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

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Tukumā
2020.gada 25.septembrī

Nr. 21

Sēde sasaukta Talsu ielā 4, Tukumā, 2020.gada 25.septembrī plkst.13:00 klātienes režīmā
izmantojot elektronisko balsošanas sistēmu dokumentu vadības programmā “Namejs City”.
Sēdi plkst. 13:02 atklāj un vada Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs,
protokolē Administratīvās pārvaldes vadītāja vietniece administratīvajos jautājumos Ritma Skudra.
Domes sēdes norisi fiksē audio formātā, kā arī ieraksta video formātā.
Sēdē piedalās:
deputāti: Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Edmunds Grīnbergs, Kaspars Liepa, Mārtiņš Limanskis,
Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Guna Roze, Agris Zvaigzneskalns, Sergejs Kovaļovs,
Agnese Ritene, Artis Jomerts (nepiedalās Liene Bēniņa, Modris Liepiņš, Ludmila Reimate, Jānis
Rosickis – citu pienākumu dēļ).
Domes administrācijas darbinieki:
- izpilddirektora pienākumu izpildītāja Inese Valtere,
- Finanšu pārvaldes vadītāja vietniece budžeta jautājumos Laila Dzalbe.
- Administratīvās pārvaldes vadītāja vietniece administratīvajos jautājumos Ritma Skudra,
- Īpašumu pārvaldes vadītāja vietnieks komunālajos jautājumos Ģirts Ruģelis,
- galvenais datorsistēmu un datortīklu administrators Arturs Vinbergs,
- datorsistēmu administrators Anrijs Daile,
- juriste Ilze Blanka,
- laikraksta “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” žurnāliste Agita Puķīte.
1.§.
Par Tukuma novada Domes ārkārtas sēdes darba kārtību
ZIŅO: Normunds Rečs - Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: Mārtiņš Limanskis
ATBILDES: Normunds Rečs
DEBATES: nav
Tiek apspriesta sēdes darba kārtība.
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Deputāts Mārtiņš Limanskis jautā: 24.septembrī izsludināta domes kārtējā sēde, kas notiks
30.septembrī. Kas tik ļoti ir “sadedzis”, lai “atrautos” no ikdienas darbiem? Kādu jautājumu
izskatīšana trīs dienas nevarēja pagaidīt.
Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs skaidro, ka divi izsludinātās Domes ārkārtas sēdes darba
kārtības jautājumi prasa nekavējošu lēmuma pieņemšanu, jo izpildes termiņi ir 30.septembris.Viena
jautājuma risināšanā jāiesaista SIA “Jauntukums” un 30.septembrī,
kā noteic likums,
dokumentācija jānodod ēkas iedzīvotāju pilnvarotajai personai.
Deputāts Mārtiņš Limanskis-vai tas ātrāk nebija zināms? Normunds Rečs -jā, pēc Finanšu
komitejas sēdes uz šā jautājuma nekavējošu risinājumu vērsa manu uzmanību.
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Edmunds Grīnbergs, Kaspars
Liepa, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Guna Roze, Agris Zvaigzneskalns, Sergejs
Kovaļovs, Agnese Ritene), pret – 2 (Mārtiņš Limanskis, Artis Jomerts), atturas – nav,
NOLEMJ: apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:
1. Tukuma novada Domes ārkārtas sēdes darba kārtība.
2. Par nekustamā īpašuma Alīnes ielā 6, Tukumā, Tukuma novadā, nodošanu pārvaldīšanā dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotajai personai.
3. Par jaunveidojamā Tukuma novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādi.
4. Par Balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu.
5. Par Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu un darba tiesisko attiecību
nodibināšanu.
6. Par Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora paraksta tiesībām.
7. Par atļauju Tukuma novada pašvaldības izpilddirektoram ieņemt Tukuma novada pašvaldības
iestādes "Tukuma novada Dome" vadītāja amatu.
2.§.
Par nekustamā īpašuma Alīnes ielā 6, Tukumā,
Tukuma novadā, nodošanu pārvaldīšanā dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotajai personai.
ZIŅO: Normunds Rečs – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: Mārtiņš Limanskis
ATBILDES: Normunds Rečs
DEBATES: nav
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Edmunds Grīnbergs, Kaspars
Liepa, Mārtiņš Limanskis, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Guna Roze, Agris
Zvaigzneskalns, Sergejs Kovaļovs, Agnese Ritene, Artis Jomerts), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu “Par nekustamā īpašuma Alīnes ielā 6, Tukumā, Tukuma novadā, nodošanu
pārvaldīšanā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai” pieņemt (lēmums pievienots).
3.§.
Par jaunveidojamā Tukuma novada pašvaldības
administratīvās struktūras projekta izstrādi
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ZIŅO: Normunds Rečs – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: nav
ATBILDES: nav
DEBATES: nav
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Edmunds Grīnbergs, Kaspars
Liepa, Mārtiņš Limanskis, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Guna Roze, Agris
Zvaigzneskalns, Sergejs Kovaļovs, Agnese Ritene, Artis Jomerts), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu “Par jaunveidojamā Tukuma novada pašvaldības administratīvās struktūras
projekta izstrādi” pieņemt (lēmums pievienots).
4.§.
Par Balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu
ZIŅO: Normunds Rečs – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: Mārtiņš Limanskis
ATBILDES: Normunds Rečs
DEBATES: Mārtiņš Limanskis, Artis Jomerts, Daiga Reča, Guna Roze, Normunds Rečs
Jautājumu, atbilžu un debašu norises publicējamo daļu skatīt Tukuma novada pašvaldības mājas
lapā: www.tukums.lv
Pašvaldība - Domes sēdes - Domes sēžu protokoli un video.
Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs izskaidro likuma “Par pašvaldībām” 68.panta pirmo
daļu Pēc domes priekšsēdētāja priekšlikuma dome ieceļ izpilddirektoru […] un saskaņā ar likuma
”Par pašvaldībām”40.panta ceturto daļu Par pašvaldības domes priekšsēdētāja, domes
priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, […] amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu
zīmēm […].
Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs ierosina izveidot Balsu skaitīšanas komisiju šādā
sastāvā: deputāts Kaspars Liepa un deputāts Mārtiņš Limanskis.
Atbildot uz ierosinājumu, deputāts Mārtiņš Limanskis atsauc savu kandidatūru.
Deputāti Sergejs Kovaļovs un Artis Jomerts arī atsakās dalībai Balsu skaitīšanas komisijā.
Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs ierosina izveidot Balsu skaitīšanas komisiju šādā
sastāvā: deputāts Kaspars Liepa un deputāte Agnese Ritene.
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Edmunds Grīnbergs, Kaspars
Liepa, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Guna Roze, Agris Zvaigzneskalns, Agnese
Ritene, Artis Jomerts), pret – 1 (Mārtiņš Limanskis), atturas – 1 (Sergejs Kovaļovs),
NOLEMJ: Balsu skaitīšanas komisiju izveidot divu komisijas locekļu sastāvā: deputāts
Kaspars Liepa un deputāte Agnese Ritene.
Pēc Domes priekšsēdētāja Normunda Reča priekšlikuma vēlēšanu zīmēs ierakstīts
izpilddirektora amata kandidāta vārds: Inese Valtere.
Balsu skaitīšanas komisija uzsāk darbu. Balsu skaitīšanas komisija izdala 13 vēlēšanu zīmes.
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Notiek balsošana. Balsu skaitīšanas komisija dodas atsevišķā telpā skaitīt balsis un aizpildīt
Atklātās balsošanas balsu skaitīšanas protokolu.
Domes priekšsēdētājs izsludina sēdes pārtraukumu no plkst.13.40 līdz plkst. 13.50.
5.§.
Par Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora
iecelšanu un darba tiesisko attiecību nodibināšanu
ZIŅO: Normunds Rečs – Domes priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Inese Valtere, Kaspars Liepa
JAUTĀJUMI: Mārtiņš Limanskis, Artis Jomerts
ATBILDES: Normunds Rečs, Inese Valtere
DEBATES: nav.
Deputāts Mārtiņš Limanskis lūdz vārdu, jo vēlas informēt par savu balsojumu: ““pret” balsojums ir
pret procedūru. Sākumā ieteicu , ka ir nepieciešams ārējais konkurss, saruna bija pusotru mēnesi
atpakaļ. Tad mēs varbūt runātu pavisam savādāk. Šoreiz esmu ”pret”, jo procedūra ir šāda”.
Jautājumu, atbilžu un debašu norises publicējamo daļu skatīt Tukuma novada pašvaldības mājas
lapā: www.tukums.lv
Pašvaldība - Domes sēdes - Domes sēžu protokoli un video.
Balsu skaitīšanas komisijas loceklis Kaspars Liepa nolasa Balsu skaitīšanas protokolu Nr.1
(pievienots): balsojumā piedalās 13 deputāti. Ir saņemtas 13 derīgas vēlēšanu zīmes (pievienotas)
un nederīgas zīmes nav.
Par Ineses Valteres iecelšanu Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora amatā atklāti
balsojot ar vēlēšanu zīmēm,
ar 10 balsīm par (Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Edmunds Grīnbergs, Kaspars Liepa, Ilvars
Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Guna Roze, Agris Zvaigzneskalns, Agnese Ritene), pret – 3
(Sergejs Kovaļovs, Mārtiņš Limanskis, Artis Jomerts), atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu “Par Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu un darba tiesisko
attiecību nodibināšanu” pieņemt (lēmums pievienots).
6.§.
Par Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora
paraksta tiesībām
ZIŅO: Normunds Rečs – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: nav
ATBILDES: nav
DEBATES: nav
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Edmunds Grīnbergs, Kaspars
Liepa, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Guna Roze, Agris Zvaigzneskalns, Agnese
Ritene, Artis Jomerts), pret – 1 (Mārtiņš Limanskis), atturas – 1 (Sergejs Kovaļovs),
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NOLEMJ: lēmumu “Par Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora paraksta tiesībām” pieņemt
(lēmums pievienots).
7.§.
Par atļauju Tukuma novada pašvaldības
Izpilddirektoram ieņemt Tukuma novada
pašvaldības iestādes “Tukuma novada Dome”
vadītāja amatu
ZIŅO: Normunds Rečs – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: nav
ATBILDES: nav
DEBATES: nav
Atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Edmunds Grīnbergs, Kaspars
Liepa, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Guna Roze, Agris Zvaigzneskalns, Agnese
Ritene), pret – 1 (Mārtiņš Limanskis), atturas – 2 (Artis Jomerts, Sergejs Kovaļovs),
NOLEMJ: lēmumu “Par atļauju Tukuma novada pašvaldības izpilddirektoram ieņemt Tukuma
novada pašvaldības iestādes “Tukuma novada Dome” vadītāja amatu” pieņemt (lēmums
pievienots).
Tukuma novada Domes ārkārtas sēde tiek slēgta plkst.13:57.
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

N.Rečs

Protokolēja
Administratīvās pārvaldes vadītāja vietniece
administratīvajos jautājumos

R.Skudra

Protokols parakstīts 28.09.2020.
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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 25.septembrī

prot.Nr.21, 2.§

Par nekustamā īpašuma Alīnes ielā 6, Tukumā, Tukuma novadā,
nodošanu pārvaldīšanā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai
Tukuma novada Domē (turpmāk - Dome) saņemti 2020.gada 6.augusta (reģistrēts Domē
Nr.4355) un 2020.gada 1.septembra (reģistrēts Domē Nr.4925) iesniegumi no pilnvarotās
personas xxxx par dzīvojamās mājas Alīnes ielā 6, Tukumā, Tukuma novadā, pārvaldīšanas
tiesību pārņemšanu no SIA “Jauntukums”.
Domē ir iesniegti xxxx pieteikumi, aptaujas balsošanas protokoli Nr.1/07/2020 (kopijas),
aptaujas balsošanas protokols Nr. 1/07/2020 par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību
pārņemšanu (lēmuma projekts), lēmuma par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu noraksta kopija,
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alīnes ielā 6, Tukumā, mājas vecākā pilnvarojuma līgums
(pārvaldīšanas līgums). Tādējādi pilnvarotā persona xxxx ir ievērojusi visus nosacījumus, kas
minēti likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piektajā daļā, lai
Dome nodotu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu
pilnvarotai personai.
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta sestā daļa
noteic, ka “Pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs nodod dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju
līgumu pilnvarotai personai ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad izpildīti visi šā panta
piektajā daļā minētie nosacījumi. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nodod, parakstot
dzīvojamās mājas nodošanas-pieņemšanas aktu.”
Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta
trešo, piekto, sesto daļu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 12.panta pirmo, trešo daļu,
dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas xxxx 2020.gada 6.augusta un 2020.gada 1.septembra
pieteikumu:
1. nodot dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai xxxx nekustamā īpašuma Alīnes ielā 6,
Tukumā, Tukuma novadā (kadastra Nr. 9001 508 0007), pārvaldīšanas tiesības ar Aktu par
nekustamā īpašuma Alīnes ielā 6, Tukumā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 9001 508 0007,
pārvaldīšanas tiesību nodošanu (pievienots);
2. uzdot nekustamā īpašuma Alīnes ielā 6, Tukumā, Tukuma novadā, apsaimniekotājam
SIA “Jauntukums” ar pieņemšanas – nodošanas aktu līdz 2020.gada 30.septembrim nodot
dzīvojamās mājas pilnvarotajai personai xxxx:
2.1. lietvedību;
2.2. ieņēmumu un izdevumu pārskatu uz nodošanas – pieņemšanas aktā norādīto dienu;
2.3. neizlietotos uzkrājumus (mantu, finanšu līdzekļus, tajā skaitā naudu u.c.) uz nodošanas
– pieņemšanas akta parakstīšanas dienu, pārskaitīt uz dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās
personas xxxx norādīto bankas kontu;
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2.4. pārvaldīšanas laikā par dzīvojamās mājas īpašnieka līdzekļiem iegūto mantu un
pārvaldniekam valdījumā vai lietošanā nodoto mantu;
2.5. uz pārvaldīšanas uzdevuma pamata iegūtās dzīvojamās mājas īpašnieka saistības;
2.6. citas saistības un lietas saskaņā ar 2010.gada 9.jūlija līguma Nr. TND/2-58.9/10/19
noteikumiem;
3. uzdot Domes Īpašumu pārvaldei izdarīt grozījumus 2010.gada 9.jūlija līguma Nr.
TND/2-58.9/10/19 pielikumā (adrešu sarakstā);
4. uzdot Domes Īpašumu pārvaldei vienoties un Tukuma novada pašvaldības
izpilddirektora p.i. Inesei Valterei noslēgt līgumu ar xxxx par pašvaldībai piederošās dzīvojamās
telpas Alīnes ielā 6 - 2, Tukumā, Tukuma novadā, turpmāku apsaimniekošanu.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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N.Rečs

PIELIKUMS
Tukuma novada Domes 25.09.2020.
lēmumam (prot.Nr.21, 2.§)

Akts par nekustamā īpašuma Alīnes ielā 6,
Tukumā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 9001 508 0007
pārvaldīšanas tiesību nodošanu
2020.gada ….septembrī

Tukumā

Pamatojoties uz Tukuma novada Domes 2020.gada 25.septembra lēmumu “Par
nekustamā īpašuma Alīnes ielā 6, Tukumā, Tukuma novadā, nodošanu pārvaldīšanā dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotajai personai” (prot.Nr.21, 2.§),
Tukuma novada pašvaldības izpilddirektore Inese Valtere, no vienas puses, nodod un
dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona xxxx pieņem ar 2020.gada 30.septembri nekustamā
īpašuma Alīnes ielā 6, Tukumā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 9001 508 0007 (turpmāk Īpašums), pārvaldīšanas tiesības.
1. Īpašuma sastāvs:
Nr.p.k.
Objekta nosaukums,
Adrese
Reģistrācija
kadastra apzīmējums
zemesgrāmatā jā/nē
1.1.
Ēka, kadastra apzīmējums
Alīnes ielā 6
jā
9001 008 0317 001
Līdzšinējais Īpašuma pārvaldnieks ir SIA “Jauntukums”, reģ.Nr.50003202011 (turpmāk –
Pārvaldnieks).
2. Informācija par būvi:
Nr.p.k.
Objekta nosaukums,
kadastra apzīmējums
2.1.
Ēka, kadastra apzīmējums
9001 008 0317 002

Platība, m2

Ēkas lietošanas veids

74

Nedzīvojamā ēka

3. Informācija par būvi, kadastra apzīmējums 9001 008 0317 001
3.1.
Ēkas lietošanas veids
Dzīvojamā māja
3.2.
Ekspluatācijas uzsākšanas gads
1955
3.3.
Stāvu skaits: virszemes
2
3.4.
Ēkas kopējā platība pēc kadastrālās
858.10
2
uzmērīšanas lietas datiem (m )
3.5.
Ēkas lietderīgā platība pēc kadastrālās
808.40
2
uzmērīšanas lietas datiem (m )
4. Informācija par dzīvokļu īpašumiem:
4.1.
Dzīvokļu īpašumu skaits kopā
4.2.
Privatizētie dzīvokļu īpašumi (skaits,
kopīpašuma domājamās daļas)
4.3.
Pašvaldības īpašumā paliekoši dzīvokļu
īpašumi un kopīpašuma neprivatizētās daļas
4.4.
Neizīrētie dzīvokļi
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12
11 (kopīpašuma 7475/8008)
1 (kopīpašuma 533/8008)
-

5. Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona - xxxx (turpmāk – Pilnvarotā persona), pieņemot
Īpašumu, apņemas nodrošināt Īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
6. Pārvaldnieks un Pilnvarotā persona ne vēlāk kā viena mēneša laikā no šī akta
parakstīšanas dienas nodod un pārņem ar dzīvojamās mājas apsaimniekošanu saistītos
dokumentus un tiesības.
7. Attiecībā uz Īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu Pārvaldnieks ar dzīvokļu
īpašniekiem risina jautājumu atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 11.jūlija noteikumu
Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas
noteikumi” 28.punktam.
8. Kopā ar aktu tiek nodots:
8.1. Zemes robežu plāns ēku un būvju nostiprināšanai zemesgrāmatā kopija,
8.2. Tukuma novada pašvaldības rīcībā esošā VZD Tukuma rajona nodaļas Nekustamā
īpašuma vērtēšanas biroja būves tehniskās inventarizācijas lietu kopija.
Akts sastādīts uz divām lapām divos eksemplāros – viens Tukuma novada Domei, otrs
xxxx.

Nodod:

Pieņem:

_______________________
I.Valtere
2020.gada ...septembrī

______________________
xxxx
2020.gada ...septembrī

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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LĒMUMS
Tukumā
2020.gada 25.septembrī

prot.Nr.21, 3.§

Par jaunveidojamā Tukuma novada pašvaldības
administratīvās struktūras projekta izstrādi
Tukuma novada Domē 2020.gada 21.septembrī saņemta Valsts reģionālās attīstības
aģentūras vēstule (reģ. Domē ar Nr. 5374) ar nolūku informēt pašvaldības par iespēju saņemt valsts
līdzfinansējumu un līdzfinansējuma saņemšanas kārtību kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības
administratīvās struktūras projekta izstrādei pašvaldībai, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši
Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2020.gada 1.janvāri.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas stājies spēkā 2020.gada
23.jūnijā, Latvijā pēc 2021.gada pašvaldību vēlēšanām būs 42 pašvaldības līdzšinējo 119 vietējo
pašvaldību vietā. Jaunās pašvaldību domes darbu uzsāks 2021. gada jūlijā. Esošās 119 pašvaldību
domes turpinās darbu līdz 2021. gada pašvaldību vēlēšanām.
Likums noteic administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā iedalījuma vienību
izveidošanas, uzskaites, robežu grozīšanas un administratīvā centra noteikšanas nosacījumus un
kārtību, kā arī apdzīvoto vietu statusa noteikšanas, to uzskaites kārtību un institūciju kompetenci
šajos jautājumos. Latvijas Republiku iedala valstspilsētu pašvaldību teritorijās un novadu
pašvaldību teritorijās. Novada teritorijas iedala pilsētās un pagastos.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikumā “Administratīvās teritorijas,
to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 39. punktā nosauktas jaunveidojamā
Tukuma novada teritoriālās vienības: 1. Cēres pagasts, 2. Degoles pagasts, 3. Džūkstes pagasts, 4.
Engures pagasts, 5. Irlavas pagasts, 6. Jaunpils pagasts, 7. Jaunsātu pagasts, 8. Kandavas pagasts, 9.
Kandavas pilsēta, 10. Lapmežciema pagasts, 11. Lestenes pagasts, 12. Matkules pagasts, 13. Pūres
pagasts, 14. Sēmes pagasts, 15. Slampes pagasts, 16. Smārdes pagasts, 17. Tukuma pilsēta,18.
Tumes pagasts, 19. Vānes pagasts, 20. Viesatu pagasts, 21. Zantes pagasts, 22. Zemītes pagasts, 23.
Zentenes pagasts, tādējādi nosakot, ka jaunveidojamo Tukuma novadu veidos četras pašreizējās
pašvaldības: Engures novads (7406 iedz.), Jaunpils novads (2313 iedz.), Kandavas novads (8146
iedz.) un Tukuma novads (29943 iedz.) ar 47 808 iedzīvotājiem pēc Iedzīvotāju reģistra datiem uz
01.01.2020.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 15.septembra noteikumu Nr.577 “Kārtība, kādā
administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga
jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei” (spēkā no
19.09.2020) (turpmāk - Noteikumi) 2.punktu Valsts mērķdotāciju par projekta izstrādi piešķir un
izmaksā pašvaldībai (turpmāk – atbildīgā pašvaldība), kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši
Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2020. gada 1. janvāri.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 7.punkts noteic
Ministru kabinets nosaka nosacījumus un kārtību, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros
līdz 2021. gada 1. jūlijam pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada
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administratīvās struktūras projekta izstrādei. Noteikumu 4. punkts noteic Valsts mērķdotāciju
piešķir no ministrijas budžeta programmas 30.00.00 "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti"
šim mērķim paredzētiem līdzekļiem 2020. un 2021. gadam, nodrošinot valsts budžeta finansējumu
līdz 18 750 euro vienam projektam.
Novada administratīvās struktūras projekta izstrādei plānoto izmaksu veids ir personāla
atalgojums (darba alga un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) un piesaistīto ekspertu
pakalpojumu izmaksas.
Pamatojoties uz minēto, Dome nolemj:
1. sadarbībā ar Engures novada, Jaunpils novada, Kandavas novada pašvaldībām līdz
2021.gada 1.jūnijam izstrādāt kopīga jaunveidojamā Tukuma novada pašvaldības administratīvās
struktūras projektu,
2. uzdot Tukuma novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt kopīga jaunveidojamās
Tukuma novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādes procesa organizēšanu un
norisi.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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LĒMUMS
Tukumā
2020.gada 25.septembrī

prot.Nr.21, 5.§

Par Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora
iecelšanu un darba tiesisko attiecību nodibināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu: /[..]tikai dome
var iecelt amatā un atbrīvot no amata izpilddirektoru/ 68. pantu “Pēc domes priekšsēdētāja
priekšlikuma dome ieceļ izpilddirektoru, kas pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs
par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu”, kā arī 40.panta ceturto daļu, kas
noteic amatpersonu iecelšanas procedūru “Par pašvaldības [..] izpilddirektora [..] amatam
izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm” un Tukuma novada Domes 2020.gada 6.marta
saistošo noteikumu Nr.5 “Tukuma novada pašvaldības nolikums” 43.punktu Darba līgumu ar
Pašvaldības izpilddirektoru uz nenoteiktu laiku slēdz Domes priekšsēdētājs. [..], Dome nolemj:
1. iecelt Inesei Valteri Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora amatā no 2020.gada
25.septembra,
2. uzdot Tukuma novada Domes priekšsēdētājam Normundam Rečam 2020.gada
25.septembrī noslēgt Darba līgumu ar Tukuma novada pašvaldības izpilddirektori Inesi Valteri uz
nenoteiktu laiku.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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LĒMUMS
Tukumā
2020.gada 25.septembrī

prot. Nr.21, 6.§

Par Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora
paraksta tiesībām
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu: /[..]tikai dome
var iecelt amatā […] izpilddirektoru/
un Tukuma novada Domes 2020.gada 25.septembra
lēmumu “Par Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu un darba tiesisko attiecību
nodibināšanu” (prot. Nr.21, 5.§):
- no 2020.gada 1.oktobra noteikt pirmā paraksta tiesības Tukuma novada pašvaldības
izpilddirektorei Inesei Valterei.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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Tukumā
2020.gada 25.septembrī

prot. Nr.21, 7.§

Par atļauju Tukuma novada pašvaldības izpilddirektoram
ieņemt Tukuma novada pašvaldības iestādes
"Tukuma novada Dome" vadītāja amatu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu: /[..]tikai dome
var iecelt amatā [..] izpilddirektoru/ , Tukuma novada Domes 2020.gada 25.septembra lēmumu
“Par Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu un darba tiesisko attiecību
nodibināšanu”( prot. Nr.21, .§.) un Tukuma novada Domes 2020.gada 6.marta saistošo noteikumu
Nr.5 “Tukuma novada pašvaldības nolikums” 35.punktu “Pašvaldības izpilddirektors vienlaicīgi ir
arī novada administrācijas vadītājs [..] “, atļaut Tukuma novada pašvaldības izpilddirektorei
Inesei Valterei ieņemt Tukuma novada pašvaldības iestādes "Tukuma novada Dome" vadītājas
amatu.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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