāk – Likums), kura mērķis ir noteikt tiesisko kārtību Covid-19 infekcijas izplatības laikā,
paredzot atbilstošu pasākumu kopumu Covid-19 izplatības seku pārvarēšanai un īpašos atbalsta
mehānismus un izdevumus, kas tieši saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, lai nodrošinātu
sabiedrības ekonomiskās situācijas uzlabošanos un veicinātu valsts tautsaimniecības stabilitāti.
Likuma 5. pants (2020. gada 18. decembra redakcijā, kas stājās spēkā 2020.gada 23.decembrī)
noteic, ka pašvaldībām 2020. un 2021. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa
samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos
pārceļot uz vēlāku laiku attiecīgā taksācijas gada ietvaros. Nodokļa maksājumam, kuram pašvaldība
noteikusi citu samaksas termiņu un kurš ir veikts šajā pašvaldības noteiktajā termiņā, netiek
aprēķināta likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29. panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma nauda.
Ņemot vērā minēto, Tukuma novada Dome nolemj:
1. pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu no 2021. gada 31. marta uz 2021.gada
16.augustu un no 2021. gada 17.maija uz 2021.gada 16.augustu,
2. uzdot Domes Īpašumu pārvaldei līdz 2021. gada 22.janvārim Nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas sistēmā NINO veikt darbības Lēmuma 1. punktā noteiktā nekustamā īpašuma
nodokļa samaksas termiņa pārcelšanai visiem Tukuma novada nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem,
3. uzdot Domes Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldei līdz 2021. gada 29. janvārim publicēt
informāciju par šā lēmuma 1. punktā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa
pārcelšanu Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv un organizēt informācijas
publicēšanu informatīvā izdevumā “Tukuma Laiks”.
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

NORAKSTS PAREIZS
Tukuma novada Domes
Administratīvās pārvaldes vadītāja vietniece
administratīvajos jautājumos

N.Rečs

R.Patmalniece
4
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20.01.2021.
NORAKSTS

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

LĒMUMS
Tukumā
2021.gada 20.janvārī

prot.Nr.1, 2.§.

Par pārrakstīšanās kļūdas labojumu Tukuma novada Domes
2020.gada 25.novembra lēmumā „Par azartspēļu organizēšanas atļauju
Brīvības laukumā 12, Tukumā, Tukuma novadā” (prot.Nr.25, 50.§)
Tukuma novada Dome (turpmāk – Dome) saskaņā ar Administratīvā procesa likuma (turpmāk
– APL) 72.panta pirmo daļu izskata lietu par kļūdas labojumu Domes 2020.gada 25.novembra
lēmumā „Par azartspēļu organizēšanas atļauju Brīvības laukumā 12, Tukumā, Tukuma novadā”
(prot.Nr.25, 50.§) (turpmāk – Lēmums).
Dome konstatē, ka Lēmumā ir pieļauta pārrakstīšanās kļūda – Lēmumā norādīts, ka to var
pārsūdzēt kā Domes Licencēšanas komisijas lēmumu – Tukuma novada Domes Administratīvo aktu
strīdu komisijā, iesniedzot sūdzību Tukuma novada Domei, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā,
ar norādi “Tukuma novada Domes Licencēšanas komisijai”, kas ir acīmredzama pārrakstīšanās kļūda,
kas jālabo.
Pamatojoties uz APL 72.panta pirmo daļu (Iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var
izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un
trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību), likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu (Tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos), Dome nolemj:
- labot Lēmumā pieļauto pārrakstīšanās kļūdu un Lēmuma pārsūdzības iespēju teksta vietā
norādīt šādu tekstu: “Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt
Administratīvajā rajona tiesā. Lēmums stājas spēkā, kad tas Paziņošanas likumā noteiktā kārtībā
paziņots adresātam”, tādējādi novēršot acīmredzamo pārrakstīšanās kļūdu, kas nemaina Lēmuma
būtību.
Lēmums nav apstrīdams un nav pārsūdzams.
Lēmums tiek pievienots Tukuma novada Domes 2020.gada 25.novembra lēmumam „Par
azartspēļu organizēšanas atļauju Brīvības laukumā 12, Tukumā, Tukuma novadā” (prot.Nr.25, 50.§)
un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

NORAKSTS PAREIZS
Tukuma novada Domes
Administratīvās pārvaldes vadītāja vietniece
administratīvajos jautājumos

N.Rečs

R.Patmalniece
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20.01.2021.
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RĪKOJUMS
Tukumā
2021.gada 18.janvārī

Nr.16 -d

Par Tukuma novada Domes ārkārtas sēdes sasaukšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 28.pantu Domes ārkārtas sēdes sasauc
priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas un Tukuma novada Domes 2020.gada 6.marta saistošo
noteikumu Nr.5 “Tukuma novada pašvaldības nolikums” 85.punktu Domes sēdes darba kārtību,
lēmumu projektus, atzinumus par tiem, izziņas materiālus [..]Pašvaldības administrācijas darbinieks
[..] ne vēlāk kā trīs stundas pirms Domes ārkārtas sēdes publicē Domē lietotajā dokumentu vadības
sistēmā, nosūtot Domes deputātiem uz viņu oficiālajām e-pasta adresēm paziņojumu no dokumentu
vadības sistēmas, SASAUCU Tukuma novada Domes ārkārtas sēdi 2021.gada 20.janvārī plkst.15:00
attālināti, izmantojot videokonferenci Zoom (attēla un skaņas pārraidi reālajā laikā) un elektronisko
balsošanas sistēmu dokumentu vadības programmā ”Lietvaris”, un IZSLUDINU šādu sēdes darba
kārtību:
[1] Par 2021.taksācijas gada nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu.
ZIŅO: N.Rečs

[2] Par pārrakstīšanās kļūdas labojumu Tukuma novada Domes 2020.gada 25.novembra lēmumā
“Par azartspēļu organizēšanas atļauju Brīvības laukumā 12, Tukumā, Tukuma novadā” (prot.Nr.25,
50.§)”.
ZIŅO: N.Rečs

2. UZDODU Tukuma novada Domes Administratīvās pārvaldes lietvedības sekretārei
Tamārai Vaļukai telefoniski informēt visus deputātus, kā arī līdz 2021.gada 19.janvāra plkst.16:00
nosūtīt visiem deputātiem paziņojumu par Domes ārkārtas sēdes sasaukšanu un ZOOM platformas
pieslēguma saiti.

Domes priekšsēdētājs

N.Rečs

Patmalniece 63107241
ritma.patmalniece@tukums.lv
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