TUKUMA NOVADA DOME
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJA
SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Tukumā
2018.gada 15.augustā
plkst.15:30

1. Par grozījumiem Tukuma novada Izglītības pārvaldes nolikuma pielikumā.
ZIŅO: N.Rečs

2. Par grozījumiem Tukuma novada Domes 31.05.2018. lēmumā “Par Tukuma pirmsskolas
izglītības iestādes “Pasaciņa” darbinieku nodarbinātības plānu”.
ZIŅO: N.Rečs

3. Par izmaiņām Tukuma novada Kultūras komisijas sastāvā.
ZIŅO: D.Liepiņa-Zusāne

4. Par naudas līdzekļiem.
ZIŅO: D.Liepiņa-Zusāne

Komitejas priekšsēdētāja

L.Reimate
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Projekts
1.§.
Par grozījumiem Tukuma novada
Izglītības pārvaldes nolikuma pielikumā

Iesniegt izskatīšanai Domei šādu lēmuma projektu:

Tukuma novada Izglītības pārvaldes funkcionālā pakļautībā ir visas pašvaldības dibinātās
izglītības iestādes. Saskaņā ar Tukuma novada Domes 2018.gada 25.janvāra lēmumu “Par Irlavas
vidusskolas reorganizāciju” (prot.Nr.1, 14.§) Irlavas vidusskola no 2018.gada 1.septembra ir
reorganizēta par Irlavas pamatskolu un saskaņā ar Tukuma novada Domes 2018.gada 22.februāra
lēmumu “Par Tukuma internātpamatskolas un Dzirciema internātpamatskolas reorganizāciju” (prot.
Nr.2, 5.§) 2018.gada 23.augustā, likvidējot Tukuma internātpamatskolu un Dzirciema
internātpamatskolu, ir izveidota jauna speciālās izglītības iestāde – Tukuma novada
internātpamatskola.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu /Dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: [..]
apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus/, izdarīt Tukuma novada Izglītības pārvaldes nolikumā
šādu grozījumu:
- izteikt nolikuma pielikumu jaunā redakcijā:
“
Pārvaldes funkcionālā pakļautībā esošās
izglītības iestādes Tukuma novadā
Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Izglītības iestādes
Vispārizglītojošās skolas
Vidusskolas:
Tukuma Raiņa ģimnāzija
Tukuma 2.vidusskola
Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola
Tumes vidusskola
Zemgales vidusskola
Pamatskolas:
Tukuma E.Birznieka - Upīša 1.pamatskola
Tukuma 2.pamatskola
Tukuma 3.pamatskola
Džūkstes pamatskola
Irlavas pamatskola
Pūres pamatskola
Sākumskolas:
Sēmes sākumskola
Speciālās izglītības iestādes
Tukuma novada internātpamatskola
Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis”
Profesionālās ievirzes izglītības iestādes
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15.
16.
17.

Tukuma Sporta skola
Tukuma Mūzikas skola
Tukuma Mākslas skola

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Pirmsskolas izglītības iestādes
Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Karlsons”
Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde “Lotte”
Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa “
Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Pepija”
Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte”
Pūres pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte”
Slampes pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”
Irlavas pirmsskolas izglītības iestāde „Cīrulītis”
“

Nosūtīt:
-Izgl.pārv. (el + 2 gb. nor.)
-Administr.nod.
_______________________________
Sagatavoja Izglītības pārvalde (K.Logina), saskaņots ar vadītāju N.Reču
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NORAKSTS

TUKUMA NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE
Reģistrācijas Nr.90009190616
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
tālrunis 63123503, 29423615, fakss 63125097
e-pasts: izglitiba@tukums.lv www.tip.edu.lv
Tukumā
APSTIPRINĀTS
ar Tukuma novada Domes 27.08.2015.
lēmumu (prot.Nr.10, 4.§.)
Ar grozījumiem, kas izdarīti
ar Tukuma novada Domes lēmumu:
- 25.02.2016. (prot. Nr.3, 9.§.),
- 25.08.2016. (prot.Nr.11, 9.§.),
- 30.03.2017. (prot.Nr.5, 17.§.),
- 24.08.2017. (prot.Nr.15, 4.§.),
- 26.10.2017. (prot.Nr.17, 11.§.),
- 28.06.2018. (prot. Nr.15, 15.§.)
- 27.09.2018. (prot. Nr.__, __.§.)

TUKUMA NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 28.pantu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Tukuma novada Izglītības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir Tukuma novada pašvaldības
(turpmāk – pašvaldība) iestāde, kas īsteno Pašvaldības funkcijas izglītības un jaunatnes jomās.
2. Pārvalde savā darbībā ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, Tukuma novada
Domes (turpmāk – Dome) normatīvos aktus, lēmumus un šo nolikumu (turpmāk – Nolikums).
Nolikumu un grozījumus tajā apstiprina Dome.
3. Pārvaldei ir patstāvīgas juridiskas personas tiesības, tai ir zīmogs ar Tukuma novada
ģerboņa attēlu un norēķinu konti kredītiestādēs.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 25.02.2016. lēmumu (prot.Nr.3, 9.§.)

4. Pārvaldes juridiskā adrese ir Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101. Pārvaldei
ir struktūrvienības – Multifunkcionāls jaunatnes iniciatīvu centrs (turpmāk – Jaunatnes centrs), kas
atrodas Sporta ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, LV – 3101 un Izglītības atbalsta centrs (turpmāk –
Atbalsta centrs), kas atrodas Šēseles ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 26.10.2017. lēmumu (prot.Nr.17, 11.§.)

5. Pārvalde ir patstāvīga sava darba organizēšanā, iekšējo normatīvo dokumentu izstrādē un
funkciju veikšanai piešķirto līdzekļu izlietošanā.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 25.02.2016. lēmumu (prot.Nr.3, 9.§.)
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5. Pārvalde ir dalībnieks biedrībā „Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība”.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 25.02.2016. lēmumu (prot.Nr.3, 9.§.)

6. Pārvaldi izveido, reorganizē vai likvidē Dome, tā ir Domes priekšsēdētāja pārraudzībā.
7. Pārvaldes funkcionālā pakļautībā ir visas pašvaldības dibinātās izglītības iestādes
(turpmāk – izglītības iestādes) (pielikumā).
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8. Pārvaldes pedagoģiskā pārraudzībā ir fizisko un juridisko personu dibinātās (privātās)
pirmsskolas, vispārējās un interešu izglītības iestādes.
9. Pārvalde var īstenot citu novadu pašvaldību funkcijas izglītības jomā, kuras tai deleģē citu
novadu pašvaldības atbilstīgi pašvaldību savstarpēji noslēgtiem līgumiem.
II. Pārvaldes darbības mērķi un uzdevumi
10. Pārvaldes darbības mērķi:
10.1. organizēt pašvaldības funkciju izpildi izglītības un jaunatnes jomās saskaņā ar
normatīvajiem aktiem un pašvaldības brīvprātīgām iniciatīvām;
10.2. nodrošināt izglītības iestāžu institucionālo attīstību atbilstīgi iedzīvotāju vajadzībām
un pašvaldības iespējām;
10.3. sekmēt izglītības programmu īstenošanas kvalitāti un atbalstu izglītojamajiem;
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 25.02.2016. lēmumu (prot.Nr.3, 9.§.)

10.4. pilnveidot atbalsta sistēmu izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām;
10.5. sekmēt izglītības iestāžu telpu, iekārtu un mācību materiālās bāzes efektīvu
izmantošanu, finanšu resursu piesaisti un racionālu apsaimniekošanu.
11. Pārvaldes darbības uzdevumi:
11.1. atbilstīgi kompetencei sniegt metodisko palīdzību izglītības iestādēm;
11.2. izglītības un jaunatnes jomās sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām;
11.3. izstrādāt priekšlikumus izglītības iestāžu tīkla attīstībai, izglītības iestāžu dibināšanai,
reorganizācijai vai slēgšanai;
11.4. nodrošināt izglītības programmu pieprasījuma un piedāvājuma sabalansētību izglītības
iestādēs;
11.5. sagatavot lēmumu projektus, sniegt priekšlikumus un atzinumus Domes komitejām un
Domei izglītības un jaunatnes politikas jautājumos;
11.6. sniegt priekšlikumus pašvaldības un valsts institūcijām par nepieciešamajiem
grozījumiem normatīvajos aktos, izstrādāt normatīvo aktu projektus;
11.7. informēt izglītības iestādes par izglītības programmu saturu, valsts izglītības
standartiem, vadlīnijām, mācību priekšmetu programmām un citiem normatīvajiem aktiem;
11.8. veikt obligātā izglītības vecuma bērnu uzskaiti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
11.9. nodrošināt valsts statistikas pārskatu izglītības jomā funkcionēšanu Izglītības un
zinātnes ministrijas noteiktā informācijas sistēmā;
11.10. konsultēt bērnu vecākus (personas, kas realizē aizgādību) par iespēju bērniem iegūt
izglītību pašvaldības administratīvajā teritorijā;
1.11. koordinēt un pārraudzīt izglītību reglamentējošo normatīvo aktu un citu tiesību aktu
ievērošanu un īstenošanu izglītības iestādēs, izvērtēt izglītības iestāžu darba rezultātus, veikt
pasākumus izglītības kvalitātes uzlabošanai;
11.12. koordinēt un pārraudzīt bērnu un jauniešu interešu izglītību;
11.13. koordinēt un organizēt izglītības, jaunatnes, interešu izglītības un ārpusstundu
pasākumus;
11.14. sekmēt jauniešu līdzdalību izglītības iestāžu pašpārvaldēs, jaunatnes organizācijās,
jauniešu iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā darbā;
11.15. sekmēt pašvaldības jauniešu iesaistīšanos vietēja, reģionāla, valsts un starptautiska
mēroga pasākumos, projektos un programmās jaunatnes jomā;
11.16. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegt licences interešu izglītības programmu
īstenošanai;
11.17. koordinēt pedagogu tālākizglītības un profesionālās pilnveides nodrošināšanu;
izvērtēt un saskaņot pedagogu tālākizglītības programmas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
11.18. pārraudzīt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesa atbilstību
normatīvo aktu prasībām;
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Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes ...06.2018. lēmumu (prot. Nr.15, 15.§.)

11.19. sekmēt pieaugušo izglītības un mūžizglītības politikas uzdevumu īstenošanu, veikt
pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu;
11.20. nodrošināt valsts pārbaudes darbu, t.sk. centralizēto eksāmenu organizēšanu;
11.21. atbrīvot izglītojamos no valsts pārbaudījumiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
11.22. nodrošināt stingrās uzskaites izglītības dokumentu veidlapu saņemšanu, uzskaiti,
glabāšanu un iznīcināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
11.23. organizēt pedagogu metodisko apvienību darbu, apzināt labāko pedagogu pieredzi un
popularizēt to;
11.24. sadarbībā ar metodisko apvienību vadītājiem organizēt novada līmeņa pārbaudes
darbus, veikt to rezultātu apkopošanu un analīzi;
11.25. organizēt mācību priekšmetu olimpiādes, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu,
pedagogu metodiskās izstrādnes;
11.26. sekmēt izglītības iestāžu nodrošināšanu ar mācību līdzekļiem, metodiskajiem
līdzekļiem un literatūru pedagogu tālākizglītībai;
11.27. sekmēt izglītības iestāžu medicīnas darbinieku, psihologu, sociālo pedagogu, speciālo
pedagogu un logopēdu darbību izglītības iestādēs;
11.28. organizēt pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbu, sadarboties ar
Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju;
11.29. pārraudzīt ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanu ārpus izglītības iestādes;
11.30. veicināt izglītojamo ar īpašām un speciālām vajadzībām iekļaušanu vispārējās un
speciālās izglītības iestādēs un programmās;
11.31. pildīt pirmsskolas konsultatīvā centra funkcijas, sniedzot metodisko palīdzību bērnu
uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem;
11.32. Domes noteiktajā kārtībā organizēt vietu piešķiršanu pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs;
11.33. veicināt izglītības iestāžu piedalīšanos valsts un starptautiskos projektos izglītības un
jaunatnes jomās;
11.34. apkopot, konsolidēt un analizēt izglītības iestāžu finanšu un statistiskās atskaites;
11.35. atbilstoši kompetencei izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus,
priekšlikumus un sūdzības;
11.36. organizēt izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmes projekta sagatavošanu,
nodrošināt dotāciju un valsts mērķdotāciju sadali, veikt dotāciju, valsts mērķdotāciju un Domes
apstiprināto pašvaldības budžeta līdzekļu ieskaitīšanu izglītības iestāžu banku kontos, kontrolēt to
racionālu izmantošanu;
11.37. Domes noteiktajā kārtībā slēgt sadarbības līgumus ar fizisko un juridisko personu
dibinātajām izglītības iestādēm vai to struktūrvienībām, nodrošināt Domes apstiprinātā finansējuma
ieskaitīšanu attiecīgo izglītības iestāžu banku kontos, kontrolēt tā izmantošanu;
11.38. veikt pašvaldību savstarpējos norēķinus izglītības jomā;
11.39. piedalīties pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādē;
11.40. savas kompetences ietvaros nodrošināt pašvaldības attīstības plānu īstenošanu;
11.41. organizēt un koordinēt pašvaldības izglītības iestāžu stratēģiju un attīstības plānu
izstrādi saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem;
11.42. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt pārskatu par veikto darbu Domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejai;
11.43. pārraudzīt izglītības iestāžu vadības darbu, sniegt atbalstu akreditācijā konstatēto
nepieciešamo uzlabojumu veikšanai izglītības iestādēs;
11.44. nodrošināt bērnu un jauniešu karjeras izglītību;
11.45. savas kompetences ietvaros veicināt atbalsta sistēmas veidošanu un atbalsta
nodrošināšanu sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem;
11.46. veicināt veselīgu vidi izglītības iestādēs;
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11.47. sekmēt Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu finansējuma piesaisti
izglītības un jaunatnes jomu attīstībai;
11.48. veicināt izglītības iestāžu un Pārvaldes starptautisko sadarbību;
11.49. pašvaldības kompetences ietvaros realizēt valsts jaunatnes politiku;
11.50. attīstīt vienotu jaunatnes jautājumu koordinēšanu pašvaldībā;
11.51. sekmēt atbalstu jauniešu iniciatīvām un iesaistei brīvprātīgajā darbā;
11.52. veicināt atbalstu bērnu nometnēm;
11.53. pārraudzīt profilaktiskās veselības aprūpes un pirmās palīdzības pieejamību izglītības
iestādēs;
11.54. savas kompetences ietvaros sekmēt bērnu tiesību aizsardzības izglītības jomā
nodrošināšanas pārraudzību;
11.55. veicināt vienotas bibliotēku informācijas sistēmas izmantošanu izglītības iestādēs;
11.56. veicināt sadarbību ar augstskolām izglītības attīstībā pašvaldībā;
11.57. vest Tukuma novada izglītības iestāžu vadītāju – visu pirmsskolas izglītības iestāžu,
vispārizglītojošo skolu direktoru, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktoru – personāllietas,
t.sk. nodrošināt lietu glabāšanu, arhivēšanu, darba līgumu un patapinājumu līgumu tehnisku
sagatavošanu, visa veida rīkojumu un pilnvaru izdošanu, disciplinārlietu vešanu, amatu konkursu
organizēšanu u.c. jautājumu organizatorisku risināšanu, kas saistīti ar Tukuma novada izglītības
iestāžu vadītāju personāla vadību;
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 25.02.2016. lēmumu (prot.Nr.3, 9.§.)
1

11.57. organizēt izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu;
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 30.03.2017. lēmumu (prot.Nr.5, 17.§.)

11.57.2 normatīvajos aktos noteiktā kārtībā administrēt valsts sociālā atbalsta izmaksu un tās
pārtraukšanu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanā
iesaistītajiem pedagogiem, kuri pašvaldības vispārējās izglītības iestādes reorganizācijas vai
likvidācijas gadījumā zaudē pedagoga darbu;
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes ...06.2018. lēmumu (prot. Nr.15, 15.§.)

11.58. veikt citas normatīvajos aktos noteiktās pašvaldību funkcijas izglītības jomā.
12. Pārvaldei ir tiesības:
12.1. pieprasīt un saņemt informāciju no izglītības iestādēm, valsts, pašvaldību institūcijām,
sabiedriskajām organizācijām, juridiskajām un fiziskajām personām savas kompetences jautājumos;
12.2. piedalīties izglītības iestāžu ārējā vērtēšanā un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās
darbības novērtēšanā, sniegt konsultācijas akreditācijā konstatēto nepieciešamo uzlabojumu
veikšanai;
12.3. sniegt priekšlikumus līdzdalībai valsts vai starptautiskos projektos izglītības un
jaunatnes jomās;
12.4. piedalīties pašvaldības un Domes institūciju sēdēs un sanāksmēs, kurās tiek izskatīti ar
izglītības un jaunatnes jomām, Pārvaldi vai izglītības iestādēm saistīti jautājumi;
12.5. apmeklēt izglītības iestādes, tikties ar to amatpersonām, darbiniekiem, izglītojamajiem
un vecākiem;
12.6. sasaukt pašvaldības izglītības iestāžu darbinieku sanāksmes;
12.7. veidot konsultatīvas padomes, komisijas un darba grupas ar izglītību un jaunatnes
politiku saistītu jautājumu risināšanai;
12.8. izteikt priekšlikumus Izglītības un zinātnes ministrijai un pašvaldībai izglītības iestāžu
darbinieku un izglītojamo, kā arī Pārvaldes darbinieku morālai un materiālai stimulēšanai;
12.9. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apbalvot pašvaldības izglītības iestāžu darbiniekus
un izglītojamos ar Pārvaldes Atzinības rakstiem, diplomiem un citām balvām;
12.10. normatīvajos aktos un Nolikumā noteiktās kompetences ietvaros izdot rīkojumus un
iekšējos normatīvos aktus, kas saistoši izglītības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem.
III. Pārvaldes struktūra un atbildība
Iks9-18
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13. Pārvaldes darbu organizē un vada Pārvaldes vadītājs (turpmāk – vadītājs), kuru amatā
apstiprina un atbrīvo no amata pienākumu pildīšanas Dome.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 25.02.2016. lēmumu (prot.Nr.3, 9.§.)

14. Pārvaldes amatu sarakstu un grozījumus tajā apstiprina vadītājs, un saskaņo Domes
priekšsēdētājs. Pārvaldē ir šādi darbinieki:
14.1. vadītājs – 1 (kods pēc profesiju klasifikatora 1112 36);
14.2. vadītāja vietnieks – 1 (kods pēc profesiju klasifikatora 1112 37);
14.3. izglītības darba vecākais speciālists - 4 (kods pēc profesiju klasifikatora 2422 42);
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 25.08.2016. lēmumu (prot.Nr.11, 9.§.)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 26.10.2017. lēmumu (prot.Nr.17, 11.§.)

14.4 vecākais grāmatvedis – 1 (kods pēc profesiju klasifikatora 2411 01);
14.5. grāmatvedis – 1,5 (kods pēc profesiju klasifikatora 3313 01);
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 25.08.2016. lēmumu (prot.Nr.11, 9.§.)

14.6. ekonomists – 1 (kods pēc profesiju klasifikatora 2631 02);
14.7. grāmatvedis-ekonomists – 1 (kods pēc profesiju klasifikatora 3313 01)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes ...06.2018. lēmumu (prot. Nr.15, 15.§.)

14.8. jurists – 1 (kods pēc profesiju klasifikatora 26111 01);
14.9. sekretārs – 1 (kods pēc profesiju klasifikatora 4120 01);
14.10. personāla un lietvedības vecākais speciālists – 1 (kods pēc profesiju klasifikatora
2423 07);
14.11. jaunatnes lietu speciālists (Jaunatnes centrs) – 1 (kods pēc profesiju klasifikatora
2422 27);
14.12. jaunatnes darbinieks (Jaunatnes centrs) – 2 (kods pēc profesiju klasifikatora 2422 57);
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.08.2017. lēmumu (prot.Nr.15, 4.§.)

14.13. Svītrots ar Tukuma novada Domes 24.08.2017. lēmumu (prot.Nr.15, 4.§.).
14.14. Svītrots ar Tukuma novada Domes 24.08.2017. lēmumu (prot.Nr.15, 4.§.),
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 25.02.2016. lēmumu (prot.Nr.3, 9.§.)

14.15. skolotājs logopēds (Atbalsta centrs) – 0,5 (kods pēc profesiju klasifikatora 2352 01);
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 26.10.2017. lēmumu (prot.Nr.17, 11.§.)

14.16. speciālais pedagogs (Atbalsta centrs) – 0,5 (kods pēc profesiju klasifikatora 2352 03);
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 26.10.2017. lēmumu (prot.Nr.17, 11.§.)

14.17. psihologs (Atbalsta centrs) – 1 (kods pēc profesiju klasifikatora 2634 01);
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 26.10.2017. lēmumu (prot.Nr.17, 11.§.)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes ...06.2018. lēmumu (prot. Nr.15, 15.§.)

15. Vadītāja tiesības, pienākumus un atbildību nosaka Nolikums, amata apraksts un darba
līgums.
16. Vadītājs:
16.1. organizē un vada Pārvaldes administratīvo darbu, nodrošina Pārvaldes darbību
atbilstoši normatīvajiem aktiem un Nolikumam;
16.2. ir tiesīgs rīkoties ar Pārvaldes apstiprināto budžetu un ir iestādes paraksta tiesīgā
persona;
16.3. pieņem darbā un atbrīvo no darba Pārvaldes darbiniekus, nosaka darbinieku
pienākumus, apstiprina darbinieku amata aprakstus, veicina viņu profesionālās kvalifikācijas
paaugstināšanu, atbilstoši Domes lēmumiem nosaka darbinieku darba samaksu;
16.4. atbilstoši normatīvo aktu prasībām saskaņo izglītības iestāžu izglītības programmas un
pedagogu tarifikācijas;
16.5. dod saistošus norādījumus un izdod rīkojumus Pārvaldes darbiniekiem un izglītības
iestāžu vadītājiem; atceļ vai aptur izglītības iestāžu vadītāju prettiesiskus rīkojumus;
16.6. atbilstoši savai kompetencei rīkojas ar Pārvaldes bilancē nodoto pašvaldības mantu un
naudas līdzekļiem, veic saimnieciskos darījumus atbilstoši Domes noteiktajai kārtībai;
16.7. nodrošina Pārvaldes materiālo vērtību saglabāšanu;
16.8. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Pārvaldi pašvaldības, valsts un starptautiskajās
institūcijās, atbilstoši savai kompetencei izsniedz pilnvaras padotībā esošajiem darbiniekiem;
Iks9-18
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16.9. veic citus pienākumus atbilstoši amata aprakstam.
17. Pārvaldes vadītājam ir vietnieks, kura kompetenci nosaka Pārvaldes vadītājs.
18. Jaunatnes centrs darbojas saskaņā ar Jaunatnes centra nolikumu, kuru apstiprina
Pārvaldes vadītājs.
18.1 Atbalsta centrs darbojas saskaņā ar Atbalsta centra nolikumu, kuru apstiprina Pārvaldes
vadītājs.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 26.10.2017. lēmumu (prot.Nr.17, 11.§.)

19. Pārvalde savas funkcijas veic sadarbībā ar pašvaldības struktūrvienībām, izglītības
iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, citām juridiskajām un
fiziskajām personām.
20. Pārvalde tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, valsts budžeta līdzekļiem,
projektos piesaistītiem publisko fondu līdzekļiem, privātpersonu ziedojumiem un dāvinājumiem.
Pārvaldei saskaņā ar Domes apstiprinātajiem noteikumiem ir tiesības sniegt maksas pakalpojumus.
21. Pārvaldē tiek organizēta grāmatvedības, lietvedības, personāla un statistikas uzskaite
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
22. Pārvaldes grāmatvedībā tiek veikta Pārvaldes, kā arī Tukuma pirmsskolas izglītības
iestādes “Lotte”, Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte”, Tukuma pirmsskolas
izglītības iestādes “Karlsons” un Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pepija” finanšu, materiālo
un nemateriālo līdzekļu un saimniecisko darījumu uzskaite atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Lotte”, Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes
“Vālodzīte”, Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Karlsons” un Tukuma pirmsskolas izglītības
iestādes “Pepija” finanšu dokumenti izpildei un apmaksai tiek iesniegti ar attiecīgās pirmsskolas
izglītības iestādes vadītāja rezolūciju. Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Lotte”, Tukuma
pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte”, Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Karlsons” un
Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pepija” vadītāji ir atbildīgi par savu vadīto iestāžu mantas
un budžeta līdzekļu likumīgu, racionālu un efektīvu izmantošanu.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 25.02.2016. lēmumu (prot.Nr.3, 9.§.)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 25.08.2016. lēmumu (prot.Nr.11, 9.§.)

22.1 Visas finanšu un grāmatvedības operācijas ar banku veic Pārvaldes vadītājs ar pirmā
paraksta tiesībām un Pārvaldes grāmatvedis ar otrā paraksta tiesībām. Par grāmatvedības kārtošanu
un visu saimniecisko darījumu apliecinošo dokumentu oriģinālu, kopiju vai datu saglabāšanu ir
atbildīgs Pārvaldes vadītājs.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 25.02.2016. lēmumu (prot.Nr.3, 9.§.)

23. Pārvaldes pārraudzībā ir Tukuma novadā esošās fizisko un juridisko personu dibinātas
izglītības iestādes vai to struktūrvienības, kuras realizē licencētas izglītības programmas. Pārvalde
pārraudzību realizē noslēgtā sadarbības līguma ietvaros.
IV. Pārvaldes darbības tiesiskuma nodrošināšana
24. Pārvaldes darbības tiesiskumu nodrošina Pārvaldes vadītājs un darbinieki atbilstoši
darba pienākumu aprakstos un darba līgumos noteiktajai kompetencei.
25. Vadītājs izskata privātpersonu sūdzības par Pārvaldes funkcionālā pakļautībā esošo
izglītības iestāžu vadītāju izdotajiem administratīvajiem aktiem vai faktisko rīcību, ja ārējos
normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
26. Vadītāja izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt
Domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
V. Noslēguma jautājums
27. Ar šā Nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē ar Tukuma novada Domes 2014.gada
27.februāra sēdes lēmumu apstiprinātais Tukuma novada Izglītības pārvaldes nolikums (prot.Nr.2,
6.§.).
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Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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Ē.Lukmans

NORAKSTS

Pielikums
Tukuma novada Izglītības
pārvaldes nolikumam
Ar grozījumiem, kas izdarīti
ar Tukuma novada Domes lēmumu:
- 25.02.2016. (prot. Nr.3, 9.§.),
- 27.09.2018. (prot. Nr.__, __.§.)

Pārvaldes funkcionālā pakļautībā esošās
izglītības iestādes Tukuma novadā
Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Izglītības iestādes
Vispārizglītojošās skolas
Vidusskolas:
Tukuma Raiņa ģimnāzija
Tukuma 2.vidusskola
Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola
Irlavas vidusskola
Tumes vidusskola
Zemgales vidusskola
Pamatskolas:
Tukuma E.Birznieka - Upīša 1.pamatskola
Tukuma 2.pamatskola
Tukuma 3.pamatskola
Džūkstes pamatskola
Pūres pamatskola
Sākumskolas:
Sēmes sākumskola
Speciālās izglītības iestādes
Tukuma internātpamatskola
Dzirciema internātpamatskola
Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis”
Profesionālās ievirzes izglītības iestādes
Tukuma Sporta skola
Tukuma Mūzikas skola
Tukuma Mākslas skola
Pirmsskolas izglītības iestādes
Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Karlsons”
Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa “
Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Pepija”
Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte”
Irlavas pirmsskolas izglītības iestāde „Cīrulītis”
Pūres pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte”
Slampes pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”
Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde “Lotte”
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 25.08.2016. lēmumu (prot.Nr.11, 9.§.)

Iks9-18
11

Pārvaldes funkcionālā pakļautībā esošās
izglītības iestādes Tukuma novadā
Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Izglītības iestādes
Vispārizglītojošās skolas
Vidusskolas:
Tukuma Raiņa ģimnāzija
Tukuma 2.vidusskola
Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola
Tumes vidusskola
Zemgales vidusskola
Pamatskolas:
Tukuma E.Birznieka - Upīša 1.pamatskola
Tukuma 2.pamatskola
Tukuma 3.pamatskola
Džūkstes pamatskola
Irlavas pamatskola
Pūres pamatskola
Sākumskolas:
Sēmes sākumskola
Speciālās izglītības iestādes
Tukuma novada internātpamatskola
Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis”
Profesionālās ievirzes izglītības iestādes
Tukuma Sporta skola
Tukuma Mūzikas skola
Tukuma Mākslas skola
Pirmsskolas izglītības iestādes
Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Karlsons”
Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde “Lotte”
Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa “
Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Pepija”
Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte”
Pūres pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte”
Slampes pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”
Irlavas pirmsskolas izglītības iestāde „Cīrulītis”
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 25.08.2016. lēmumu (prot.Nr.11, 9.§.)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 27.09.2018. lēmumu (prot.Nr.__, __.§.)

Iks9-18
12

Projekts
2.§.
Par grozījumiem Tukuma novada Domes
31.05.2018. lēmumā “Par Tukuma pirmsskolas
izglītības iestādes “Pasaciņa” darbinieku
nodarbinātības plānu”

Iesniegt izskatīšanai Domei šādu lēmuma projektu:

Veikt Tukuma novada Domes 31.05.2018. lēmumā “Par Tukuma pirmsskolas izglītības
iestādes “Pasaciņa” darbinieku nodarbinātības plānu” (prot.Nr.10, 9.§.) šādu grozījumu:
- aizstāt lēmuma 2.2. apakšpunktā vārdu “Karlsons” ar vārdu “Lotte”.

Nosūtīt:
-Izgl.pārv. (el + nor.)
-Administr.nod.
_______________________________
Sagatavoja Izglītības pārvalde (K.Logina), saskaņots ar vadītāju N.Reču

Iks9-18
13

Lēmums, kuru groza

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

LĒMUMS
Tukumā
2018.gada 31.maijā

prot.Nr.10, 9.§.

Par Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes
“Pasaciņa” darbinieku nodarbinātības plānu
Pamatojoties uz Tukuma novada Domes 2018.gada 26.aprīļa lēmuma “Par Tukuma pirmsskolas
izglītības iestādes “Pasaciņa” izglītojamo izvietošanas plānu” (prot.Nr.7, 17.§.) 4.punktu, Tukuma
novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Tukuma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem ir
sagatavojusi Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” darbinieku nodarbinātības plānu, lai
pēc iespējas samazinātu darbinieku dīkstāvi projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana PII
“Pasaciņa”” īstenošanas laikā. Provizoriski remontdarbus paredzēts veikt no 2018.gada jūnija līdz
2019.gada augustam.
Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” šobrīd ir nodarbināti:
Amats
Vadītājs
Vadītāja vietnieks izglītības jomā
Pirmsskolas izglītības skolotājs
sporta, mūzikas un logopēds)
Skolotāja palīgs
Grāmatvedis
Lietvedis
Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa
Saimniecības pārzinis
Apkopējs
Veļas pārzinis
Sētnieks
Tehniskais strādnieks

Skaits
1
1
(t.sk. 26 (2-prombūtne)
12
1
1
1
1
1
1
1
1
Kopā 46

Amata vienības
1
1
23,743
12
0,75
0,8
0,75
1
1
1
1
1
45,043

Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” 11 pedagogi un 8 skolotāju palīgi tiks
nodarbināti tajās Tukuma pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās saskaņā ar Tukuma novada Domes
2018.gada 26.aprīļa lēmumu “Par Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” izglītojamo
izvietošanas plānu” (prot.Nr.7, 17.§.) tiks izvietoti Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes
“Pasaciņa” izglītojamie. Ņemot vērā Tukuma novada Domes 2018.gada 26.aprīļa lēmuma “Par ēku
Vārtu ielā 3, Tukumā” (prot.Nr.7, 18.§.) 1.punktu, pedagogi un darbinieki, kurus nav iespējams
nodarbināt jau esošajās Tukuma pirmsskolas izglītības iestādēs, tiks nodarbināti pirmsskolas
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izglītības programmu īstenošanas vietā Vārtu ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā. Darbinieku
nodarbinātība pie cita darba devēja tiks īstenota, uzsākot projekta “Energoefektivitātes
paaugstināšana PII “Pasaciņa”” īstenošanas darbus ēkā Kurzemes ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā.
Darbinieku, kuriem tiks noteikta cita darba vieta – Vārtu ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā,
nodarbinātība tiks īstenota pēc ēkas Vārtu ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā, nodošanas
ekspluatācijā, uzsākot tajās pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu /Lai izpildītu savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: [..] atbilstoši apstiprinātajam
pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus/ un Izglītības
likuma 17.panta pirmās daļas 1.punktu /Katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru
dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību/:
1. atbalstīt Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pedagogu un skolotāju palīgu
nodarbinātību pie cita darba devēja uz Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” ēkas
Kurzemes ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā, remontdarbu veikšanas laiku un uzdot Izglītības
pārvaldei precizēt konkrēto citu skolotāju (logopēda, mūzikas un sporta skolotāja) darba likmju
sadalījumu atbilstoši faktiskajai situācijai Tukuma novada izglītības iestādēs pēc stāvokļa uz
2018.gada 1.septembri:

Nr.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Tukuma
pirmsskolas
izglītības
iestāde
“Pepija”
“Karlsons”
“Vālodzīte”
“Taurenītis”
“Lotte”
Kopā

Pirmsskolas izglītības
skolotājs
citi skolotāji
skaits
3
4
2
2
0
11

likmes
2,583
3,722
1,722
1,791
0
9,818

skaits
1 (logopēds)
1 (mūzikas)
0
1 (sports)
4

likmes
0,5
0,5
1,167
0
0,277
2,444

Skolotāja
palīgs
amata
skaits
vienības
2
2
3
3
2
2
2
2
0
0
9
9

2. atbalstīt Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” darbinieku nodarbinātību pie
cita darba devēja, uz Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” ēkas Kurzemes ielā 5,
Tukumā, Tukuma novadā, remontdarbu veikšanas laiku:
Nr.

Iestāde

2.1.

Tukuma
pirmsskolas
izglītības iestāde “Pepija”
Tukuma
pirmsskolas
izglītības iestāde “Karlsons”
“Lotte”
Tukuma novada Izglītības
pārvalde

2.2.

2.3.

Amata nosaukums
Pirmsskolas iestāžu 1
un skolu māsa

Darbinieku
skaits

Amata
vienības/ likmes
0,2
0,2

Tukuma pirmsskolas 1
izglītības
iestādes
“Pasaciņa” vadītāja
vietnieks izglītības
jomā
Kopā 2

0,6

1

3. pēc nodošanas ekspluatācijā ēku Vārtu ielu 3, Tukumā, Tukuma novadā, un tai piegulošo
teritoriju noteikt par Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pirmsskolas izglītības
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programmas īstenošanas vietu projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana PII “Pasaciņa”
īstenošanas laikā,
4. atbalstīt Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” darbinieku nodarbinātību citā
darbavietā – Vārtu ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā (pēc nodošanas ekspluatācijā):
Nr.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Amata nosaukums
Vadītājs
Vadītāja vietnieks izglītības
jomā
Pirmsskolas
izglītības
skolotājs
Skolotāja palīgs
Saimniecības pārzinis
Pirmsskolas
skolu māsa
Lietvedis
Grāmatvedis
Apkopējs

iestāžu

4.8. Veļas pārzinis
4.9. Tehniskais strādnieks
4.10. Sētnieks

Darbinieku skaits
1
1

Amata vienības/likmes
1
0,4

14 (2-prombūtne)

10,481

4
1

4
1
(veiks
arī
pienākumus)
0,35

un 1

ēkas

dežuranta

0,8 (aizvietos skolotāja palīgu)
0,4 (0,75 – šobrīd)
1 (0,5 veļas pārzinis + 0,5 skolotāja
palīgs)
1 (0,5 apkopēja + 0,5 skolotāja palīgs)
1
1
22,781

1
1
1
1
1
1
Kopā 23

5. uzdot Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” vadītājai Jeļenai Kulikai līdz
2018.gada 15.jūnijam:
5.1. sagatavot trīspusēju vienošanos ar lēmuma 1. un 2.punktā minētajām iestādēm un
iesaistītajiem darbiniekiem par darba tiesisko attiecību turpināšanu pie cita darba devēja projekta
“Energoefektivitātes paaugstināšana PII “Pasaciņa” īstenošanas laikā;
5.2. brīdināt darbiniekus par darba līguma grozījumiem projekta “Energoefektivitātes
paaugstināšana PII “Pasaciņa”” īstenošanas laikā.
6. kontroli par lēmuma izpildi uzdot Tukuma novada Izglītības pārvaldei.

Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans
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3.§.
Par izmaiņām Tukuma novada
Kultūras komisijas sastāvā

Iesniegt izskatīšanai Domei šādu lēmuma projektu:
2018.gada 5.septembrī saņemts Ainas Koļesņikovas iesniegums (reģ.Nr.5478) par viņas
izslēgšanu no Tukuma novada Kultūras komisijas sastāva.
Pamatojoties uz minēto:
1. izslēgt Ainu Koļesņikovu no Tukuma novada Kultūras komisijas,
2. iekļaut Viju Ratnieci Tukuma novada Kultūras komisijā.

Nosūtīt:
-Kult.nod.
- pers. vad.
-Ratniecei, Koļesņikovai
___________________
Sagatavoja D.Liepiņa-Zusāne
Izskatīts Kultūras komisijā
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4.§.
Par naudas līdzekļiem
Iesniegt izskatīšanai Finanšu komitejai šādu lēmuma projektu:
1. Tukuma novada Domē (turpmāk – Dome) 2018.gada 17.augustā ir saņemts (reģistrēts
Domē ar Nr.4909) apgāda Jumava valdes priekšsēdētāja Jura Visocka iesniegums (turpmāk –
Iesniegums) ar aicinājumu izskatīt iespēju atbalstīt Dainas Jansones-Treices grāmatas izdošanu,
veicot 150 grāmatu eksemplāru iepirkšanu (vienas grāmatas cena 10 eiro + 12% PVN).
Izskatot Iesniegumu, Kultūras komisija noraidīja aicinājumu piedalīties grāmatas
eksemplāru pirkšanā.
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktā ietverta viena no pašvaldības
autonomām funkcijām 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.), 21.panta otrā daļa noteic, ka Domes
darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta otro
daļu:
- noraidīt apgāda Jumava valdes priekšsēdētāja Jura Visocka 2018.gada 17.augusta
iesniegumu ar aicinājumu atbalstīt Dainas Jansones-Treices grāmatas izdošanu, veicot 150 grāmatu
eksemplāru iepirkšanu.
2. Tukuma novada Dome ir saņēmusi Latvijas Motosporta federācijas (reģ.
Nr.40008022951, jur. adrese Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006) (turpmāk - LaMSF) iesniegumu
(iesnieguma reģ.Nr.5172) ar lūgumu finansiāli atbalstīt Tukuma novada sportistus Edgaru Meņģeli
(deklarētā dzīvesvietas adrese: „Meņģeli”, Džūkstes pagasts, Tukuma novads, LV-3147) un Emīlu
Sigājevu (deklarētā dzīvesvietas adrese: „Pabērzi”, Džūkstes pagasts, Tukuma novads, LV-3147) ,
kuri iekļauti Latvijas nacionālās kvadriciklu izlases sastāvā dalībai Eiropas nāciju motokrosa
sacensībās. Sacensības notiks 2018.gada 22.-23.septembrī Dānijas pilsētā Slagelsē. LaMSF lūdz
iespēju finansiāli atbalstīt E.Meņģeli un E.Sigājevu dalību šajās prestižajās sacensībās. Kopējā
izmaksu tāme ir 2503,00 euro, tai skaitā: ekipējuma iegāde 300,00 euro, motokrosa zābaki –
3500,00 euro, uzlīmju komplekts – 270,00 euro, virsjaku iegāde – 83,00 euro, transporta izdevumu
segšana – 1500,00 euro. Sporta komisija ierosina atbalstīt E.Meņģeļa un E.Sigājeva dalību Eiropas
nāciju motokrosa sacensībās, kas notiks 2018.gada 22.-23.septembrī Dānijas pilsētā Slagelsē ar
līdzfinansējumu katram sportistam 250,00 euro (divi simti piecdesmit euro).
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, ka „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 2018.gada budžeta neparedzētiem izdevumiem samaksāt
Latvijas Motosporta federācijai iesniegto rēķinu 500,00 (pieci simti euro) - Edgara Meņģeļa un
Emīla Sigājeva dalībai Eiropas nāciju motokrosa sacensībās, kas notiks 2018.gada 22.-23.septembrī
Dānijas pilsētā Slagelsē.
Nosūtīt:
-izraksti;
-Kult.nod.; - Fin.n.
___________________
Sagatavoja D.Liepiņa-Zusāne un J.Kožeurovs. 1.p.Izskatīts Kultūras komisijā, 2.p. Sorta komisijā.
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