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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Tukumā
2020.gada 31.jūlijā

Nr.19

Sēde sasaukta 2020.gada 31.jūlijā plkst.15.00 Talsu ielā 4, Tukumā, Konferenču zālē
klātienes režīmā, izmantojot elektronisko balsošanas sistēmu dokumentu vadības programmā
“Namejs City”.
Sēdi plkst. 15.01 atklāj un vada Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs.
Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vadītāja Ritma Skudra.
Domes sēdes norisi fiksē audio formātā, kā arī ieraksta video formātā.
Sēdē piedalās:
- deputāti: Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Mārtiņš Limanskis, Ilvars
Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Guna Roze, Agris Zvaigzneskalns
(nepiedalās Liene Bēniņa, Edmunds Grīnbergs, Artis Jomerts, Sergejs Kovaļovs, Agnese Ritene,
Jānis Rosickis – cita darba dēļ),
Domes administrācijas darbinieki:
- Administratīvās nodaļas vadītāja Ritma Skudra,
- Juridiskās nodaļas vadītāja Lelde Bičuša,
- Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Liepiņa-Zusāne,
- Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Arturs Vinbergs,
- nekustamā īpašuma speciāliste Maira Zonenberga,
- sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Tomels,
- datortehniķis Anrijs Daile,
- laikraksta “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” žurnāliste Agita Puķīte.
1.§
Par Tukuma novada Domes ārkārtas sēdes darba kārtību
ZIŅO: Normunds Rečs - Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: nav
ATBILDES: nav
DEBATES: nav
Tiek apspriesta sēdes darba kārtība.
Deputāts Mārtiņš Limanskis piebilst, ka daļu no jautājumiem varēja izskatīt jau 29.jūlija Domes
sēdē. Lūgums rēķināties ar deputātu laiku.

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš,
Mārtiņš Limanskis, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Guna Roze,
Agris Zvaigzneskalns), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: apstiprināt iesniegto ārkārtas Domes sēdes darba kārtību:
1. Par Tukuma novada Domes ārkārtas sēdes darba kārtību.
2. Par Tukuma novada Domes 2020.gada 30.jūnija lēmuma “Par pašvaldības nekustamā īpašuma
“Abava”, Slampes pagastā, Tukuma novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”
(prot.Nr.15, 27.§), atcelšanu.
3. Par biedrības "Pareiza lieta" iesniegumu.
4. Par pašvaldībai piederošu nedzīvojamo telpu nomas maksas atlaidi biedrībai "Tukuma Invalīdu
sports klubs".
5. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu prioritāri veicamajiem darbiem.
2.§.
Par Tukuma novada Domes 2020.gada 30.jūnija lēmuma
“Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Abava”, Slampes
pagastā, Tukuma novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu” (prot.Nr.15, 27.§) atcelšanu
ZIŅO: Normunds Rečs – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: nav
ATBILDES: nav
DEBATES: nav
Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš,
Mārtiņš Limanskis, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Guna Roze,
Agris Zvaigzneskalns), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu “Par Tukuma novada Domes 2020.gada 30.jūnija lēmuma “Par pašvaldības
nekustamā īpašuma “Abava”, Slampes pagastā, Tukuma novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu” (prot.Nr.15, 27.§) atcelšanu” pieņemt (lēmums pievienots).
3.§.
Par biedrības "Pareiza lieta" iesniegumu
ZIŅO: Normunds Rečs – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: Jānis Eisaks, Modris Liepiņš
ATBILDES: Silvija Rabkēviča, Normunds Rečs
DEBATES: nav
KOMENTĀRI: Normunds Rečs
Deputāte Guna Roze ierosina lēmuma projekta 1.varianta 1.punktu papildināt ar tekstu “un
informatīvu atbalstu”. Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Eisaks interesējas vai ir saskaņojums
ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”, vai prasība par saskaņojumu ir iekļauta lēmuma projektā. Sēmes un
Zentenes pagasta pārvaldes vadītāja Silvija Rabkēviča skaidro, ka ceļa zīmju saskaņojums vēl nav
saņemts no VAS “Latvijas valsts ceļi”. Organizētājs informējis, ka brīvprātīgie palīgi un dalībnieki
būs 28cilvēki, apmeklētāji -700. Deputāte Daiga Reča paziņo, ka atbalsta tikai 2.variantu.

Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs precizē, kuru iesniegumu pašlaik izskata (par finansiālo
atbalstu) un nejaukt to ar citiem jautājumiem, kas saistīti ar piemiņas pasākumu.
Deputāts Mārtiņš Limanskis iesniedz priekšlikumu svītrot no lēmuma projekta lemjošās daļas
1.variantu.
Notiek balsošana par Mārtiņa Limanska iesniegto priekšlikumu:
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš,
Mārtiņš Limanskis, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Ludmila Reimate), pret – 2 (Guna
Roze, Agris Zvaigzneskalns), atturas – nav, priekšlikums ir pieņemts.
Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs aicina balsot par sagatavotā lēmuma projektu 2.variantu:
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par (Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš,
Mārtiņš Limanskis, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Ludmila Reimate), pret – 1 (Guna
Roze), atturas – 1 (Agris Zvaigzneskalns),
NOLEMJ: pieņemt lēmuma “Par biedrības "Pareiza lieta" iesniegumu” (lēmums pievienots).
4.§.
Par pašvaldībai piederošu nedzīvojamo telpu nomas
maksas atlaidi biedrībai "Tukuma Invalīdu sports klubs"
ZIŅO: Normunds Rečs – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: Mārtiņš Limanskis
ATBILDES: Lelde Bičuša, Modris Liepiņš
DEBATES: nav
Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš,
Mārtiņš Limanskis, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Guna Roze,
Agris Zvaigzneskalns), pret – nav, atturas – 1 (Mārtiņš Limanskis)
NOLEMJ: lēmumu “Par pašvaldībai piederošu nedzīvojamo telpu nomas maksas atlaidi biedrībai
"Tukuma Invalīdu sports klubs"” pieņemt (lēmums pievienots).
5.§.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu prioritāri
veicamajiem darbiem
ZIŅO: Normunds Rečs – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: nav
ATBILDES: nav
DEBATES: nav
Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm par (Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš,
Mārtiņš Limanskis, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Guna Roze,
Agris Zvaigzneskalns), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu prioritāri veicamajiem darbiem” pieņemt
(lēmums pievientos).

Tukuma novada Domes ārkārtas sēde tiek slēgta plkst.15:24.
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

N.Rečs

Protokolēja
Administratīvās nodaļas vadītāja

R.Skudra

Tehniski noformēja
komiteju un domes sēžu sekretāre

T. Vaļuka

Protokols parakstīts 05.08.2020

LĒMUMS
Tukumā
2020.gada 31.jūlijā

prot.Nr.19, 2.§.

Par Tukuma novada Domes 2020.gada 30.jūnija
lēmuma “Par pašvaldības nekustamā īpašuma
“Abava”, Slampes pagastā, Tukuma novadā,
atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”
(prot.Nr.15, 27.§) atcelšanu
Tukuma novada Dome (turpmāk – Dome) 2020.gada 30.jūnijā pieņēma lēmumu “Par
pašvaldības nekustamā īpašuma “Abava”, Slampes pagastā, Tukuma novadā, atsavināšanu un
izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.15, 27.§), nolemjot atsavināt nekustamo īpašumu
“Abava”, Slampes pagastā, Tukuma novadā, reģistrēts Slampes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000598555 (turpmāk – Nekustamais īpašums), par 33 600,00 euro un apstiprināt izsoles
noteikumus Nr.22.
Domes Īpašumu nodaļa konstatējusi, ka Nekustamo īpašumu šķērso piebraucamais ceļš 114
m garumā, 5 m platumā, 0,05 ha platībā, kas nodrošina piekļuvi nekustamajam īpašumam
“Kaibeles”, Slampes pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr.9080 009 0087 (reģistrēts Slampes
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000349901, platība 2,97 ha, īpašnieks xxxx). Uz zemes
gabala “Kaibeles” Slampes pagastā, Tukuma novadā, atrodas individuālā dzīvojamā māja, kura nav
reģistrēta zemesgrāmatā, īpašumā dzīvesvieta deklarēta desmit personām.
Zemes reformas laikā zemes vienībai “Kaibeles”, Slampes pagastā, Tukuma novadā,
kadastra apzīmējums 9080 009 0087, nav noteikta piekļūšana – ceļa servitūts par labu “Kaibelēm”,
Slampes pagastā.
Saskaņā ar Civillikuma 1231. pantu, servitūtus nodibina:1) ar likumu, 2) ar tiesas
spriedumu, 3) ar līgumu vai testamentu. Saskaņā ar Civillikuma 1232. pantu, ar līgumu vai
testamentu iegūt nekustamam īpašumam par labu servitūtu vai arī viņu ar to apgrūtināt var tikai
viņa īpašnieks.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, lai izpildītu
savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, Civillikuma 1231. un 1232. pantu, lai
nodrošinātu, ka pēc Nekustamā īpašuma atsavināšanas būtu nodrošināta piekļuve pie zemes
vienības “Kaibeles”, Slampes pagastā, Tukuma novadā, kadastra apzīmējums 9080 009 0087,
Dome nolemj:
1. atcelt Tukuma novada Domes 2020.gada 30.jūnija lēmumu “Par pašvaldības nekustamā
īpašuma “Abava”, Slampes pagastā, Tukuma novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu” (prot.Nr.15, 27.§),
2. uzdot Domes Finanšu nodaļai pēc lēmuma stāšanās spēkā veikt nodrošinājuma un dalības
maksas atmaksu personām, kas pieteikušās uz Nekustamā īpašuma izsoli,
3. uzdot Domes Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļai nekavējoties publicēt
pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv informāciju par Nekustamā īpašuma izsoles atcelšanu,

4. uzdot Domes Juridiskajai nodaļai sagatavot un noslēgt ceļa servitūta līgumu ar xxxx par
ceļa servitūtu 114 m garumā, 5 m platumā un 0,05 ha platībā par labu nekustamam īpašumam
“Kaibeles”, Slampes pagastā, Tukuma novadā,
5. uzdot Domes Īpašumu nodaļai ceļa servitūta līgumu reģistrēt zemesgrāmatā,
6. pēc apgrūtinājuma (ceļa servitūta) reģistrēšanas Nekustamā īpašuma zemesgrāmatā
pieņemt atkārtotu Domes lēmumu par Nekustamā īpašuma atsavināšanu.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

N.Rečs

LĒMUMS
Tukumā
2020.gada 31.jūlijā

prot.nr.19, 3.§.

Par biedrības “Pareiza lieta” iesniegumu
Tukuma novada Dome (turpmāk – Dome) 2020. gada 22. jūlijā saņēmusi biedrības “Pareiza
lieta”, reģistrācijas Nr.40008187501, juridiskā adrese Viļānu iela 6-63, Rīga (turpmāk –Biedrība),
2020.gada 21.jūlija iesniegumu (reģistrēts Domē ar Nr. 4092) ar lūgumu atbalstīt pasākumu Viktora
Coja piemiņai. Iesniegumā minēts, ka 2020.gada 15.augustā apritēs trīsdesmitā gadskārta, kopš
Slokas – Talsu šosejas 35.kilometrā traģiski gāja bojā muzikants, dziesmu autors, aktieris un grupas
“KINO” līderis Viktors Cojs. Pasākumu plānots organizēt mājas „Teitupnieki” īpašniecei
piederošajā teritorijā. No mājas īpašnieces ir saņemta rakstiska piekrišana pasākuma organizēšanai.
Pasākuma veiksmīgai norisei Biedrība lūdz pašvaldības atbalstu kārtības organizēšanai
pasākuma vietā, aktuāla ir tualešu nodrošināšana pasākuma apmeklētājiem, automašīnu novietošana
konkrētajā ceļa posmā, ātrumu ierobežojošu ceļazīmju uzstādīšana un tādu ceļazīmju uzstādīšana,
kas brīdina par iespējamo ceļa šķērsošanu. Vajadzīga arī sadarbība pasākuma vietas sakopšanā pēc
pasākuma norises, svarīgs ir arī informatīvais atbalsts. Biedrība iesniegumā lūdz arī Domes
finansiālu atbalstu, sedzot konkrētas pielikumā pievienotās tāmes izmaksu pozīcijas (nav nosauktas,
kuras). Iesniegumam pievienota SIA “Hydro Sound” tāme par skatuves konstrukcijām, gaismu,
skaņas tehniku, monitoru u.tml. par kopējo summu EUR 4065,60. Vēlāk Biedrība atsūtījusi Domei
citu tāmi par skatuvi, gaismas ierīcēm, skaņas tehniku, LED ekrānu u.tml., par kopējo summu EUR
4274,93. Šo tāmi sagatavojusi SIA “Euro Baltronics” un arī šai tāmē nav norādīts, kādu pozīciju
segšanai tiek lūgts Domes atbalsts.
Biedrība 2020.gada 27.jūlijā iesniegusi Domei “Iesnieguma publiska pasākuma rīkošanai
Tukuma pilsētā vai Tukuma pilsētā un novada pagastā” aizpildītu veidlapu. Pašvaldībai saskaņā ar
Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 7.panta pirmo daļu iesniegums jāizskata 10
dienu laikā no tā saņemšanas dienas.
Ņemot vērā, ka pašvaldības budžetā nav plānoti izdevumi Biedrības iesniegumā minētā
pasākuma organizēšanai, un iesniegumā nav minēts, kuras no iesniegumam pievienotās pasākuma
tāmes pozīcijām Domei lūgts atbalstīt, ņemot vērā, ka saskaņā ar Publisku izklaides un svētku
pasākumu drošības likuma 6.pantu pasākuma organizators pats ir atbildīgs par pasākuma tehnisko
drošību, sabiedrisko kārtību un drošību, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta otro
daļu, kas noteic, ka Domes darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, Dome nolemj:
- noraidīt Biedrības 2020.gada 21.jūlija iesniegumu.
Domes priekšsēdētājs
.

(personiskais paraksts)

N.Rečs

LĒMUMS
Tukumā
2020.gada 31.jūlijā

prot.Nr.19, 4.§.

Par pašvaldībai piederošu nedzīvojamo telpu
nomas maksas atlaidi biedrībai
“Tukuma invalīdu sports klubs”
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
nomas maksa par nedzīvojamās telpas 8,26 euro/stundā (bez PVN) Brīvības laukumā 8, Tukumā,
Tukuma novadā, sporta zāles izmantošanu.
Saskaņā ar Tukuma novada Domes (turpmāk – Dome) 2020. gada 30. janvāra lēmumu “Par
nevalstisko organizāciju (biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju – NVO) Atbalsta
programmu Tukuma novadā 2020. gadam” (prot.Nr.2, 36.§) visām Tukuma novadā reģistrētām
biedrībām līdz 2020. gada 30. jūnijam no pašvaldības budžeta tika segti tām iznomāto nedzīvojamo
telpu apsaimniekošanas un komunālo maksājumu izdevumi.
Nolūkā Tukuma novadā veicināt aktīvu nevalstisko organizāciju darbību, Domes
2020. gada 27. maijā sēdē apstiprināti noteikumi Nr. 11 “Kārtība, kādā nevalstiskā organizācija var
pretendēt uz telpu nomas maksas atlaidi Tukuma novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā
esošām nedzīvojamām telpām” (turpmāk – Noteikumi). Noteikumu 18.1.punkts paredz, ka, ņemot
vērā NVO darbības pārskatu par pēdējiem trim kalendārajiem gadiem un vērtējumā iegūto punktu
skaitu, no 2020. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. jūnijam tiek piešķirta šāda telpas nomas maksas
atlaide:
200 punktu un vairāk - 100 % atlaide,
no 150 punktiem līdz 199 punktiem - 75% atlaide,
no 100 punktiem līdz 149 punktiem - 50 % atlaide,
no 50 punktiem līdz 99 punktiem - 25 % atlaide.
Dome 2020. gada 30. jūlijā saņēma biedrības “Tukuma invalīdu sporta klubs”,
reģistrācijas Nr.40008024929, juridiskā adrese Brīvības laukums 8, Tukums, Tukuma novads,
iesniegumu (reģ.Nr.4232), kurā biedrība lūdz piemērot nomas maksas atlaidi sporta zāles
izmantošanai Brīvības laukumā 8, Tukumā, Tukuma novadā, pievienojot aizpildītu Noteikumu
2.pielikumu par pēdējiem trim darbības gadiem. Domes Komisija darbam ar sabiedriskajām
organizācijām, izskatot iesniegumu un Noteikumu 2.pielikumu, piešķīrusi biedrībai 705 punktus,
līdz ar to, biedrībai piešķirama telpu nomas maksas atlaide 100% apmērā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
21.panta otro daļu un Noteikumu 2., 3., 5., 13., 16., 18., 19.punktu, Dome nolemj:

- biedrībai “Tukuma invalīdu sporta klubs”, reģistrācijas Nr. 40008024929, uz vienu gadu
– no 2020.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 30.jūnijam, telpas nomas maksai piemērot 100% atlaidi
sporta zāles izmantošanai biedrības darbības nodrošināšanai Brīvības laukumā 8, Tukumā, Tukuma
novadā.
Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Administratīvajā
rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

N.Rečs

LĒMUMS
Tukumā
2020.gada 31.jūlijā

prot.Nr.19, 5.§.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
prioritāri veicamajiem darbiem
Pamatojoties uz Tukuma novada Domes 2020.gada 30.janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr.3 “Par Tukuma novada pašvaldības 2020.gada budžetu” un Tukuma novada Domes 2020.gada
27.februāra lēmumu “Par prioritāri veicamajiem darbiem Tukuma novada pašvaldībā 2020.gadā”
(prot.Nr.3, 32.§), Tukuma novada Dome nolemj:
1. piešķirt finanšu līdzekļus no Tukuma novada Domes 2020.gada pašvaldības budžetā
plānotajiem līdzekļiem “Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”:
Nr.
1.

2.

3.

Iestāde
Tukuma
E.Birznieka-Upīša
1.pamatskola

Sēmes sākumskola

Sēmes sākumskola

Veicamie darbi
Jumta atjaunošana
Informācijai – provizoriskais finansējums 70
000 euro. Finansējums jau piešķirts fasādes
vienkāršotas atjaunošanas apliecinājuma
kartes izstrādei 3 690,50 euro. Nepieciešams
finansējums būvdarbiem 117 775,74 euro.
Papildus nepieciešams finansējums 51 466,24
euro.
Kabinetu pārbūve
Informācijai – provizoriskais finansējums 12
198 euro. Finansējums jau piešķirts
apliecinājuma kartes izstrādei 726,00 euro.
Nepieciešams finansējums būvdarbiem
9 657,63 euro.
Apkures radiatoru nomaiņa, kanalizācijas un
ūdensvada cauruļu remonts

Finansējums (euro)
117 775,74

9 657,63

8 346,30

Informācijai – provizoriskais finansējums
dušas telpas un tualetes remontam, apkures
radiatoru nomaiņai, kanalizācijas un
ūdensvada cauruļu remontam 9 320 euro.
Finansējums piešķirts jau par paveiktiem
darbiem 5 019,90 euro. Nepieciešams
finansējums pārējiem darbiem 8 346,30 euro.
Papildus nepieciešams finansējums 4 046,20
euro.
2. Domes Finanšu nodaļai veikt attiecīgus grozījumus Tukuma novada pašvaldības
2020.gada budžetā.

3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram vai pašvaldības
izpilddirektora pienākumu izpildītājam.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

N.Rečs

