TUKUMA NOVADA DOME
TERITORIĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJA

SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Tukumā
2017. gada 12.aprīlī (trešdien)
plkst.11:00
1. Par O. B. sūdzību par Tukuma novada būvvaldes 2016.gada 17.novembra Atzinumu par būves
pārbaudi”.
ZIŅO: I.Vistapole
Plkst.11:00 uzicināti O. B. un SIA „LAtRosTrans” pārstāvis

2. Par pašvaldības īpašuma Melnezera 15, Tukumā, Tukuma novadā, apsaimniekošanu.
ZIŅO: V.Bērzājs
Uzaicināti: B-ba “Tukuma motoklubs”

3. Par pašvaldības īpašuma Melnezera ielā 13, Tukumā, Tukuma novadā, apsaimniekošanu.
ZIŅO: V.Bērzājs
Uzaicināti: B-ba “A&M Motosports”

4. Par “Tukuma pilsētas satiksmes organizācijas un drošības uzlabošanas, transporta infrastruktūras
attīstības koncepcija 2017.-2023.gadam” apstiprināšanu. (pielikums nosūtīts atsevišķi)
ZIŅO: A.Šēlunda

5. Par konceptuālu atbalstu projektam “Virtuālā ekspozīcija Pastariņa muzejā”.
ZIŅO: A.Šēlunda

6. Par deleģēšanas līguma „Par augstas detalizācijas topogrāfijas uzturēšanu Tukuma novadā”
pagarināšanu.
ZIŅO: V.Bērzājs

7. Par zemes nomu. (Informācija nav publiskojama)
ZIŅO: V.Bērzājs

Komitejas priekšsēdētājs

I.Zariņš
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1.§.
Par O. B. sūdzību par Tukuma
novada būvvaldes 2016.gada 17.novembra
Atzinumu par būves pārbaudi

Iesniegt izskatīšanai Domei šādu lēmuma projektu:
Tukuma novada Dome (turpmāk – Dome) 12.12.2016. saņēmusi O. B. iesniegumu, ar kuru
apstrīdēts Tukuma novada būvvaldes (turpmāk tekstā – būvvalde) būvinspektora J.Rundāna
2016.gada 17.novembrī sastādītais Atzinums par būves pārbaudi Nr. BIS/BV-19.9-2016-7409 (6-8.1)
(turpmāk – Atzinums). Iesniedzējs lūdz Atzinumu atzīt par prettiesisku un atcelt, kā arī atcelt
būvvaldes uzliktos pienākumus iesniedzējam.
Atzinumā konstatēts, ka īpašumā „Annas”, Vaski, Irlavas pagasts, Tukuma novads (turpmāk
– Īpašums), uzsākta žoga (1.grupas būves) būvniecība (uzstādīti koka stabi) bez paskaidrojuma raksta
ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, tādējādi pārkāpjot Būvniecības likuma 18.panta
otrajā daļā noteiktās prasības, un būvniecība uzskatāma par patvaļīgu. Saskaņā ar Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152.panta otro daļu Tukuma novada būvinspektors J.Rundāns
01.12.2016. sastādījis O.B. administratīvā pārkāpuma protokolu Nr.FB713000. Ne Atzinumam, ne
administratīvā pārkāpuma protokolam O.B. nepiekrīt, uz ko norādījis abos dokumentos.
Iesniegumā, ar kuru apstrīdēts Atzinums, O.B. nepiekrīt Atzinumā minētajam, ka viņš veicis
patvaļīgu būvniecību, norādot, ka būvvalde nepamatoti Īpašumā uzstādāmo elektrisko ganu savvaļas
zirgu ganību norobežošanai uzskata par žogu un 1.grupas būvi. Iesniegumā norādīts, ka Īpašumā
sadarbībā ar Pasaules dabas fondu plānots izvietot astoņu savvaļas zirgu ganāmpulku, kam
nepieciešamas ganību platības visu gadu. Ganību teritorijas periodiski tiks mainītas un zirgu
neizkļūšanai ārpus ganībām izvēlēts elektriskais gans Corral Super N6000, komplektēts ar ģeneratoru
un izolatoriem koka mietiem. Koka mieti 75 mm diametrā un 2,10 metru garumā zemē iesisti 0,45
metru dziļumā un savienoti ar trīs metāla stiepļu joslām. Atzinumā elektriskā gana uzstādīšana
kļūdaini atzīta par būvdarbiem un elektriskais gans kļūdaini atzīts par būvi, paplašināti interpretējot
Būvniecības likuma 1.panta 3. un 12.punktu. Iesniegumā minēts, ka elektriskais gans nav būve, tas
neatbilst būves tipam 24200501, jo nav ar klūgu pinuma vai cita līdzīga materiāla pildījumu, tas ir
pārvietojams – koka mieti ir izraujami no zemes. Uzstādot elektrisko ganu, iesniedzējs ir ņēmis vērā
Īpašuma apgrūtinājumu – Latvijas valsts naftas transporta uzņēmums 0,6 km, paredzot vietas
uzņēmuma darbiniekiem iekļūt ar elektrisko ganu norobežotajā teritorijā (vārtus). Iesniegumam
pievienots SIA „Pakavs” skaidrojums, ka elektriskais gans Corral Super N6000 pēc vajadzības ir
pārvietojams no vienām ganību platībām uz citām un zirgu ganīšanai norobežojumu izveidei vēlams
izmantot koka mietus. Iesniegumam pievienota arī būvvaldes vadītājas 29.11.2016. vēstule „Par
nelikumīgu būvdarbu pārtraukšanu un būvdarbu saskaņošanu likumā noteiktajā kārtībā”.
SIA „LatRosTrans” ir naftas un naftas produktu transportēšanas uzņēmums, kura intereses ar
O.B. veiktajām darbībām Īpašumā ir aizskartas, jo saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 57.panta pirmās
daļas 6.punkta a), f) un i) apakšpunktiem drošības aizsargjoslās 25 metrus platā joslā ap ogļūdeņražu
ieguves vietām, naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem aizliegts
būvēt, atjaunot, pārbūvēt vai nojaukt jebkuras ēkas un inženierbūves, veikt zemes darbus dziļāk par
0,3 metriem, bet aramzemēs — dziļāk par 0,45 metriem, kā arī meliorācijas un grunts planēšanas
darbus, veikt citus darbus, kas traucē ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas produktu un bīstamu
ķīmisko vielu un produktu cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu,
degvielas uzpildes staciju un ar šiem objektiem saistīto iekārtu apkalpošanu vai var bojāt šos objektus,
ja nav noslēgta rakstveida vienošanās ar naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu
cauruļvadu īpašnieku. O.B. ar SIA „LatRosTrans” Aizsargjoslu likumā noteikto rakstveida
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vienošanos nav noslēdzis un nav arī saskaņojis elektriskā gana uzstādīšanas darbus, tai skaitā, zemes
darbus dziļāk par 0,3 metriem. SIA „LatRosTrans” 22.12.2016. vēstulē Nr.1-2.1-6.1/811 lūdza
skaidrojumu Ekonomikas ministrijai, uzdodot šai valsts pārvaldes institūcijai, kas ir jaunā
būvniecības regulējuma normatīvo aktu autore, jautājumus: 1) vai konkrētajā gadījumā elektriskais
gans Īpašumā ir uzskatāms par žogu un līdz ar to, par inženierbūvi, 2) kādi ir kritēriji žoga kā
inženierbūves atšķirībām no žoga kā cita veida objekta, 3) kādā kārtībā O.B. bija jāīsteno žoga
būvniecība Īpašumā, 4) kādas tiesības ir SIA „LAtRosTrans” kā naftas produktu cauruļvadu
īpašniekam, 5) ja O.B. izbūvētais žogs nav inženierbūve, tad kādā kārtībā O.B. jāsaskaņo darbību
veikšana naftas cauruļvada aizsargjoslā ar tā īpašnieku.
Ekonomikas ministrija 23.12.2016. sniegusi atbildi uz SIA „LatRosTrans” vēstuli, skaidrojot,
ka elektriskais gans ir ietaise, kas paredzēta sezonālai lietošanai un nav paredzēta pastāvīgai
lietošanai, kā arī norādījusi, ka jebkurā gadījumā O.B. vajadzēja saskaņot veicamos darbus ar naftas
cauruļvada īpašnieku saskaņā ar Aizsargjoslu likuma prasībām. Ekonomikas ministrija norādījusi, ka
normatīvajā regulējumā attiecībā uz sezonāliem žogiem konstatēta tiesiskā regulējuma nepilnība un
tā ir izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.551 „Ostu
hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”
(turpmāk – Noteikumi Nr.551). Domes lēmuma pieņemšanas dienā Noteikumu Nr.551 grozījumi nav
nedz pieņemti, nedz stājušies spēkā un tiesiskais regulējums joprojām ir nepilnīgs. Pēc SIA
„LatRosTrans” atkārtotas vēršanās Ekonomikas ministrijā 24.01.2017., nolūkā saņem atbildes uz
konkrētiem 22.12.2016. vēstulē Nr.1-2.1-6.1/811 uzdotiem jautājumiem, Ekonomikas ministrija
22.03.2017. atbildes vēstulē Nr.62-2-2093 norādījusi – ja žogu plānots izmantot pastāvīgi, tad tā
būvdarbiem bija nepieciešams no būvvaldes saņemt atbilstošu atļauju, jo žogu kā 1.grupas
inženierbūvju būvniecību primāri regulē Noteikumi Nr.551. Tāpat Ekonomikas ministrija
22.03.2017. vēstulē atkārtoti uzsver, ka O.B. bija nepieciešama aizsargjoslas objekta īpašnieka vai
valdītāja piekrišana neatkarīgi no tā, vai būvdarbi bija vai nebija jāsaskaņo ar būvvaldi.
Domes Teritoriālās komitejas sēdē O.B. paskaidroja, ka................
Domes Teritoriālās komitejas sēdē SIA „LatRosTrans” pilnvarotais pārstāvis..... paskaidroja,
ka....................
Būvniecības likuma 18.panta otrā daļa nosaka - Būvdarbi, kas uzsākti vai tiek veikti bez būvatļaujas
vai pirms tam, kad būvatļaujā, apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā izdarīta atzīme par attiecīgo
nosacījumu izpildi, gadījumos, kad attiecīgie lēmumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešami, kā arī
būvdarbi, kas neatbilst būvprojektam un normatīvo aktu prasībām, ir kvalificējami kā patvaļīga būvniecība.
Patvaļīga būvniecība ir arī būves vai tās daļas ekspluatācija neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam vai
būvdarbi, kas uzsākti bez attiecīgas projekta dokumentācijas, ja tāda nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem
aktiem. Patvaļīga būvniecība ir administratīvs pārkāpums, par kuru personu var saukt pie

administratīvās atbildības, noformējot administratīvā pārkāpuma protokolu.
Būvniecības likuma 1.panta 3.punkts paredz, ka būve ir ķermeniska lieta, kas tapusi cilvēka
darbības rezultātā un ir saistīta ar pamatni (zemi vai gultni)., bet 1.panta 8.punkts paredz, ka būves
novietošana ir būvdarbi, kurus veic iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem
paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 cm. Tā kā saskaņā ar O.B.
sniegto informāciju elektriskā gana koka mieti ir ierakti zemē 0,45 metru dziļumā, tad šī darbība nav
uzskatāma par būves novietošanu, bet par būvdarbiem, kā arī par darbību, kas saskaņā ar Aizsargjoslu
likuma 57.panta pirmās daļas 6.punkta f) apakšpunktu veicama, noslēdzot rakstveida vienošanos ar
aizsargjoslas objekta īpašnieku.
Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1620 „Noteikumi par būvju
klasifikāciju” pielikuma 292.punkts nosaka, ka žogi bez cokola ar metāla, stikla vai cita līdzīga
materiāla pildījumu ir citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves. Ministru kabineta 2014.gada
19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 1.pielikuma 2.daļas 8.punkts nosaka, ka
žogs ir 1.grupas būve, kuras būvniecība atļauta saskaņā ar speciālajiem būvnoteikumiem „Ostu
hidrotehniskās, siltumenerģijas, gāzes un citas atsevišķi neklasificētas inženierbūves”. Noteikumu
Nr.551 16.punkts nosaka, kādi dokumenti būvvaldei jāiesniedz būvniecības ierosinātājam. Dome,
iepazīstoties ar administratīvā slietas materiāliem, noklausījusies lietas dalībnieku paskaidrojumus,
secina, ka O.B., uzskatot, ka Īpašumā izvietotais žogs ar koka mietiem nav inženierbūve, nav ievērojis
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Noteikumu Nr.551 16.punkta un Aizsargjoslu likuma 57.panta pirmās daļas 6.punkta a), f) un i)
apakšpunktos noteiktās prasības, līdz ar to, Atzinums ir sastādīts pamatoti un nav atceļams. Tā kā
O.B. paskaidrojumos gan būvvaldei, gan Domei minējis, ka Īpašumā izvietotas nožogojums paredzēts
pastāvīgai savvaļas zirgu ganīšanai, konkrētais žogs ar stacionāri iebūvētajiem koka stabiem vismaz
0,45 metru dziļumā ir inženierbūve, kuras būvniecība jāveic saskaņā ar normatīvo aktu prasībām,
saņemot aizsargjoslas objekta īpašnieka rakstisku atļauju, noslēdzot rakstveida vienošanos.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu, pamatojoties uz
Būvniecības likuma 1.panta 2., 3., 8.punktu 4.panta 2., 6.punktu, 7.panta pirmās daļas 1.punkta b)
apakšpunktu, Aizsargjoslu likuma 57.panta pirmās daļas 6.punkta a), f) un i) apakšpunktiem,
Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas,
gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” 16.punktu, Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” pielikuma
292.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”
1.pielikuma 2.daļas 8.punktu, Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 1.punktu,
- atstāt negrozītu Tukuma novada būvvaldes būvinspektora Jāņa Rundāna 2016.gada
17.novembrī sastādīto Atzinumu par būves pārbaudi Nr. BIS/BV-19.9-2016-7409 (6-8.1).
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Nosūtīt:
- O.B.
- SIA “LatRosTrans”
- Arhit. Nod.
_________________
Sagatavoja Bičuša, Jur.nod.
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2.§.
Par pašvaldības īpašuma Melnezera 15, Tukumā,
Tukuma novadā, apsaimniekošanu
Iesniegt izskatīšanai Domei šādu lēmuma projektu:
Tukuma novada Dome ir saņēmusi biedrības „A&M Motosports”, reģ. Nr.40008166209,
juridiskā adrese L.Dzelzceļa ielā 23, Tukumā, LV-3101 (turpmāk – Biedrība), iesniegumu (reģistrēts
Domē ar Nr.1976), ar lūgumu nodot apsaimniekošanā pašvaldības nekustamo īpašumu (autotrasi)
Melnezera iela 15, Tukumā, Tukuma novadā, ar prioritāti uzlabot tajā drošības un tehniskos
pasākumus autobraucējiem ikdienas treniņiem un sacensībās.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, kurā ietverta
viena no pašvaldības autonomajām funkcijām, nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī
veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, un 21. panta otro daļu, kas nosaka, ka Domes
darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
IV nodaļu:
1. nodot biedrībai „A&M Motosports”, reģ. Nr.40008166209, juridiskā adrese L.Dzelzceļa
ielā 23, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101, bezatlīdzības apsaimniekošanā nekustamo īpašumu
Melnezera ielā 15, Tukumā, Tukuma novadā (kadastra Nr.9001 001 0482), ar kopējo platību 0,41 ha
uz ….gadiem, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma IV nodaļai.
2. noteikt, ka treniņi vai sacensības autotrasē Melnezera ielā 15, Tukumā, Tukuma novadā,
nedrīkst notikt vienlaicīgi ar treniņiem vai sacensībām moto trasē Melnezera ielā 13, Tukumā,
Tukuma novadā,
3. noteikt, ka sacensības Melnezera ielā 15, Tukumā, Tukuma novadā, auto trasē drīkst
organizēt tikai pēc licences saņemšanas Latvijas Automobiļu federācijā,
4. noteikt, ja vienā no trasēm Melnezera ielas 13 vai Melnezera ielas 15, Tukumā, Tukuma
novadā, notiek treniņi vai sacensības, tad tajā trasē, kurā treniņi vai sacensības nenotiek, tā trase tiek
izmantota kā pasākuma dalībnieku parks;
5. noslēgt apsaimniekošanas līgumu līdz 2017. gada 31. maijam par nekustamā īpašuma
Melnezera ielā 15, Tukumā, Tukuma novadā, apsaimniekošanu ar biedrību „A&M Motosports”, reģ.
Nr.40008166209, juridiskā adrese L.Dzelzceļa ielā 23, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101.

Nosūtīt:
-Kult.nod.
-Īpaš.nod.
- Jur. nod.
-izraksts
_____________________________
Sagatavoja J.Kožeurovs
Izskatīts Sporta komisijā
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3.§.
Par pašvaldības īpašuma Melnezera 13, Tukumā,
Tukuma novadā, apsaimniekošanu
Iesniegt izskatīšanai Domei šādu lēmuma projektu:
Pamatojoties uz Tukuma novada Domes Tukuma pilsētas zemes komisijas 2010. gada 1. jūlija
lēmumu Nr.1521 „Par pašvaldības īpašuma Melnezera iela 13 un 15 apsaimniekošanu” (prot.Nr.180,
5.§.)”, biedrība „Tukuma motoklubs”, reģ. Nr.40008166285, juridiskā adrese Taisnā ielā 42, Tukumā,
LV-3101 (turpmāk – Biedrība) apsaimnieko pašvaldības nekustamo īpašumu (moto trasi) Melnezera
iela 13, Tukumā, Tukuma novadā.
Tukuma novada Domē saņemto biedrības „Tukuma motoklubs”, reģ. Nr.40008166285,
juridiskā adrese Taisnā ielā 42, Tukumā, LV-3101 (turpmāk – Biedrība), iesniegumu (reģistrēts Domē
ar Nr.2256), nodot apsaimniekošanā pašvaldības nekustamo īpašumu (moto trasi) Melnezera iela 13,
Tukumā, ar prioritāti uzlabot tajā drošības un tehniskos pasākumus autobraucējiem ikdienas
treniņiem un sacensībās.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, kurā ietverta
viena no pašvaldības autonomajām funkcijām, nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī
veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, un 21. panta otro daļu, kas nosaka, ka Domes
darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
IV nodaļu:
1. nodot biedrībai „Tukuma motoklubs”, reģ. Nr. 40008166285, juridiskā adrese: Taisnā iela
42, Tukums, LV-3101, bezatlīdzības apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Melnezera ielā 13,
Tukumā, Tukuma novadā (kadastra Nr.9001 001 0481), ar kopējo platību 0,30 ha uz ___ gadiem,
atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma IV nodaļai.
2. noteikt, ka treniņi vai sacensības moto trasē Melnezera ielā 13, Tukumā, Tukuma novadā,
nedrīkst notikt vienlaicīgi ar treniņiem vai sacensībām autotrasē Melnezera ielā 15, Tukumā, Tukuma
novadā,
3. noteikt, ja vienā no trasēm Melnezera ielas 13 vai Melnezera ielas 15, Tukumā, Tukuma
novadā, notiek treniņi vai sacensības, tad tajā trasē, kurā treniņi vai sacensības nenotiek, tā trase tiek
izmantota kā pasākuma dalībnieku parks;
4. noslēgt apsaimniekošanas līgumu līdz 2017. gada 31. maijam par nekustamā īpašuma
Melnezera ielā 13, Tukumā, Tukuma novadā, apsaimniekošanu ar biedrību „Tukuma motoklubs”,
reģ. Nr. 40008166285, juridiskā adrese Taisnā ielā 42, Tukumā, LV-3101;
5. atcelt Tukuma novada Domes Tukuma pilsētas zemes komisijas 2010. gada 1. jūlija
lēmumu Nr.1521 „Par pašvaldības īpašuma Melnezera iela 13 un 15 apsaimniekošanu” (prot.Nr.180,
5.§.)”.
Nosūtīt:
-Kult.nod.
-Īpaš.nod.
- Jur. nod.
-izraksts
_____________________________
Sagatavoja J.Kožeurovs
Izskatīts Sporta komisijā
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Projekts
4.§.
Par “Tukuma pilsētas satiksmes organizācijas
un drošības uzlabošanas, transporta infrastruktūras
attīstības koncepcija 2017.-2023.gadam” apstiprināšanu

Iesniegt izskatīšanai Finanšu komitejai šādu lēmuma projektu
Atbilstīgi Tukuma novada Domes 2016.gada 24.marta lēmumam “Par Tukuma pilsētas
satiksmes organizācijas un drošības uzlabošanas, transporta infrastruktūras attīstības koncepciju
2017. – 2023.gadam” (prot.Nr.4,18.§.) un 2016.gada 6.septembrī noslēgtam līgumam Nr.TND/258.5/16/426 “Par Tukuma pilsētas satiksmes organizācijas un drošības uzlabošanas, transporta
infrastruktūras attīstības koncepciju 2017. – 2023.gadam izstrādi” ar SIA “E.Daniševska Birojs”
(reģ.Nr.40003231678), saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas
2.apakšpunktu:
1. apstiprināt Tukuma pilsētas satiksmes organizācijas un drošības uzlabošanas, transporta
infrastruktūras attīstības koncepciju 2017. – 2023.gadam (pievienots),
2. publicēt Tukuma pilsētas satiksmes organizācijas un drošības uzlabošanas, transporta
infrastruktūras attīstības koncepciju 2017. – 2023.gadam pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv,
3. paziņojumu par Tukuma pilsētas satiksmes organizācijas un drošības uzlabošanas,
transporta infrastruktūras attīstības koncepcijas 2017. – 2023.gadam apstiprināšanu, publicēt
pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv Tukuma novada Domes bezmaksas informatīvajā
izdevumā “Tukuma Laiks”,
4. uzdot kontroli par lēmuma izpildi organizēt Domes Attīstības nodaļai.

Finanšu komitejā paredzēta Satiksmes koncepciju izstrādātāju prezentācija

Nosūtīt :
-Attīst. nod
-Kult., sporta un sab.attiecību nod. el.
-Kom. nod.
- Arhit nod.
_____________________________________________________
Sagatavoja Attīstības nod. (D.Keirāne)
Tak4-17
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Projekts
5.§.
Par konceptuālu atbalstu projektam
“Virtuālā ekspozīcija Pastariņa muzejā”

Iesniegt izskatīšanai Finanšu komitejai šādu lēmuma projektu:
Tukuma novada Dome 2017. gada 3. aprīlī saņēma Tukuma muzeja (reģ.Nr.90000052232,
juridiskā adrese: Harmonijas iela 7, Tukums, LV-3101) iesniegumu (reģistrēts Domē ar Nr.2215) ar
lūgumu konceptuāli atbalstīt dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda Kurzemes reģiona programmā,
iesniedzot projektu “Virtuālā ekspozīcija Pastariņa muzejā”.
Projekts “Virtuālā ekspozīcija Pastariņa muzejā” paredz radīt rakstniekam Ernestam
Birzniekam-Upītim veltītu ekspozīciju, izstrādājot ekspozīcijas struktūru, navigācijas shēmu,
ekspozīcijas dizainu un programmēšanu. Virtuālā ekspozīcija papildinās etnogrāfisko priekšmetu,
interjera un brīvdabas ekspozīcijas Pastariņa muzejā un sniegs iespēju izzināt Birznieku dzimtas
likteņus un iepazīt rakstnieka radošo darbību.
Pamatojoties uz Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai finansējumu, un Tukuma
novada Domes līdzfinansējumu projekta “Jauna ekspozīcija Pastariņa muzejā” ietvaros, Pastariņa
muzeja dzīvojamās ēkas bēniņu stāvā ir izbūvēta ekspozīcijas telpa un iegādāts projektors. Īstenojot
projektu “Virtuālā ekspozīcija Pastariņa muzejā”, tas palīdzētu Pastariņa muzejam piesaistīt bērnu un
jauniešu auditoriju.
Kopējā projekta “Virtuālā ekspozīcija Pastariņa muzejā” summa ir 9660,00 EUR (deviņi
tūkstoši seši simti sešdesmit eiro), no kura finansējums tiek lūgts Valsts Kultūrkapitāla fondam
5060,00 EUR (pieci tūkstoši sešdesmit eiro) apmērā un no Tukuma novada Domes tiek lūgts
finansējums 4600,00 (četri tūkstoši seši simti eiro) apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 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. un 15. panta pirmās daļas 5. punkts, kas
nosaka, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo
kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība
kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.):
1. konceptuāli atbalstīt Tukuma muzeja dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda Kurzemes reģiona
programmā, iesniedzot projektu “Virtuālā ekspozīcija Pastariņa muzejā”,
2. par pašvaldības līdzfinansējumu, ne lielāku kā 4600,00 EUR (četri tūkstoši seši simti eiro),
lemt pēc projekta “Virtuālā ekspozīcija Pastariņa muzejā” apstiprināšanas Valsts Kultūrkapitāla
fondā.

Nosūtīt:
-Fin. nod.
-Attīst. nod.
-Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nod.
-Tukuma muzejam
_____________________________________________________
Sagatavoja Attīstības nod. (A.Priede)
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6.§.
Par deleģēšanas līguma „Par augstas detalizācijas
topogrāfijas uzturēšanu Tukuma novadā” termiņa
pagarināšanu
Iesniegt izskatīšanai Domei šādu lēmuma projektu:
Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto daļu, Vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu
savu funkciju un uzdevumu izpildi, par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, veic iesniegtās informācijas pārbaudi un
nodrošina datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā [...] un
septīto daļu Vietējai pašvaldībai ir tiesības deleģēt šā panta sestajā daļā minēto uzdevumu, slēdzot
deleģējuma līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā [...], Tukuma novada Dome
2010. gada 26. augustā pieņēma saistošos noteikumus Nr.34 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas kārtību Tukuma novadā” (prot. Nr.9, 2.§.) (turpmāk – Saistošie noteikumi) 3. punktu,
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi, uzturēšanu, kā arī
mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Tukuma novada pašvaldības deleģēta
juridiska persona. Saskaņā ar Tukuma novada Domes 2016. gada 28. aprīļa lēmumu “Par deleģēšanas
līguma “Par augstas detalizācijas topogrāfijas uzturēšanu Tukuma novadā” (prot. Nr.6, 45.§.), 2016.
gada 29. aprīlī tika noslēgts līgums (Nr.TND/2-58.9/16/68) Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas datubāzes uzturēšanu Tukuma novadā (turpmāk – Līgums) ar SIA „Mērniecības datu
centrs”, reģ. Nr.40003831048, kurš ir spēkā līdz 2017. gada 30. aprīlim. SIA „Mērniecības datu
centrs” pilda Līguma nosacījumus un nav saņemtas mērniecībā sertificētu personu negatīvas
atsauksmes.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. un 14. punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmo, 41. panta otro un trešo daļu, Ģeotelpiskās informācijas
likuma 13. panta sesto un septīto daļu, 26. panta trešo daļu:
- pagarināt 2016. gada 29. aprīļa līguma “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
datubāzes uzturēšanu Tukuma novadā” Nr.TND/2-58.9/16/68 termiņu, ar SIA „Mērniecības datu
centrs”, reģ. Nr.40003831048, juridiskā adrese Sarkandaugavas ielā 26 K-8, Rīgā, līdz 2020. gada
30. aprīlim.

Nosūtīt:
-MDC
-VZD
____________________________________
Sagatavoja Īpašumu nodaļa (V.Bērzājs).
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