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1.§.
Par Tukuma novada pašvaldības
2018. gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Iesniegt izskatīšanai Domei šādu lēmuma projektu:
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 72. pantu, Likuma par
budžetu un finanšu vadību 14. panta trešo daļu un Ministru kabineta 2010. gada 5. maija noteikumiem
Nr. 413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 2. punktu:
1. apstiprināt Tukuma novada pašvaldības 2018. gada publisko pārskatu.
2. Tukuma novada pašvaldības 2018. gada publisko pārskatu nosūtīt:
2.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;
2.2. Latvijas Nacionālajai bibliotēkai;
2.3. Tukuma bibliotēkai.
3. Paziņojumu par pārskata pieejamību iedzīvotājiem publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”,
Tukuma novada Domes bezmaksas informatīvajā izdevumā “Tukuma Laiks” un pašvaldības tīmekļa
vietnē www.tukums.lv.

Nosūtīt:
- Kult. nod.
- Administr. nod.
- Kult. nod.
____________________________________
Sagatavoja S. Zekunde
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2.§.
Par naudas līdzekļiem
Iesniegt izskatīšanai Finanšu komitejai šādu lēmuma projektu:

Tukuma novada Dome 2019. gada 23. maijā ir saņēmusi X iesniegumu (reģ. Nr. 3266) ar
lūgumu atbalstīt meitas X (deklarētā dzīvesvietas adrese: X), kura ir Jūrmalas mūzikas vidusskolas,
trompetes specialitātes 10. klases audzēkne, dalību 6. Starptautiskajā Jauniešu pūtēju orķestru
festivālā Karlsbādē (Čehijā) Latvijas Jauniešu pūtēju orķestra sastāvā. Festivāls un gatavošanās
festivālam notiek laikā no 2019. gada 14. augusta līdz 2019. gada 26. augustam. Pasākuma
organizators Latvijā ir biedrība “Latvijas jauniešu pūtēju orķestris” (jur.adrese Aleksandra Bieziņa
iela 9 – 93, Rīga, reģ. Nr. 40008071603), kura jau daudzus gadus rīko konkursu un komplektē dalību
jauniešu uzņemšanai Jauniešu pūtēju orķestrī. Vecāku līdzmaksājums dalībai festivālā 2019. gadā ir
300,00 euro (transporta, naktsmītņu u.c. izdevumi). Ir saņemta arī atbalsta vēstule no biedrības
“Latvijas jauniešu pūtēju orķestris”.
Kultūras komisija ierosina atbalstīt līdzfinansējuma 300,00 euro piešķiršanu X, samaksājot
biedrības “Latvijas jauniešu pūtēju orķestris” iesniegto rēķinu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 5. punktu, kas noteic, ka
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.) un 21.panta otrā daļu, ka Domes
darbībai un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem,
1.variants
- no Tukuma novada pašvaldības 2019. gada budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
samaksāt biedrības “Latvijas jauniešu pūtēju orķestris” iesniegto rēķinu 300,00 euro (trīs simti euro)
par X dalību Starptautiskajā Jauniešu pūtēju orķestru festivālā Čehijā Jauniešu pūtēju orķestra
sastāvā.
2.variants
- no Tukuma novada pašvaldības 2019. gada budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
samaksāt biedrības “Latvijas jauniešu pūtēju orķestris” iesniegto rēķinu 150,00 euro (viens simts
piecdesmit euro) par X dalību Starptautiskajā Jauniešu pūtēju orķestru festivālā Čehijā Jauniešu
pūtēju orķestra sastāvā. (šāds atbalsts bija 2017.gadā, jo tad uzstādījums bija, ka tomēr vecākiem arī
jāpiedalās, plus šis nav konkurss, bet festivāls).

Nosūtīt:
-Fin.n.
-Adresātam
-Kult.nod.
________________________________________
Izskatīts Kultūras komisijā (el.)
Sagatavoja D.Liepiņa-Zusāne
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