TUKUMA NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr.90000050975
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101,
tālrunis 63122707, fakss 63107243, mobilais tālrunis 26603299, 29288876
www.tukums.lv e-pasts: dome@tukums.lv

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Tukumā
2017.gada 21.jūnijā

Nr. 11

Ārkārtas sēde sasaukta 2017.gada 21.jūnijā plkst. 10:00 Talsu ielā 4, Tukumā.
Sēdi plkst. 10:00 atklāj un vada Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans.
Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vadītāja Ritma Skudra.
Tiek nodrošināta sēdes tiešraide tīmekļa vietnē www.tukums.lv.
Sēdē piedalās:
deputāti: Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Edmunds Grīnbergs, Artis Jomerts, Sergejs
Kovaļovs, Dace Lebeda, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans, Ilvars Ozoliņš, Daiga
Reča, Normunds Rečs, Guna Roze, Aivars Volfs, Agris Zvaigzneskalns (nepiedalās Ludmila
Reimate – atvaļinājumā),
- Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes vadītāja Silvija Rabkēviča,
- Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes vadītājs Vilnis Janševskis,
- Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītāja Santa Heimane,
- Tumes un Degoles pagastu pārvaldes vadītājs Lidija Legzdiņa,
- pašvaldības aģentūras “Tukuma novada sociālais dienests” direktores vietniece Māra Gaile,
Domes administrācijas darbinieki:
- Finanšu nodaļas vadītāja Laila Dzalbe,
- Administratīvās nodaļas vadītāja Ritma Skudra,
- Juridiskās nodaļas vadītāja Lelde Bičuša,
- Īpašumu nodaļas vadītājs Viesturs Bērzājs,
- Komunālās nodaļas vadītājs Ģirts Ruģelis,
- Attīstības nodaļas vadītāja Anita Šēlunda,
- juriste Māra Zeipiņa,
- informatīvā izdevuma redaktore Anda Kubiliusa,
- sabiedrisko attiecību speciāliste Gundega Rugāja,
- datortīklu administrators Arturs Vinbergs,
- datorspeciālists Viktors Rūsa,
- laikraksta “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” žurnāliste Agita Puķīte.
Tiek apspriesta sēdes darba kārtība.
Atklāti balsojot, ar 16 balsīm par (Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Edmunds Grīnbergs,
Artis Jomerts, Sergejs Kovaļovs, Dace Lebeda, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans,
Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Guna Roze, Aivars Volfs, Agris Zvaigzneskalns), pret
– nav, atturas – nav,
Tiek apstiprināta šāda sēdes darba kārtība:
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1. Par atbalstu projektam “Tukuma Romas katoļu baznīcas ērģeļu tehniskais novērtējums, izpēte un
restaurācijas programmas sagatavošana”.
2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Pūres dzirnas”.
3. Par līdzfinansējumu projektam “Manierisma stila lustras restaurācija”.
4. Par līdzfinansējumu projektam “Virtuālā ekspozīcija Pastariņa muzejā”.
5. Par zemes “Apsīšu ceļš”, Tumes pagastā, Tukuma novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām.
6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma“ Dzirnavu kūts”-1, Kukšās, Jaunsātu pagastā, Tukuma
novadā, izsoles rezultātiem.
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Abavlejas”, Jaunsātu pagastā, Tukuma novadā, izsoles
rezultātiem.
8. Par Tukuma novada Domes priekšsēdētāja 2017.gada 19.jūnija rīkojuma Nr.89-d „Par
dzīvojamās telpas Lielā 12 k-2-13, Tukumā, Tukuma novadā, īres līgumu” apstiprināšanu.
(Informācija netiek publiskota, jo satur sensitīvus personas datus)
9. Par naudas līdzekļiem.
10. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. (Informācija netiek publiskota, jo satur sensitīvus
personas datus)
11. Par zemes īpašumtiesībām.
12. Par zemes nomu. (Informācija netiek publiskota, jo satur sensitīvus personas datus)
1.§.
Par atbalstu projektam “Tukuma Romas katoļu
baznīcas ērģeļu tehniskais novērtējums, izpēte un
restaurācijas programmas sagatavošana”
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Guna Roze, Aivars Volfs, Artis Jomerts, Normunds Rečs, Vilnis Janševskis, Dace
Lebeda,
Atklāti balsojot, ar 16 balsīm par (Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Edmunds Grīnbergs,
Artis Jomerts, Sergejs Kovaļovs, Dace Lebeda, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans,
Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Guna Roze, Aivars Volfs, Agris Zvaigzneskalns), pret
– nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par atbalstu projektam “Tukuma Romas katoļu baznīcas ērģeļu tehniskais
novērtējums, izpēte un restaurācijas programmas sagatavošana”” pieņemt (lēmums pievienots).
2.§.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai
„Pūres dzirnas”
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Guna Roze, Aivars Volfs,
Atklāti balsojot, ar 16 balsīm par (Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Edmunds Grīnbergs,
Artis Jomerts, Sergejs Kovaļovs, Dace Lebeda, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans,
Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Guna Roze, Aivars Volfs, Agris Zvaigzneskalns), pret
– nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Pūres dzirnas”” pieņemt (lēmums
pievienots).
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3.§.
Par līdzfinansējumu projektam “Manierisma
stila lustras restaurācija”
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Guna Roze, Dace Lebeda,
Atklāti balsojot, ar 16 balsīm par (Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Edmunds Grīnbergs,
Artis Jomerts, Sergejs Kovaļovs, Dace Lebeda, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans,
Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Guna Roze, Aivars Volfs, Agris Zvaigzneskalns), pret
– nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par līdzfinansējumu projektam “Manierisma stila lustras restaurācija””
pieņemt (lēmums pievienots).
4.§.
Par līdzfinansējumu projektam “Virtuālā
ekspozīcija Pastariņa muzejā”
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Aivars Volfs, Guna Roze,
Atklāti balsojot, ar 16 balsīm par (Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Edmunds Grīnbergs,
Artis Jomerts, Sergejs Kovaļovs, Dace Lebeda, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans,
Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Guna Roze, Aivars Volfs, Agris Zvaigzneskalns), pret
– nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par līdzfinansējumu projektam “Virtuālā ekspozīcija Pastariņa muzejā””
pieņemt (lēmums pievienots).
5.§.
Par zemes “Apsīšu ceļš”, Tumes pagastā, Tukuma
novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Normunds Rečs, Aivars Volfs, Lidija Lagzdiņa, Arvīds Driķis, Guna Roze
Atklāti balsojot, ar 16 balsīm par (Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Edmunds Grīnbergs,
Artis Jomerts, Sergejs Kovaļovs, Dace Lebeda, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans,
Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Guna Roze, Aivars Volfs, Agris Zvaigzneskalns), pret
– nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par zemes “Apsīšu ceļš”, Tumes pagastā, Tukuma novadā, atsavināšanu
sabiedrības vajadzībām” pieņemt (lēmums pievienots).
6.§.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma“ Dzirnavu kūts”-1,
Kukšās, Jaunsātu pagastā, Tukuma novadā, izsoles
rezultātiem
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētājs
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UZSTĀJAS: Daiga Reča, Viesturs Bērzājs, Aivars Volfs, Santa Heimane,
Atklāti balsojot, ar 16 balsīm par (Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Edmunds Grīnbergs,
Artis Jomerts, Sergejs Kovaļovs, Dace Lebeda, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans,
Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Guna Roze, Aivars Volfs, Agris Zvaigzneskalns), pret
– nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par pašvaldības nekustamā īpašuma“ Dzirnavu kūts”-1, Kukšās, Jaunsātu
pagastā, Tukuma novadā, izsoles rezultātiem” pieņemt (lēmums pievienots).
7.§.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Abavlejas”,
Jaunsātu pagastā, Tukuma novadā, izsoles rezultātiem
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Viesturs Bērzājs, Normunds Rečs, Santa Heimane, Guna Roze,
Atklāti balsojot, ar 16 balsīm par (Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Edmunds Grīnbergs,
Artis Jomerts, Sergejs Kovaļovs, Dace Lebeda, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans,
Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Guna Roze, Aivars Volfs, Agris Zvaigzneskalns), pret
– nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Abavlejas”, Jaunsātu pagastā, Tukuma
novadā, izsoles rezultātiem” pieņemt (lēmums pievienots).
8.§.
Par Tukuma novada Domes priekšsēdētāja 2017.gada
19.jūnija rīkojuma Nr.89-d „Par dzīvojamās telpas
Lielā 12 k-2-13, Tukumā, Tukuma novadā, īres līgumu”
apstiprināšanu
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Guna Roze, Māra Gaile,
Atklāti balsojot, ar 16 balsīm par (Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Edmunds Grīnbergs,
Artis Jomerts, Sergejs Kovaļovs, Dace Lebeda, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans,
Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Guna Roze, Aivars Volfs, Agris Zvaigzneskalns), pret
– nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par Tukuma novada Domes priekšsēdētāja 2017.gada 19.jūnija rīkojuma
Nr.89-d „Par dzīvojamās telpas Lielā 12 k-2-13, Tukumā, Tukuma novadā, īres līgumu”
apstiprināšanu” pieņemt (lēmums pievienots).
9.§.
Par naudas līdzekļiem
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētājs
UZSTĀJAS:
Atklāti balsojot, ar 16 balsīm par (Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Edmunds Grīnbergs,
Artis Jomerts, Sergejs Kovaļovs, Dace Lebeda, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans,
Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Guna Roze, Aivars Volfs, Agris Zvaigzneskalns), pret
– nav, atturas – nav,
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NOLEMJ: lēmumu „Par naudas līdzekļiem” pieņemt (lēmums pievienots).
10.§.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Jānis Eisaks, Normunds Rečs, Guna Roze,
Atklāti balsojot, ar 16 balsīm par (Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Edmunds Grīnbergs,
Artis Jomerts, Sergejs Kovaļovs, Dace Lebeda, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans,
Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Guna Roze, Aivars Volfs, Agris Zvaigzneskalns), pret
– nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” pieņemt (lēmums pievienots).
11.§.
Par zemes īpašumtiesībām
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Viesturs Bērzājs, Normunds Rečs,
Atklāti balsojot, ar 16 balsīm par (Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Edmunds Grīnbergs,
Artis Jomerts, Sergejs Kovaļovs, Dace Lebeda, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans,
Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Guna Roze, Aivars Volfs, Agris Zvaigzneskalns), pret
– nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par zemes īpašumtiesībām” pieņemt (lēmums pievienots).
12.§.
Par zemes nomu
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētājs
Atklāti balsojot, ar 16 balsīm par (Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Edmunds Grīnbergs,
Artis Jomerts, Sergejs Kovaļovs, Dace Lebeda, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans,
Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Guna Roze, Aivars Volfs, Agris Zvaigzneskalns), pret
– nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par zemes nomu” pieņemt (lēmums pievienots).
Tukuma novada Domes ārkārtas sēde tiek slēgta plkst.10:40.
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans

Protokolēja
Administratīvās nodaļas vadītāja

R.Skudra

Protokols parakstīts 22.06.2017.
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LĒMUMS
Tukumā
2017.gada 21.jūnijā

prot.Nr.11, 1.§.

Par atbalstu projektam
“Tukuma Romas katoļu baznīcas ērģeļu tehniskais
novērtējums, izpēte un restaurācijas programmas
sagatavošana”
Tukuma novada Dome 31.05.2017. saņēmusi Tukuma Sv.Stefana Romas katoļu draudzes
(turpmāk – draudze) (reģ.Nr.90000938612, juridiskā adrese: Harmonijas iela 1A, LV–3101)
iesniegumu (reģ.Nr.3353) ar lūgumu atbalstīt projektu “Tukuma Romas katoļu baznīcas ērģeļu
tehniskais novērtējums, izpēte un restaurācijas programmas sagatavošana” (turpmāk – Projekts).
Par godu valsts simtgadei, draudze līdz 2018.gada beigām vēlas īstenot apjomīgu projektu –
ērģeļu restaurāciju. Projektu plānots sadalīt vairākos secīgos posmos, kur pirmais posms paredz
veikt profesionālu un kvalitatīvu ērģeļu pirmsrestaurācijas izpēti un sagatavot instrumenta
restaurācijas programmu, saskaņā ar starptautisko un valsts likumu regulējumu.
Izpētes darbi plānoti no 2017.gada 1.jūlija līdz 31.augustam.
Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants nosaka - „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”. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 5.punktu, 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.)”.
Pirmajam Projekta posmam – izpētei, nepieciešams 2880,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti
astoņdesmit eiro). Projekts iesniegts Valsts Kultūrkapitāla fonda 2.projektu konkursā, kurā projekta
īstenošanai piešķirts līdzfinansējumu 500,00 EUR (pieci simti eiro) apmērā. Draudzes
pašfinansējums 680,00 EUR (seši simti piecdesmit eiro), Tukuma novada Domei lūgtais
finansējums – 1700,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti eiro).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 5.punktu:
- piešķirt draudzei līdzfinansējumu 1700,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti eiro) Projekta
pirmā posma īstenošanai no 2017.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem biedrību projektu
līdzfinansēšanai.

Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans
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LĒMUMS
Tukumā
2017.gada 21.jūnijā

prot.Nr.11, 2.§.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu
biedrībai „Pūres dzirnas”
Tukuma novada Dome 30.05.2017. saņēmusi biedrības „Pūres dzirnas” (reģ.Nr.
40008064194, juridiskā adrese: ”Vārpas”, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124) iesniegumu
(reģ.Nr.3329) ar lūgumu atbalstīt dalību Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku
attīstībai (turpmāk – ELFLA) rīkotajā projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020. aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, iesniedzot projektu lekciju
ciklam “Esi vesels!”” (turpmāk – projekts).
Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants nosaka – „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”. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 6.punktu, viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir „nodrošināt
veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu”.
Kopējā projekta summa 2615,85 EUR (divi tūkstoši seši simti piecpadsmit eiro 85 centi), no
kuras ELFLA finansējums 2354,26 EUR (divi tūkstoši trīs simti piecdesmit četri eiro 26 centi),
Tukuma novada Domei lūgtais finansējums 261,59 EUR (divi simti sešdesmit viens eiro 59 centi).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 6.punktu:
1. konceptuāli atbalstīt biedrības „Pūres dzirnas” dalību projektu konkursā,
2. projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt biedrībai „Pūres dzirnas” līdzfinansējumu
261,59 EUR (divi simti sešdesmit viens eiro un 59 centi) no 2017.gada budžetā plānotajiem
līdzekļiem biedrību projektu līdzfinansēšanai.

Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans
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LĒMUMS
Tukumā
2017.gada 21.jūnijā

prot.Nr.11, 3.§.

Par līdzfinansējumu projektam
“Manierisma stila lustras restaurācija”
Tukuma novada Dome 30.05.2017. saņēmusi Tukuma muzeja (reģ.Nr.90000052232,
juridiskā adrese: Harmonijas iela 7, Tukums, LV-3101) iesniegumu (reģ.Nr.3326) ar lūgumu
līdzfinansēt Valsts Kultūrkapitāla Fonda (turpmāk - VKKF) atbalstītu projektu „Manierisma stila
lustras restaurācija” (turpmāk – Projekts).
Projekts paredz restaurēt (atgriezt sākotnējā vizuālā un tehniskā kvalitātē) unikālu 17.
gadsimta 1. puses bronzas lējuma lustru, kas glabājas Tukuma muzejā un ir senākā zināmā lustra no
Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas. Lustras detaļas daudzus gadus glabājušās Rundāles pils
muzejā un 2017. gadā tās nodotas Tukuma muzejam. Šāda tipa lustras Latvijā ir retums. Atgriežot
šim dekoratīvi lietišķās mākslas priekšmetam tā sākotnējo vizuālo veidolu, būtiski tiks paaugstināta
tā kultūrvēsturiskā vērtība, tādēļ lustru būtu iespējams eksponēt izstādēs un Tukuma pilsētas
vēstures muzejā “Pils tornis”. Projekta rezultātā Latvijā būs iespējams aplūkot vienu no retajām,
turklāt kvalitatīvi restaurētu, 17. gs. 1. puses manierisma stila lustru, kas ir spilgts lokālā
manierisma stila dizaina paraugs. Projektu plānots realizēt laikā no 2017. gada 1. jūnija līdz 30.
septembrim.
Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants nosaka - „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”. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 5.punktu, 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.)”.
Saskaņā ar Tukuma novada Domes 27.04.2017. lēmumu “Par konceptuālu atbalstu
projektam “Manierisma stila lustras restaurācija” (prot.Nr.6, 46.§.), Tukuma muzejs Projektam
lūdzis finansējumu VKKF 3401,40 EUR (trīs tūkstoši četri simti viens eiro un 40 centi). VKKF
piešķirtais finansējums – 3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro). Projekta kopējās izmaksas ir 6801,41
EUR (seši tūkstoši astoņi simti viens eiro un 41 cents) Tukuma muzejs lūdz Tukuma novada Domei
līdzfinansējumu 3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 5.punktu:
- piešķirt Tukuma muzejam līdzfinansējumu Projekta īstenošanai 3000,00 EUR (trīs tūkstoši
eiro) no 2017.gada pamatbudžeta plānotajiem līdzekļiem izdevumiem neparedzētiem gadījumiem.

Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans
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LĒMUMS
Tukumā
2017.gada 21.jūnijā

prot.Nr.1, 4.§.

Par līdzfinansējumu projektam
“Virtuālā ekspozīcija Pastariņa muzejā”
Tukuma novada Dome 30.05.2017. saņēmusi Tukuma muzeja (reģ.Nr.90000052232,
juridiskā adrese: Harmonijas iela 7, Tukums, LV-3101) iesniegumu (reģ.Nr.3325) ar lūgumu
līdzfinansēt Valsts Kultūrkapitāla Fonda (turpmāk - VKKF) atbalstītu projektu “Virtuālā
ekspozīcija Pastariņa muzejā” (turpmāk - Projekts).
Projekts 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. Projektu paredzēts realizēt laikā no 2017.gada 1.maija līdz 30.oktobrim.
Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants nosaka - „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”. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 5.punktu, 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.)”.
Saskaņā ar Tukuma novada Domes 27.04.2017. lēmumu “Par konceptuālu atbalstu
projektam “Virtuālā ekspozīcija Pastariņa muzejā” (prot.Nr.6, 8.§.), Tukuma muzejs Projektam
lūdzis finansējumu VKKF 5060,00 EUR (pieci tūkstoši sešdesmit eiro). VKKF piešķirtais
finansējums – 4000,00 EUR (četri tūkstoši eiro). Projekta kopējās prognozētās izmaksas veido
9660,00 EUR (deviņi tūkstoši seši simti sešdesmit eiro) Tukuma muzejs lūdz Tukuma novada
Domei līdzfinansējumu 4000,00 EUR (četri tūkstoši eiro).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 5.punktu:
- piešķirt Tukuma muzejam līdzfinansējumu Projekta īstenošanai 4000,00 EUR (četri
tūkstoši eiro) no 2017.gada pamatbudžeta plānotajiem līdzekļiem izdevumiem neparedzētiem
gadījumiem.

Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans
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NORAKSTS

LĒMUMS
Tukumā
2017.gada 21.jūnijā

prot.Nr.11, 5.§.

Par zemes “Apsīšu ceļš”, Tumes pagastā,
Tukuma novadā, atsavināšanu sabiedrības
vajadzībām
Tukuma novada Domes (turpmāk – Dome) 2017. gada 30. marta lēmums (prot. Nr. 5, 41.§)
“Par zemes “Apsīšu ceļš”, Tumes pagastā, Tukuma novadā, atsavināšanas atlīdzības apmēru” ir
stājies spēkā un nav apstrīdēts Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Dome konstatē, ka, saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) 8. pantu Dome 2015. gada 22. decembrī ar lēmumu „Par
zemes „Apsīšu ceļš”, Tumes pagastā, Tukuma novadā, pirkšanu” (prot.Nr.14, 24.§.) pieņēma
konceptuālu lēmumu uzsākt darbības nekustamā īpašuma atsavināšanai sabiedrības vajadzībām.
Domes 2015. gada 22. decembra lēmums „Par zemes „Apsīšu ceļš”, Tumes pagastā, Tukuma
novadā, pirkšanu” (prot.Nr.14, 24.§.) pamatots ar Zemes pārvaldības likuma 8. pantu (Ceļu
uzturēšanai nepieciešamās zemes izmantošana un atsavināšana), kas nosaka, ka, ja līdz šā likuma
spēkā stāšanās dienai autoceļš reģistrēts kā pašvaldības vai valsts ceļš un iekļauts pašvaldības vai
valsts bilancē, bet zeme zem ceļa zemesgrāmatā ierakstīta uz citas personas vārda, šī persona
nedrīkst liegt pārvietošanos pa pašvaldības vai valsts ceļu. Valsts vai pašvaldība atbilstoši budžeta
iespējām, bet ne vēlāk kā piecu gadu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas vienojas ar zemes
īpašnieku par zemes zem ceļa atsavināšanu un atsavina to saskaņā ar normatīvajiem aktiem [...].
Atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 15. marta noteikumu Nr. 204 “Kārtība, kādā nosaka
taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu” 3. punktam, ar
Domes priekšsēdētāja Ērika Lukmana 2016. gada 14. marta rīkojumu Nr.49-d “Par Atlīdzības
noteikšanas komisijas sastāvu” tika izveidota Atlīdzības noteikšanas komisija nekustamā īpašuma
“Apsīšu ceļš”, Tumes pagastā, Tukuma novadā (kadastra Nr. 9084 008 0075) (turpmāk –
Nekustamais īpašums) atsavināšanas atlīdzības noteikšanai.
Dome ar 2017. gada 26. janvāra lēmumu (prot. Nr. 1, 29.§.) “Par zemes “Apsīšu ceļš”,
Tumes pagastā, Tukuma novadā, atsavināšanas atlīdzības apmēru” apstiprināja Atlīdzības
noteikšanas komisijas noteikto atlīdzību un lēma par Nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības
vajadzībām par noteikto atlīdzību 123,00 euro (viens simts divdesmit trīs euro, 00 centi).
Saskaņā ar Likuma 11. pantu Dome ar 2017. gada 4. aprīļa Paziņojumu Nr. 1-26/1298
informēja Nekustamā īpašuma īpašnieku Vilni Zekundi par iespēju 30 dienu laikā no dienas, kad tas
saņēmis minēto paziņojumu, noslēgt līgumu par Nekustamā īpašuma labprātīgu atsavināšanu.
Noteiktajā termiņā Vilnis Zekunde neinformēja Domi par iespēju noslēgt līgumu par Nekustamā
īpašuma labprātīgu atsavināšanu un minētais līgums joprojām nav noslēgts.
Ar 2017. gada 8. jūnija Tukuma rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas lēmumu saskaņā ar
Likuma 10. panta pirmo daļu Nekustamā īpašuma zemesgrāmatā ir reģistrēta atzīme par aizliegumu
Nekustamo īpašumu atsavināt un apgrūtināt ar lietu un saistību tiesībām bez Domes piekrišanas.
Ievērojot minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 15. panta pirmās
daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 17.punktu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā
īpašuma atsavināšanas likuma 13. pantu, kas noteic - ja nekustamā īpašuma īpašnieks nesniedz
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atbildi šā likuma 11. panta pirmajā daļā minētajā termiņā vai līgums par nekustamā īpašuma
labprātīgu atsavināšanu netiek noslēgts šā likuma 11. panta trešajā daļā noteiktajā termiņā, [..]
pašvaldība [sagatavo] lēmumu ar lūgumu Ministru kabinetam iesniegt izskatīšanai Saeimā
likumprojektu par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu:
1. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc šā lēmuma pieņemšanas nosūtīt
Ministru kabinetam lūgumu iesniegt izskatīšanai Saeimā likumprojektu par nekustamā īpašuma
“Apsīšu ceļš”, Tumes pagastā, Tukuma novadā (kadastra Nr. 9084 008 0075) atsavināšanu
sabiedrības vajadzībām par noteikto atlīdzību 123,00 euro (viens simts divdesmit trīs euro, 00
centi);
2. par pieņemto lēmumu informēt Vilni Zekundi.
Lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā var apstrīdēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā. Lēmums stājas spēkā, kad tas
Paziņošanas likumā noteiktā kārtībā paziņots adresātam.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

NORAKSTS PAREIZS
Tukuma novada Domes
Administratīvās nodaļas vadītāja
27.06.2017.

Ē.Lukmans

R.Skudra
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LĒMUMS
Tukumā
2017.gada 21.jūnijā

prot.Nr.11, 6.§.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma
“Dzirnavu kūts”-1, Kukšās, Jaunsātu pagastā
Tukuma novadā, izsoles rezultātiem
Tukuma novada Domes Īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas komisijas 2017.gada
13.jūnijā rīkotā pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzirnavu kūts”-1, Kukšās, Jaunsātu pagastā,
Tukuma novadā (turpmāk – Nekustamais īpašums), reģistrēts Jaunsātu pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.1000 0043 6309-1, neapdzīvojamās telpas Nr.1, ar kadastra Nr. 9058 900 0071 –
29,2 m2 platībā, izsole ir atzīstama par nenotikušu, jo nepieteicās neviens pretendents.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmā daļa nosaka: „Ja neviens
pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu [...], izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu „Publiskas personas rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: rīcībai jābūt
tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu” un 2.punktu „manta
atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu” un
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas
1.punktu – ja nekustamā īpašuma izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var rīkot otro
izsoli [..]:
1. atzīt Domes Īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas komisijas 2017.gada 13.jūnijā
rīkoto pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzirnavu kūts”-1, Kukšās, Jaunsātu pagastā, Tukuma
novadā, ar kadastra Nr. 9058 900 0071 – 29,2 m2 platībā, izsoli par nenotikušu,
2. uzdot Domes Īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas komisijai turpināt nekustamā
īpašuma atsavināšanas procesu normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā samazinot izsoles sākumcenu
par 20%.

Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans
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LĒMUMS
Tukumā
2017.gada 21.jūnijā

prot.Nr.11, 7.§.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma
„Abavlejas”, Jaunsātu pagastā,
Tukuma novadā, izsoles rezultātiem

Tukuma novada Domes Īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas komisijas 2017.gada
4.aprīlī rīkotajā pašvaldības nekustamā īpašuma “Abavlejas”, Jaunsātu pagastā, Tukuma novadā,
kadastra Nr. 9058 005 0151, 5,46 ha platībā (turpmāk – Nekustamais īpašums) izsolē piedalījās
divi pretendenti. Tiesības noslēgt pirkuma līgumu par pirkuma maksu 7600,00 EUR (septiņi
tūkstoši seši simti eiro), ieguva Rolands Ķēniņš.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā
augstākā summa jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā [...] no izsoles
dienas [...]”, savukārt likuma 31.panta otrā daļa nosaka, ka „Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav
samaksājis nosolīto cenu, institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), par
to informē pircēju, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu” un trešā daļa nosaka “Pircējam, kurš
nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas
paziņot izsoles rīkotājam par nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu.”
Rolands Ķēniņš līdz 2017.gada 18.aprīlim nosolīto summu nesamaksāja.
Nākamo augstāko nekustamā īpašuma cenu 7550,00 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti
piecdesmit eiro), nosolīja Viktors Caplinskis. Viktors Caplinskis 2017.gada 26.maijā iesniedzot
Domē iesniegumu (reģistrācijas Nr.3255) izteica vēlmi iegādāties nekustamo īpašumu “Abavlejas”,
Jaunsātu pagastā, Tukuma novadā.
Nekustamā īpašuma pirkuma maksu - 7550,00 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti piecdesmit
eiro) 2017.gada 7.jūnijā V.Caplinskis samaksāja pilnā apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu (Publiskas personas
mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma
līgumu) un Tukuma novada Domes Īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas komisijas
2017.gada 4.aprīlī organizētās izsoles rezultātiem:
1. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Abavlejas”, Jaunsātu pagastā, Tukuma
novadā, izsoles rezultātus un par izsoles uzvarētāju atzīt Viktoru Caplinski, personas kods 29078910004, deklarētā dzīvesvietas adrese: Dobeles šoseja 30, Jelgava, kuram ir tiesības noslēgt
Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par pirkuma maksu 7550,00 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti
piecdesmit eiro),
2. uzdot Juridiskajai nodaļai 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas
sagatavot un pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru Māri Rudaus-Rudovski noslēgt Nekustamā
īpašuma pirkuma līgumu ar Viktoru Caplinski,
Nd11-17
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3. izsoles rezultātus publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv pēc šā lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans
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LĒMUMS
Tukumā
2017.gada 21.jūnijā

prot.Nr.11, 8.§.

Par Tukuma novada Domes priekšsēdētāja
2017.gada 19.jūnija rīkojuma Nr.89-d
„Par dzīvojamās telpas Lielā 12 k-2-13, Tukumā,
Tukuma novadā, īres līgumu” apstiprināšanu

Apstiprināt Tukuma novada Domes priekšsēdētāja Ē.Lukmana 2017.gada 19.jūnija
rīkojumu Nr. 89-d „Par dzīvojamās telpas Lielā 12 k-2-13, Tukumā, Tukuma novadā, īres
līgumu” (rīkojuma noraksts pievienots).

Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans
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LĒMUMS
Tukumā
2017.gada 21.jūnijā

prot.Nr.11, 9.§.

Par naudas līdzekļiem
Tukuma novada Dome 05.06.2017. saņēmusi Latvijas Orientēšanās federācijas (reģ.
Nr.40008021960, jur. adrese Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013) iesniegumu (reģ.Nr.3434) ar
lūgumu finansiāli atbalstīt Tukuma novada sportisti Annu Eleonoru Freimani (deklarētā
dzīvesvietas adrese: ”Sveikuļi” Tumes pagasts, Tukuma novads), kura iekļauta Latvijas izlasē
startam Pasaules Junioru čempionātā orientēšanās sportā, kas notiks Somijā no 10.-15.jūlijam.
Sportistes izmaksas dalībai Eiropas jauniešu čempionātā veido: dalības maksa 400,00 euro,
transporta izdevumi 85,00 euro, prāmis 55,00 euro, apdrošināšana 10,00 euro, citi ceļa izdevumi 30
euro, kopā 580,00 euro. Sporta komisija ierosina atbalstīt Annas Eleonoras Freimanes dalību
Pasaules Junioru čempionātā orientēšanās sportā un no Tukuma novada pašvaldības 2017.gada
budžetā neparedzētiem izdevumiem piešķirt Latvijas Orientēšanās federācijai 250,00 (divi simti
piecdesmit eiro).
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā ietverta viena no pašvaldības
autonomām funkcijām „nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju
veselīgu dzīvesveidu un sportu”, 21.panta otrā daļa nosaka - „Domes darbībai un lēmumiem jābūt
maksimāli lietderīgiem”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta otro
daļu:
- no Tukuma novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta plānotajiem līdzekļiem
izdevumiem neparedzētiem gadījumiem samaksāt Latvijas Orientēšanās federācijas iesniegto rēķinu
250,00 euro (divi simts piecdesmit euro) par Annas Eleonoras Freimanes dalību Pasaules Junioru
čempionātā orientēšanās sportā, kas notiks Somijā no 10. līdz 15.jūlijam.

Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans
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LĒMUMS
Tukumā
2017.gada 21.jūnijā

prot.Nr.11, 11.§.

Par zemes īpašumtiesībām

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu - Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz
attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes
lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu:
1. atzīt Tukuma novada pašvaldībai īpašumtiesības uz zemes vienību L.Parka ielā 31,
Tukumā, Tukuma novadā, ar kadastra apzīmējumu 9001 008 0187, 0,1763 ha platībā.
Zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601;
2. uzdot Domes Finanšu nodaļai ņemt uzskaitē zemes vienību L.Parka ielā 31, Tukumā,
Tukuma novadā, ar kadastra apzīmējumu 9001 008 0187, 0,1763 ha platībā ar Valsts zemes
dienesta noteikto kadastrālo vērtību 6736,00 euro (uz 01.01.2017.).
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans
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