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Nr. 23

Sēde sasaukta 2020.gada 21.oktobrī, plkst. 15:00, Tukumā klātienes režīmā, izmantojot elektronisko
balsošanas sistēmu dokumentu vadības programmā “LIETVARIS”.
Sēdi plkst. 15:01 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, Sergejs Kovaļovs, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Mārtiņš Limanskis, Ilvars
Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Agnese Ritene, Guna Roze, Agris
Zvaigzneskalns (nepiedalās Liene Bēniņa, Reinis Duksītis, Edmunds Grīnbergs, Artis Jomerts, Jānis
Rosickis – citu pienākumu dēļ),
- pašvaldības izpilddirektore Inese Valtere,
- Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes vadītāja Silvija Rabkēviča,
- Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes vadītājs Vilnis Janševskis,
- pašvaldības aģentūras “Tukuma novada sociālais dienests” direktore Ina Balgalve,
- Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja p.i. Marita Bērziņa un jurists Kristīne Logina,
Domes administrācijas darbinieki:
-Administratīvās pārvaldes vadītāja vietniece juridiskajos jautājumos Lelde Bičuša,
- Finanšu pārvaldes vadītāja vietniece budžeta jautājumos Laila Dzalbe,
- Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vadītāja vietniece kultūras un sporta jautājumos Dace LiepiņaZusāne,
- galvenais datorsistēmu un datortīklu administrators Arturs Vinbergs,
- sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Tomels,
- datortehniķis Anrijs Daile,
- lietvedības sekretāre Tamāra Vaļuka,
- laikraksta “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” žurnāliste Agita Puķīte.
Sēdes izsludinātā darba kārtība:
1. Par pārtikas pakām Tukuma novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem attālinātās
programmas apguves laikā.
2. Par grozījumu ar Tukuma novada Domes 2017. gada 24. augusta lēmumu apstiprinātajā
Apbalvojumu piešķiršanas nolikumā.

1.§
Par pārtikas pakām Tukuma novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem
attālinātās programmas apguves laikā
ZIŅO: Normunds Rečs – Domes priekšsēdētājs
Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs informē, ka attālinātās mācības 7.-12.klašu audzēkņiem valsts
noteikusi uz nedēļu no 26.10.2020., bet termiņš var mainīties, ja attālinātās mācības turpināsies.
Lēmuma mērķis ir sociāli mazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu ģimeņu bērnus nodrošināt ar pārtikas
pakām pašvaldības noteiktā līdzfinansējuma apmērā. Komplektēšanu veiktu ēdināšanas pakalpojumu
sniedzējs. Pārtikas paku nodošana būs izglītības iestāžu pārziņā, bet, ja attālums būs liels, tad
sadarbībā ar sociālo dienestu un pagastu pārvaldēm.

Par lēmumu balso: "par" - 12 (Jānis Eisaks, Sergejs Kovaļovs, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš,
Mārtiņš Limanskis, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs,
Ludmila Reimate, Agnese Ritene, Guna Roze, Agris Zvaigzneskalns)
"pret" - nav
"atturas" - nav
NOLEMJ: lēmumu “Par pārtikas pakām Tukuma novada pašvaldības izglītības iestāžu
izglītojamajiem attālinātās programmas apguves laikā” pieņemt (lēmums pievienots).
2.§
Par grozījumu ar Tukuma novada Domes 2017. gada 24. augusta lēmumu apstiprinātajā
Apbalvojumu piešķiršanas nolikumā
ZIŅO: Normunds Rečs – Domes priekšsēdētājs
DEBATES: Guna Roze, Daiga Reča
Normunds Rečs piebilst, ka, atceļot šo ierobežojumu, būtu iespējams piešķirt vairākiem izvirzītajiem
kandidātiem šo apbalvojumu.
Par lēmumu balso: "par" -

8 (Jānis Eisaks, Modris Liepiņš, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča,
Normunds Rečs, Agnese Ritene, Guna Roze, Agris Zvaigzneskalns)

"pret" - 4 (Sergejs Kovaļovs, Kaspars Liepa, Mārtiņš Limanskis, Ludmila
Reimate)
"atturas" - nav
NOLEMJ: lēmumu “Par grozījumu ar Tukuma novada Domes 2017. gada 24. augusta lēmumu
apstiprinātajā Apbalvojumu piešķiršanas nolikumā” pieņemt (lēmums pievienots).
Sēde tiek slēgta plkst. 15:15.
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

Normunds Rečs

Protokolēja
lietvedības sekretāre

Anita Belousa

Protokols parakstīts 23.10.2020.
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Par pārtikas pakām Tukuma novada pašvaldības
izglītības iestāžu izglītojamajiem attālinātās
programmas apguves laikā

Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai, kā arī noteikto attālināto vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības programmas apguvi 7.-12.klašu audzēkņiem no 2020.gada 26.oktobra, nepieciešams noteikt
pārtikas produktu paku nodrošināšanas organizēšanu izglītojamajiem, kuri mācās Tukuma novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs un izglītības programmu apgūst attālināti.
Atbilstoši Tukuma novada Domes 2020.gada 26.augusta lēmumam “Par pašvaldības
līdzfinansējumu izglītojamo ēdināšanas maksai Tukuma novada izglītības iestādēs no 2020.gada
1.septembra” (prot.Nr.20, 29.§) pašvaldības līdzfinansējums izglītojamo ēdināšanai ir 81% apmērā
daudzbērnu ģimeņu bērniem, bērniem ar invaliditāti un bērniem, kas slimo ar celiakiju, savukārt
saskaņā ar Tukuma novada Domes 2015.gada 26.marta saistošajiem noteikumiem Nr.9 “Par sociālo
palīdzību Tukuma novada pašvaldībā” un 2014.gada 30.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 “Par
Tukuma novada pašvaldības pabalstiem” Tukuma novada pašvaldībā tiesības saņemt pabalstu
ēdināšanai izglītības iestādēs ir trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem. Ņemot vērā minēto,
Tukuma novada pašvaldībā ar pārtikas pakām attālinātā mācību procesa laikā nepieciešams
nodrošināt
- no pašvaldības budžeta izglītojamo ēdināšanai paredzētajiem līdzekļiem vispārējās izglītības
iestāžu 7.-12.klases izglītojamajiem daudzbērnu ģimeņu bērniem (~250 izglītojamie), bērniem ar
invaliditāti un bērniem, kas slimo ar celiakiju (~13 izglītojamie), nosakot pārtikas pakas vērtību 1,26
euro dienā, kas atbilst Tukuma novada pašvaldības noteiktajam līdzfinansējumam ēdināšanai (81%
apmērā), kā arī trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem, kuriem piešķirts ēdināšanas pabalsts (26
izglītojamie), un aizbildniecībā esošiem bērniem (~ 8 izglītojamie), nosakot pārtikas pakas vērtību
1,26 euro dienā, kas atbilst Tukuma novada pašvaldības noteiktajam līdzfinansējumam ēdināšanai
bez PVN.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 6.panta pirmās daļas 6.punktu Publisko tiesību
jomā pašvaldību kompetencē ir [..] autonomās funkcijas, kas tiek īstenotas kā brīvprātīgās
iniciatīvas, 12. pantu Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var
brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta,
ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība
nav aizliegta ar likumu, attālinātā mācību procesa laikā:
1. nodrošināt Tukuma novada pašvaldības izglītības iestāžu 7.-12.klases izglītojamajiem, kuri
ir daudzbērnu ģimeņu bērni, bērni ar invaliditāti, bērni, kas slimo ar celiakiju, trūcīgo un
maznodrošināto ģimeņu bērni, saņemt pārtikas paku vienu reizi nedēļā 6,30 euro (seši euro un 30
centi) apmērā, iekļaujot lēmuma pielikumā norādītos produktus,

2. noteikt, ka pārtikas pakas sagatavošanu izglītības iestādēs veic:
2.1. Džūkstes pamatskola un Tumes pamatskola attiecīgo iestāžu izglītojamajiem;
2.2. SIA “IRG” saskaņā ar 2016.gada 30.septembrī noslēgto iepirkuma līgumu Nr. TND/258.9/16/112 (turpmāk – Līgums),
3. Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēm sadarbībā ar ēdināšanas pakalpojuma
sniedzēju organizēt lēmuma 1. punktā minētajiem izglītojamajiem vai viņu likumiskajiem
pārstāvjiem pārtikas pakas saņemšanu izglītības iestādē vienu reizi nedēļā,
4. norēķinus par paku sagatavošanu (t.sk. veicot iepakošanu) ar SIA “IRG” šā lēmuma
darbības laikā veic Tukuma novada Izglītības pārvalde no 2020.gada izglītojamo ēdināšanai
paredzētajiem Tukuma novada pašvaldības budžeta līdzekļiem,
5. Domes Administratīvai pārvaldei nekavējoties sagatavot un Tukuma novada pašvaldības
izpilddirektorei Inesei Valterei noslēgt vienošanos pie Līguma par pārtikas paku sagatavošanu,
6. lēmums stājas spēkā 2020.gada 26.oktobrī un ir spēkā uz attālināto vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas apguves laiku.
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

N.Rečs

Pielikums
Tukuma novada Domes 21.10.2020.
lēmumam (prot.Nr.23, 1.§.)

Ieteicamie pārtikas produkti pārtikas pakā izglītojamajiem
Ņemot vērā veselīga uztura pamatprincipus, kā arī Ministru kabineta 2012.gada 13.marta
noteikumus “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamajiem, sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” pārtikas pakās
atbilstoši nepieciešamajam enerģijas un uzturvielu daudzumam iekļaut vismaz:
- pienu un piena produktus, piemēram, piens, biezpiens, siers;
- graudaugus, piemēram, maize, griķi, makaroni, rīsi, sausās graudaugu brokastis, kukurūzas
pārslas;
- olbaltumvielas saturošus pārtikas produktus, piemēram, sautētas gaļas konservi, olas,
pupiņas;
- taukvielas, piemēram, augu eļļa, saldkrējuma sviests, šokolāde.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

N.Rečs
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Par grozījumu ar Tukuma novada Domes
2017. gada 24. augusta lēmumu apstiprinātajā
Apbalvojumu piešķiršanas nolikumā
Izdarīt ar Tukuma novada Domes 2017. gada 24. augusta lēmumu apstiprinātajā
Apbalvojumu piešķiršanas nolikumā (prot. Nr. 15, 3.§), turpmāk – nolikums, šādu grozījumu:
- svītrot nolikuma 32.1 punktu.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

N.Rečs
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APSTIPRINĀTS
ar Tukuma novada Domes 24.08.2017.
lēmumu (prot.Nr.15, 3.§)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar
Tukuma novada Domes lēmumu:
25.10.2018. (prot. Nr.23, 8.§),
29.07.2020. (prot.Nr.18, 32.§),
30.09.2020. (prot. Nr.22, 23.§),
21.10.2020. (prot. Nr.23, 2.§)

APBALVOJUMU PIEŠĶIRŠANAS NOLIKUMS
Tukumā
I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek dibināti un piešķirti Tukuma novada Domes (turpmāk
– Dome) apbalvojumi: „Tukuma novada Domes Pateicības raksts”, „Tukuma novada Domes
Atzinības raksts” un „Tukuma novada Goda pilsonis”.
2. Pieteikumus apbalvojumam apkopo Kultūras, sporta un tūrisma pārvalde un sagatavo tos
izskatīšanai Domei.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 29.07.2020. lēmumu (prot.Nr.18, 32.§)

II. Apbalvojuma „Tukuma novada Domes Pateicības raksts”
dibināšanas un piešķiršanas kārtība
3. Domes apbalvojums „Tukuma novada Domes Pateicības raksts” (turpmāk – apbalvojums)
tiek dibināts ar mērķi izteikt pateicību fiziskām un juridiskām personām, kuras aktīvi, radoši un
nesavtīgi strādā Tukuma novada labā saimnieciskajā, izglītības, kultūras, sporta vai sabiedriskajā
darbības jomā, veicot ieguldījumus Tukuma novada attīstībā.
4. Apbalvojums ir mākslinieciski noformēts un ierāmēts dokuments – Tukuma novada Domes
Pateicības raksts pēc šā nolikuma 1.pielikumā pievienotā parauga.
5. Ierosinājumus par apbalvojuma piešķiršanu Domē ir tiesīgi iesniegt Domes deputāti,
iestāžu un uzņēmumu vadītāji, biedrības, nodibinājumi, Domes komisijas un padomes, Tukuma
novada pagastu un pilsētas konsultatīvās padomes, kā arī fizisku personu grupa (ne mazāk kā 5
personas), par pretendentu sniedzot šādas ziņas:
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 29.07.2020. lēmumu (prot.Nr.18, 32.§)

5.1. fiziskai personai:
5.1.1. personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, amats vai nodarbošanās,
dzīves gaitas apraksts;
5.1.2. nozīmīgāko darbu vai nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvojuma piešķiršanu;
5.2. juridiskai personai:
5.2.1. pilns juridiskās personas nosaukums, juridiskā vai pastāvīgās darbības vietas adrese;
5.2.2. darbības virziens un nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvojuma piešķiršanu;
5.3. pasākuma datums, laiks un vieta, kurā plānots pretendentam apbalvojumu pasniegt.
6. Ierosinājumi par apbalvojuma piešķiršanu tiek reģistrēti Domē.
7. Ierosinājumus izskata un atzinumu Domes priekšsēdētājam vai Domes priekšsēdētāja
vietniekam iesniedz Domes Kultūras, sporta un tūrisma pārvalde.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 29.07.2020. lēmumu (prot.Nr.18, 32.§)

8. Par apbalvojuma piešķiršanu Domes priekšsēdētājs vai Domes priekšsēdētāja vietnieks
izdod rīkojumu, norādot:
8.1. fiziskai personai:
8.1.1. personas vārdu, uzvārdu, darba vietu vai nodarbošanās veidu;
8.1.2. pamatojumu, par ko tiek piešķirts apbalvojums;
8.2. juridiskai personai:
8.2.1. pilnu juridiskās personas nosaukumu, juridiskās vai pastāvīgās darbības vietas adresi;
8.2.2. pamatojumu, par ko tiek piešķirts apbalvojums.
8.3. apbalvojuma pasniegšanas datumu, vietu un pasākuma nosaukumu.
9. Apbalvojumu pasniedz Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieks, pašvaldības
izpilddirektors vai cita amatpersona, piedaloties ierosinājuma iesniedzēja norādītajā pasākumā vai arī
uzaicinot apbalvojamās personas ierasties Domes telpās, vai citā vietā cita pasākuma laikā.
9.1 Kopā ar apbalvojumu “Tukuma novada Domes Pateicības raksts” var tikt pasniegta naudas
balva 100 euro (viens simts eiro) pēc nodokļu nomaksas. Naudas balva var tikt piešķirta, pamatojoties
uz Domes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka rīkojumu.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 29.07.2020. lēmumu (prot.Nr.18, 32.§)

10. Ja ierosinājums par apbalvojuma piešķiršanu tiek noraidīts, par to rakstiski tiek informēts
apbalvojuma ierosinātājs.
11. Uzskaiti un reģistru par apbalvojumu piešķiršanu veic Domes Kultūras, sporta un tūrisma
pārvalde.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 29.07.2020. lēmumu (prot.Nr.18, 32.§)

III. Apbalvojuma „Tukuma novada Domes Atzinības raksts”
dibināšanas un piešķiršanas kārtība
12. Domes apbalvojums „Tukuma novada Domes Atzinības raksts” (turpmāk – apbalvojums)
tiek dibināts ar mērķi izteikt atzinību un pateicību fiziskām un juridiskām personām par ieguldīto
darbu Tukuma novada labā, kuru devums ir vairojis novadnieku pašapziņu un lepnumu par Tukuma
novada pagastiem un pilsētu, kā arī vairojis novada popularizēšanu.
13. Apbalvojums ir mākslinieciski noformēts un ierāmēts dokuments – Tukuma novada
Domes Atzinības raksts, kurš izvietots uz atbilstīga paspartū pēc šā nolikuma 2.pielikumā pievienotā
parauga.
14. Ierosinājumus par apbalvojuma piešķiršanu Domē ir tiesīgi iesniegt Domes deputāti,
iestāžu un uzņēmumu vadītāji, biedrības, nodibinājumi, Domes komisijas un padomes, un Tukuma
novada pagastu un pilsētas konsultatīvās padomes, par pretendentu sniedzot šādas ziņas:
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 29.07.2020. lēmumu (prot.Nr.18, 32.§)

14.1. fiziskai personai:
14.1.1. personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, amats vai nodarbošanās,
dzīves gaitas apraksts;
14.1.2. nozīmīgāko darbu vai nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvojuma piešķiršanu;
14.2. juridiskai personai:
14.2.1. pilns juridiskās personas nosaukums, juridiskā vai pastāvīgas darbības vietas adrese;
14.2.2. darbības virziens un nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvojuma piešķiršanu.
15. Ierosinājumi par apbalvojuma piešķiršanu tiek reģistrēti Domē.
16. Ierosinājumus izskata paplašinātajā Finanšu komitejā. Ierosinājumu izskatīšanai tiek
organizētas ārkārtas sēdes, kurās tā ir tiesīga uzaicināt apbalvojumu ierosinātājus un nozares
speciālistus. Komiteja sagatavo atzinumu par apbalvojumu piešķiršanu un iesniedz to izskatīšanai
domē.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 29.07.2020. lēmumu (prot.Nr.18, 32.§)

17. Lēmumu par apbalvojuma piešķiršanu pieņem Dome. Domes lēmumā tiek norādīts:
17.1. fiziskai personai:
17.1.1. personas vārds, uzvārds, darba vieta vai nodarbošanās veids;
17.1.2. pamatojums, par ko tiek piešķirts apbalvojums;
17.2. juridiskai personai:

17.2.1. pilns juridiskās personas nosaukums, juridiskās vai pastāvīgās darbības vietas
adrese;
17.2.2. pamatojums, par ko tiek piešķirts apbalvojums;
17.3. apbalvojuma pasniegšanas datums, vieta un pasākuma nosaukums.
17.1 Iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu apbalvojumam ir iesniedzami ne vēlāk kā 1
(vienu) mēnesi pirms attiecīgā pasākuma.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 29.07.2020. lēmumu (prot.Nr.18, 32.§)

18. Apbalvojumi tiek pasniegti svinīgajā pasākumā par godu Latvijas Republikas
proklamēšanas dienai vai Tukuma novada svētku laikā.
19. Apbalvojumus pasniedz Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks vai deputāti.
19.1 Kopā ar apbalvojumu „Tukuma novada Domes Atzinības raksts” pasniedz naudas balvu
500 EUR (pieci simti eiro) apmērā pēc nodokļu nomaksas.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 29.07.2020. lēmumu (prot.Nr.18, 32.§)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 30.09.2020. lēmumu (prot.Nr.22, 23.§)

20. Personai, kurai šis apbalvojums jau ir piešķirts, atkārtoti to vairs nepiešķir.
21. Ja ierosinājums par apbalvojuma piešķiršanu tiek noraidīts, par to rakstiski tiek informēts
apbalvojuma ierosinātājs.
22. Uzskaiti un reģistru par apbalvojumu piešķiršanu veic Domes Kultūras, sporta un tūrisma
pārvalde.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 29.07.2020. lēmumu (prot.Nr.18, 32.§)

IV. Apbalvojuma „Tukuma novada Goda pilsonis” dibināšanas un piešķiršanas kārtība
23. Domes apbalvojums „Tukuma novada Goda pilsonis” (turpmāk – apbalvojums) ir
augstākais Domes apbalvojums, kas tiek dibināts ar mērķi iemūžināt fizisku personu vārdu Tukuma
novada vēsturē.
24. Apbalvojums ir mākslinieciski noformēts un ierāmēts dokuments - Tukuma novada Goda
pilsoņa cildinājuma raksts, kurš izvietots uz atbilstīga paspartū pēc šā nolikuma 3.pielikumā
pievienotā parauga un zelta nozīme ar Tukuma novada ģerboņa attēlu pēc šā nolikuma 4.pielikumā
pievienotā parauga.
25. Ierosinājumus par apbalvojuma piešķiršanu Domē ir tiesīgi iesniegt Domes deputāti,
iestāžu un uzņēmumu vadītāji, biedrības, nodibinājumi, Domes komisijas un padomes, un Tukuma
novada pagastu un pilsētas konsultatīvās padomes, par pretendentu sniedzot šādas ziņas:
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 29.07.2020. lēmumu (prot.Nr.18, 32.§)

25.1. personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, amats vai nodarbošanās,
dzīves gaitas apraksts;
25.2. nozīmīgāko darbu vai nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvojuma piešķiršanu.
25.1 Iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu apbalvojumam ir iesniedzami ne vēlāk kā 1
(vienu) mēnesi pirms attiecīgā pasākuma.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 29.07.2020. lēmumu (prot.Nr.18, 32.§)

26. Ierosinājumi par apbalvojuma piešķiršanu tiek reģistrēti Domē.
27. Ierosinājumus izskata paplašinātajā Finanšu komitejā. Ierosinājumu izskatīšana tiek
organizētas ārkārtas finanšu komitejas sēdes, kurās tā ir tiesīga uzaicināt apbalvojumu ierosinātājus
un nozares speciālistus. Komiteja sagatavo atzinumu par apbalvojumu piešķiršanu un iesniedz to
izskatīšanai domē.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 29.07.2020. lēmumu (prot.Nr.18, 32.§)

28. Lēmumu par apbalvojuma piešķiršanu pieņem Dome. Domes lēmumā tiek norādīts:
28.1. personas vārds, uzvārds, darba vieta vai nodarbošanās veids;
28.2. pamatojums, par ko tiek piešķirts apbalvojums.
28.3. apbalvojuma pasniegšanas datums, vieta un pasākuma nosaukums.
29. Apbalvojumi tiek pasniegti svinīgajā pasākumā par godu Latvijas Republikas
proklamēšanas dienai vai Tukuma novada svētku laikā.
30. Apbalvojumus pasniedz Domes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks.

31. Kopā ar apbalvojumu „Tukuma novada Goda pilsonis” pasniedz naudas balvu 1000 EUR
(viens tūkstotis eiro) apmērā pēc nodokļu nomaksas.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 25.10.2018. lēmumu (prot.Nr.23, 8.§)

32. Personai, kurai šis apbalvojums jau ir piešķirts, atkārtoti to vairs nepiešķir.
32.1 Svītrots ar Tukuma novada Domes 21.10.2020. lēmumu (prot.Nr.23, 2.§).
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 25.10.2018. lēmumu (prot.Nr.23, 8.§)

33. Ja ierosinājums par apbalvojuma piešķiršanu tiek noraidīts, par to rakstiski tiek informēts
apbalvojuma ierosinātājs.
34. Uzskaiti un reģistru par apbalvojumu piešķiršanu veic Domes Kultūras, sporta un tūrisma
pārvalde.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 29.07.2020. lēmumu (prot.Nr.18, 32.§)

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Ē.Lukmans

