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ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS
Tukumā
2020.gada 16.decembrī

Nr.26

Sēde sasaukta 2020.gada 16.decembrī, plkst. 16:00, izmantojot videokonferenci Zoom
(attēla un skaņas pārraidi reālajā laikā) un elektronisko balsošanas sistēmu dokumentu vadības
programmā “LIETVARIS”.
Sēdi plkst. 16:00 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: Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Artis Jomerts, Sergejs Kovaļovs, Kaspars Liepa, Modris
Liepiņš, Ilvars Ozoliņš, Agnese Ritene, Jānis Rosickis, Agris Zvaigzneskalns, Mārtiņš Limanskis,
Daiga Reča, Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Guna Roze (nepiedalās Liene Bēniņa, Edmunds
Grīnbergs – citu pienākumu dēļ),
- pašvaldības izpilddirektore Inese Valtere,
- iekšējā auditore Linda Henzele,
- Finanšu pārvaldes vadītāja vietniece budžeta jautājumos Laila Dzalbe,
- Administratīvās pārvaldes vadītāja vietniece juridiskajos jautājumos Lelde Bičuša,
- Administratīvās pārvaldes juriste Ilze Blanka,
- Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vadītāja vietniece kultūras un sporta jautājumos Dace
Liepiņa-Zusāne,
- Īpašumu pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Maira Zonenberga,
- Īpašumu pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Dzintra Šmite,
- lietvedības sekretāre Tamāra Vaļuka,
- lietvedības sekretāre Anita Belousa,
- galvenais datorsistēmu un datortīklu administrators Arturs Vinbergs,
- Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Marita Bērziņa,
- laikraksta “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” žurnāliste Agita Puķīte.
Sēdes izsludinātā darba kārtība:
1. Par Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā un darba tiesisko attiecību
nodibināšanu.
2. Par grozījumiem Tukuma novada Domes 2020.gada 28.oktobra lēmumā „Par nedzīvojamo
telpu iznomāšanu” (prot.Nr.24, 43.§).
3. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas atlaidi biedrībai “Līdzvērtība” par telpām Raudas ielā
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12A, Tukumā.
4. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma ledus halle” pamatkapitāla
palielināšanu.
1.§
Par Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā un
darba tiesisko attiecību nodibināšanu
ZIŅO:
Normunds Rečs – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: Mārtiņš Limanskis
ATBILDES: Inese Valtere, Lelde Bičuša, Daiga Reča, Normunds Rečs
Mārtiņš Limanskis jautā par ārkārtas sēdes sasaukšanas pamatojumu.
Normunds Rečs paskaidro, ka pēc darba kārtības punktiem redzams, kāpēc tā sasaukta. Saņemts
Izglītības un zinātnes ministrijas pozitīvs atzinums par Daces Strazdiņas kandidatūru, tāpēc
Izglītības pārvaldes vadītāja iecelšana amatā ir Domei jāapstiprina, lai vadītāja ar 2021.gada
1.janvāri varētu uzsākt darbu. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma ledus
halle” pamatkapitāla palielināšanu jāizlemj, lai Ledus halle varētu līdz gada beigām norēķināties
ar pakalpojumu sniedzējiem un samaksāt darbiniekiem algu.
Mārtiņš Limanskis jautā, kāda ir atbilde uz viņa kā deputāta iesniegto informācijas pieprasījumu.
Inese Valtere atbild, ka atbilstīgi pašvaldības nolikuma 123.punktam tas jāizskata kārtējā Domes
sēdē.
Lelde Bičuša skaidro, ka sākotnēji šķita, ka tas ir deputāta pieprasījums, kas jāizskata kārtējā
Domes sēdē 23.decembrī, bet, konsultējoties ar Administratīvās pārvaldes vadītāja vietnieci
administratīvajos jautājumos Ritmu Patmalnieci, secināts, ka šis ir deputāta iesniegums, uz kuru
jāsniedz atbilde normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Uz Mārtiņa Limanska informācijas
pieprasījumu tiek gatavota atbilde.
Mārtiņš Limanskis iebilst, ka par Izglītības pārvaldes vadītāja amata konkursu nav zināms, ne kādi
kandidāti bija pieteikušies, ne pretendentu izvērtējums. Kā deputāti var lemt, ja nezin par izvēles
iespējām.
Daiga Reča skaidro, ka datu aizsardzības dēļ nekas netiks sniegts. Tā nav informācija, kas
sabiedrībai jādara zināma. Komisija vērtēja un atzina uzvarētājus.
Normunds Rečs paskaidro, ka Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.496 nosaka
kārtību un vērtēšanas nosacījumus pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu
atlasei. Ja būtu kādas neatbilstības par konkursa norisi vai pretendentu atlasi, tad Izglītības un
zinātnes ministrija nebūtu saskaņojusi Daces Strazdiņas kandidatūru. Ja pretendentus vēlas izvērtēt
deputāti, tad zūd jēga amatu konkursu izvērtēšanas komisijām.
Mārtiņš Limanskis jautā, vai komisijas sastāvs ir publiskojams.
Normunds Rečs informē par komisijas sastāvu.
13 (Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Artis Jomerts, Sergejs Kovaļovs,
Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča,
Par lēmumu balso: "par" Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Agnese Ritene, Guna Roze,
Agris Zvaigzneskalns)
"pret" - nav
"atturas" - 1 (Jānis Rosickis)
"nepiedalās" - 1 (Mārtiņš Limanskis)
Nolemj:

Pieņemt lēmumu “Par Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja iecelšanu
amatā un darba tiesisko attiecību nodibināšanu” (lēmums pievienots).
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2.§
Par grozījumiem Tukuma novada Domes 2020.gada 28.oktobra lēmumā
„Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu” (prot.Nr.24, 43.§)
ZIŅO:
Normunds Rečs – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: Mārtiņš Limanskis
ATBILDES: Lelde Bičuša
Mārtiņš Limanskis jautā, vai ir juridiski korekti, ka datums tiek noteikts 2.decembris. Jautā, vai
nevajadzēja vienošanos, ka ieilgušo remonta darbu dēļ biedrība nevarēja uzsākt telpu
izmantošanu.
Lelde Bičuša atbild, ka faktiski telpa nodota biedrībai 2.decembrī, biedrība tur arī reāli darbojas.
Līgums ar SIA “Tukuma nami” par šo nedzīvojamo telpu nomu vēl nav noslēgts, jo tiek gaidīts
Domes lēmums.
14 (Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Artis Jomerts, Sergejs Kovaļovs,
Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Mārtiņš Limanskis, Ilvars Ozoliņš,
Par lēmumu balso: "par" Daiga Reča, Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Jānis Rosickis, Guna
Roze, Agris Zvaigzneskalns)
"pret" - nav
"atturas" - 1 (Agnese Ritene)

Nolemj:

Pieņemt lēmumu “Par grozījumiem Tukuma novada Domes 2020.gada
28.oktobra lēmumā „Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu” (prot.Nr.24, 43.§)”
(lēmums pievienots).
3.§
Par nedzīvojamo telpu nomas maksas atlaidi biedrībai “Līdzvērtība”
par telpām Raudas ielā 12A, Tukumā

ZIŅO:
Normunds Rečs – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: nav
ATBILDES: nav
14 (Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Artis Jomerts, Sergejs Kovaļovs,
Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Mārtiņš Limanskis, Ilvars Ozoliņš,
Par lēmumu balso: "par" Daiga Reča, Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Jānis Rosickis,
Guna Roze, Agris Zvaigzneskalns)
"pret" - nav
"atturas" - 1 (Agnese Ritene)
Nolemj:

Pieņemt lēmumu “Par nedzīvojamo telpu nomas maksas atlaidi biedrībai
“Līdzvērtība” par telpām Raudas ielā 12A, Tukumā” (lēmums pievienots).

4.§
Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma ledus halle”
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pamatkapitāla palielināšanu
ZIŅO:
Normunds Rečs – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: Mārtiņš Limanskis
ATBILDES: Modris Liepiņš
Mārtiņš Limanskis bilst, ka jautājums par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Tukuma ledus halle” pamatkapitāla palielināšanu tika skatīts šodien Finanšu komitejā, un
izskanēja viedoklis, ka saistībā ar valdības lēmumiem par ārkārtējo situāciju un epidemioloģiskās
drošības pasākumu pastiprināšanu uz Domes sēdi varētu būt izmaiņas. Domāja, ka tas tiek virzīts
uz Domes kārtējo sēdi 23.decembrī.
Modris Liepiņš skaidro, ka decembrī veicamais maksājums ir par novembrī patērēto elektrību, bet
janvārī maksā par decembrī patērēto elektrību. Tie ir maksājumi, kas nevar izmainīties.
13 (Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Artis Jomerts, Sergejs Kovaļovs,
Kaspars Liepa, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Ludmila
Par lēmumu balso: "par" Reimate, Agnese Ritene, Jānis Rosickis, Guna Roze, Agris
Zvaigzneskalns)
"pret" - nav
"atturas" - 1 (Mārtiņš Limanskis)
1 (Modris Liepiņš – pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta
"nepiedalās" novēršanu valsts amatpersonu darbībā)
Nolemj:

Pieņemt lēmumu "Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma
ledus halle” pamatkapitāla palielināšanu” (lēmums pievienots).

Sēde tiek slēgta plkst. 16:24.
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

Normunds Rečs

Protokolēja
lietvedības sekretāre

Anita Belousa

Protokols parakstīts 21.12.2020.
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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
2020.gada 16.decembrī

prot.Nr.26, 1.§.

Par Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja
iecelšanu amatā un darba tiesisko
attiecību nodibināšanu
2020.gada 10.novembrī notika Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja amata
kandidātu izvērtēšanas komisijas sēde, kurā saskaņā ar Atklātā konkursa nolikuma uz vakanto
amatu “Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājs” 4.12.apakšpunktu “Komisija lēmumu par
pretendenta atbilstību pieņem, pamatojoties uz pirmajā un otrajā kārtā iegūtā individuālā
vērtējuma vidējo punktu skaitu” komisija pieņēma lēmumu - virzīt Daci Strazdiņu Tukuma novada
Izglītības pārvaldes vadītāja amatam. Dace Strazdiņa abu konkursa kārtu kopsummā ieguvusi
visvairāk punktu (36,8 punktus no 39 maksimāli iespējamajiem punktiem).
Saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu „pieņem darbā un atbrīvo no
darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu, tai skaitā internātskolu, speciālo izglītības
iestāžu, interešu izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītājus, saskaņojot ar
Izglītības un zinātnes ministriju [..]”, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.496
“Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un
koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei” 15.punktu:
“Pašvaldības izglītības iestādes un pašvaldības izglītības pārvaldes dibinātājs šo noteikumu 14.
punktā minēto lēmumu pieņem pēc saskaņošanas ar attiecīgās nozares ministriju” un Izglītības un
zinātnes ministrijas 2020.gada 10.decembra vēstuli Nr. 4-7e/20/4267 (DVS reģ.Nr.7167) “Par
saskaņojumu” no Izglītības un zinātnes ministrijas ir saņemts saskaņojums Daces Strazdiņas
iecelšanai Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja amatā.
Pamatojoties uz minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu
„Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus [..]”:
1. iecelt Daci Strazdiņu par Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāju,
2. darba tiesiskās attiecības ar Daci Strazdiņu nodibināt, slēdzot darba līguma pārjaunojumu,
no 2021.gada 1.janvāra,
3. informēt Daci Strazdiņu par pienākumu septiņu dienu laikā pēc iecelšanas Tukuma
novada Izglītības pārvaldes vadītāja amatā rakstveidā paziņot Tukuma novada Domei lūgumu
atbrīvot viņu no Pūres pamatskolas direktores amata saskaņā ar likuma ““Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.panta pirmo daļu.
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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N.Rečs

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
2020.gada 16.decembrī

prot.Nr.26, 2.§.

Par grozījumiem Tukuma novada Domes
2020.gada 28.oktobra lēmumā „Par
nedzīvojamo telpu iznomāšanu” (prot.Nr.24, 43.§)
Ar Tukuma novada Domes 2020.gada 28.oktobra lēmumu „Par nedzīvojamo telpu
iznomāšanu” (prot.Nr.24, 43.§) (turpmāk – Lēmums) nolemts biedrībai “Līdzvērtība”,
reģ.Nr.40008230240 (turpmāk – Biedrība), iznomāt nedzīvojamās telpas 61,6 m² platībā Raudas
ielā 12A, Tukumā, Tukuma novadā. Lēmumā noteikts, ka telpas tiek iznomātas no 2020.gada
2.novembra un uzdots SIA “Tukuma nami” līdz 2020.gada 2.novembrim noslēgt ar Biedrību telpu
nomas līgumu.
Telpās bija nepieciešams veikt remontu un tās ar Telpu nodošanas un pieņemšanas aktu
Biedrībai nodotas 2020.gada 2.decembrī. Biedrība telpas izmanto no 2020.gada 2.decembra.
Ņemot vērā minēto:
1. izdarīt grozījumus Lēmumā, tā 1.punktā datumu “2020.gada 2.novembris” aizstājot ar
datumu “2020.gada 2.decembris” attiecīgā locījumā;
2. izdarīt grozījumus Lēmuma 3.punktā un izteikt to šādā redakcijā:
“3. uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Tukuma nami” līdz 2020.gada 23.decembrim
sagatavot un noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar Biedrību. Līguma termiņš – no 2020.gada
2.decembra līdz 2021.gada 31.decembrim”.
3. informēt ēkas Raudas ielā 12A, Tukumā, Tukuma novadā, apsaimniekotāju SIA “Tukuma
nami”, ka telpu nomas maksa Biedrībai aprēķināma no 2020.gada 2.decembra.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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N.Rečs

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
2020.gada 16.decembrī

prot.Nr.26, 3.§.

Par nedzīvojamo telpu nomas maksas atlaidi biedrībai
“Līdzvērtība” par telpām Raudas ielā 12A, Tukumā
Biedrība „Līdzvērtība”, reģistrācijas Nr. 40008230240, juridiskā adrese Talsu iela 20,
Tukumā, Tukuma novadā, (turpmāk – Biedrība), 2020. gada 30.oktobra iesniegumā Nr. 6292 lūdz
atbalstīt biedrību “Līdzvērtība” un izskatīt iespēju nomas maksas atlaidei telpām ar kopējo platību
61.6 m2 Raudas ielā 12A, Tukumā, Tukuma novadā, pievienojot aizpildītu Tukuma novada Domes
2020. gada 27. maija noteikumu “Kārtība, kādā nevalstiskā organizācija var pretendēt uz telpu
nomas maksas atlaidi Tukuma novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošām nedzīvojamām
telpām” (turpmāk – Noteikumi) 2.pielikumu par pēdējiem trīs darbības gadiem.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” 3. nodaļu Nomas maksas noteikšanas metodika, ja nekustamo
īpašumu iznomā publiskai personai vai tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskas
funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, ir aprēķināta nedzīvojamo telpu Raudas
ielā 12A, Tukumā, Tukuma novadā, nomas maksa 0.53 euro (53 centi) par 1 m2 mēnesī (bez PVN).
Komisija darbam ar nevalstiskajām organizācijām ir izskatījusi iesniegumu un saskaņā ar
Noteikumiem piešķīrusi Biedrībai 651.punktu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Komisijas
darbam ar nevalstiskajām organizācijām 2020.gada 9.decembra lēmumu, Noteikumu 2., 18.punktu,
ņemot vērā, ka Biedrība telpas faktiski izmanto no 2020.gada 2.decembra, Dome nolemj:
1. piešķirt Biedrībai 100% atlaidi telpu nomai Raudas ielā 12A Tukumā, Tukuma novadā,
uz vienu gadu: no 2020. gada 2. decembra līdz 2021. gada 1.decembrim;
2. uzdot Domes Īpašumu pārvaldei par šo lēmumu nekavējoties informēt ēkas
apsaimniekotāju SIA “Tukuma nami”.
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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N.Rečs

TUKUMA NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr.90000050975
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101,
tālrunis 63122707, mobilais tālrunis 26603299, 29288876
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LĒMUMS
Tukumā
2020.gada 16.decembrī

prot.Nr.26, 4.§.

Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Tukuma ledus halle”
pamatkapitāla palielināšanu
Tukuma novada Dome (turpmāk – Dome) 2020. gada 9. decembrī no pašvaldības sabiedrības
ar ierobežotu atbildību “Tukuma ledus halle” (turpmāk – Sabiedrība) valdes locekļa Modra Liepiņa
ir saņemts iesniegums Nr.1-9/29 Par SIA “Tukuma ledus halle” pamatkapitāla palielināšanu
(reģistrēts Domē ar Nr.7142), ar lūgumu palielināt pamatkapitālu ar naudas ieguldījumu 27 657
EUR ar mērķi – saimnieciskās darbības nodrošināšana. Minētais naudas ieguldījums tiek pamatots
ar Ministru kabineta 2020. gada 9. novembrī izsludināto ārkārtējo situāciju valstī un mēriem, kādi
pieņemti, lai novērstu tālāku Covid-19 infekcijas izplatīšanos, tai skaitā ierobežojumiem sporta
jomā. Sabiedrības apgrozījums 2020. gada decembrī ir samazinājies par 45% salīdzinājumā ar 2019.
gada decembri un Sabiedrība paredz, ka 2021. janvārī apgrozījums samazināsies par 69%
salīdzinājumā ar 2020. gada janvāri. Sabiedrības valdes loceklis papildus paskaidro, lai saglabātu
darba vietas un nodrošinātu Sabiedrību kā sporta iestādes darbību līdz noteiktā ārkārtējās situācijas
termiņa beigām un turpmāk, Sabiedrība lūdz pašvaldības atbalstu Covid-19 izraisītās krīzes seku
pārvarēšanai
Komerclikuma 151. panta pirmā daļa noteic, ka pamatkapitālu apmaksā ar naudu vai
mantisku ieguldījumu.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
63. panta pirmās daļas 1. punktu, kas noteic, ka sabiedrības pamatkapitālu var palielināt,
dalībniekiem izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu skaitu
jaunu daļu, otro daļu, ja sabiedrības pamatkapitālu palielina šā panta pirmās daļas 1. punktā
minētajā veidā, viss pamatkapitāla palielinājums dalībniekam jāapmaksā lēmumā par
pamatkapitāla palielināšanu noteiktajā termiņā. Minētais termiņš nevar būt garāks par trim
mēnešiem no dienas, kad pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu un minēto,
1. palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu, ar naudas
ieguldījumu 27 657 EUR,
2. noteikt, ka naudas ieguldījums izmantojams kā finansējums pašvaldības sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “Tukuma ledus halle” saimnieciskās darbības nodrošināšanai,
3. uzdot Finanšu pārvaldei šā lēmuma 1. punktā noteikto pamatkapitāla palielinājumu
apmaksāt līdz 2020. gada 30. decembrim,
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4. šā lēmuma izpildei Administratīvās pārvaldes juristam, ievērojot Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma prasības, sagatavot visus nepieciešamos
dokumentus attiecīgu izmaiņu reģistrēšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Noteikt, ka ar
minētajām darbībām saistītie izdevumi sedzami no pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Tukuma ledus halle” līdzekļiem,
5. finanšu līdzekļus piešķirt no Tukuma novada Domes 2020. gada pašvaldības budžetā
plānotajiem līdzekļiem “Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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N.Rečs

