TUKUMA NOVADA DOME
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJA

SĒDES PROTOKOLS
Tukumā
2019.gada 16.janvārī
Plkst.15:30
1. Par Tukuma Raiņa ģimnāzijas reorganizāciju.
ZIŅO: N.Rečs

2. Par Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas reorganizāciju
ZIŅO: N.Rečs

3. Par Tumes vidusskolas reorganizāciju.
ZIŅO: N.Rečs

4. Par nevalstisko organizāciju (biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju – NVO)
Atbalsta programmu Tukuma novadā 2019. gadam.
ZIŅO: D.Liepiņa-Zusāne

5. Par programmas “Tukuma novads ceļā uz Latvijas valsts simtgadi” izpildes gaitu
ZIŅO: D.Liepiņa-Zusāne

6. Par valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko (amatiermākslas) kolektīvu
vadītāju darba samaksai 2019. gadā.
ZIŅO: D.Liepiņa-Zusāne

7. Par “Tukuma novada Kultūras projektu konkursa nolikums” apstiprināšanu.
ZIŅO: D.Liepiņa-Zusāne

Informācija par Tukuma novada pašvaldības budžetu 2019.gadam projektu un programmas
VISVARIS moduļa BUDZIS apmācība.
ZIŅO: Ē.Lukmans, L.Dzalbe

Komitejas priekšsēdētāja

L.Reimate
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Projekts
1.§.
Par Tukuma Raiņa ģimnāzijas reorganizāciju
Iesniegt izskatīšanai Domei šādu lēmuma projektu:
Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma Pārejas noteikumu 32.punktu /Pašvaldības, kuru
padotībā ir ģimnāzijas, līdz 2019. gada 28. februārim Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā
kārtībā pieņem lēmumu par ģimnāziju nosaukumu maiņu vai likvidācijas vai reorganizācijas
pabeigšanu līdz 2021. gada 31. augustam, nodrošinot izglītojamo turpmāku izglītošanos atbilstošā
izglītības programmā, kā arī līdz 2021. gada 31. augustam veic visas nepieciešamās darbības, lai
izdarītu atbilstošus grozījumus Izglītības iestāžu reģistrā. Reorganizēto izglītības iestāžu nosaukumi
atbilst Izglītības likuma 26. panta prasībām/ Tukuma novada pašvaldībai līdz 2019.gada
28.februārim nepieciešams pieņemt lēmumu par Tukuma Raiņa ģimnāzijas nosaukuma maiņu.
Tukuma Raiņa ģimnāzija ir Tukuma novada pašvaldības padotībā esoša izglītības iestāde,
kas atbilstoši Ministru kabineta 20.03.2001. noteikumu Nr. 129 “Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas
statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 129) prasībām
īsteno vispārējās vidējās izglītības programmas un pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase)
programmu.
Vispārējās izglītības likuma Pārejas noteikumu 29.punkts paredz, ka grozījumi Vispārējās
izglītības likuma 40.punkta pirmās daļas 3.punktā, kas nosaka ģimnāzijas statusa termiņa
izbeigšanos, stājas spēkā 2021.gada 1.septembrī. Ņemot vērā minēto, Tukuma Raiņa ģimnāzija savu
statusu ir tiesīga saglabāt līdz 2021.gada 31.augustam. No 2021.gada 1.septembra saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma 40.panta pirmo, otro un ceturto daļu (nākotnes redakcija, kas būs spēkā
no 01.09.2021.), atkarībā no izglītības iestādes struktūras un mācību procesa organizācijas, būs
šādas vispārējās vidējās izglītības iestādes – vidusskolas un valsts ģimnāzijas. Vidusskolas
pamatuzdevums būs īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, savukārt,
valsts ģimnāzijas pamatuzdevums būs īstenot vispārējās vidējās izglītības programmas, tās būs
tiesīgas īstenot arī vispārējās pamatizglītības otrā posma izglītības programmu vai pilnu
pamatizglītības programmu un papildus minēto izglītības programmu īstenošanai veiks reģionālā
metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra funkcijas.
Lai nodrošinātu Tukuma Raiņa ģimnāzijai valsts ģimnāzijas statusu, nepieciešams izpildīt
MK noteikumu Nr. 129 5.punktā noteiktās prasības. Viena no prasībām paredz, ka uz valsts
ģimnāzijas statusu var pretendēt izglītības iestāde, kurā iepriekšējos divus mācību gadus izglītojamo
mācību sasniegumu vidējais procentuālais novērtējums centralizētajos eksāmenos ir bijis vismaz par
10 procentiem augstāks nekā vidējais procentuālais novērtējums valstī un vismaz par 5 procentiem
augstāks nekā vidējais procentuālais novērtējums attiecīgajā plānošanas reģionā.
Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra sniegto informāciju Tukuma Raiņa ģimnāzijas
izglītojamo mācību sasniegumu vidējais procentuālais novērtējums centralizētajos eksāmenos
2016./2017. mācību gadā bija 59,14% un 2017./2018. mācību gadā – 59,57%. Valstī vidējais
procentuālais novērtējums centralizētajos eksāmenos 2016./2017. mācību gadā bija 49,11% un
2017./2018. mācību gadā – 49,68%. Rīgas plānošanas reģionā vidējais procentuālais novērtējums
centralizētajos eksāmenos 2016./2017.mācību gadā bija 50,79% un 2017./2018. mācību gadā
51,21%. Izvērtējot saņemto informāciju, var secināt, ka Tukuma Raiņa ģimnāzijas izglītojamo
mācību sasniegumu vidējais procentuālais novērtējums centralizētajos eksāmenos 2016./2017.
mācību gadā bija par 10,03% augstāks nekā vidējais procentuālais novērtējums valstī un par 8,35%
augstāks nekā vidējais procentuālais novērtējums Rīgas plānošanas reģionā, savukārt vidējais
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procentuālais novērtējums centralizētajos eksāmenos 2017./2018. mācību gadā bija par 9,89%
augstāks nekā vidējais procentuālais novērtējums valstī un par 8,26% augstāks nekā vidējais
procentuālais novērtējums Rīgas plānošanas reģionā. Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas
sniegto atzinumu Tukuma Raiņa ģimnāzija nav izpildījusi MK noteikumu Nr. 129 5.4.1.
apakšpunktā ietverto valsts ģimnāzijas statusa pretendēšanas kritēriju, ka vidējais procentuālais
novērtējums centralizētajos eksāmenos ir bijis vismaz par 10 procentiem augstāks nekā vidējais
procentuālais novērtējums valstī (Tukuma Raiņa ģimnāzijai minētais novērtējums 2017./2018.
mācību gadā bija par 9,89% augstāks).
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma Pārejas noteikumu
32.punktu:
1. saglabāt ģimnāzijas statusu un nosaukumu Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādei
“Tukuma Raiņa ģimnāzija” (juridiskā adrese: J.Raiņa iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101)
ne ilgāk kā līdz 2021.gada 31.augustam;
2. ja Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādei “Tukuma Raiņa ģimnāzija” līdz 2020.gada
31.decembrim atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir piešķirts valsts ģimnāzijas statuss, tad atbilstoši
normatīvo aktu prasībām reorganizēt Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādes “Tukuma
Raiņa ģimnāzija” (juridiskā adrese: J.Raiņa iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101) un
“Tukuma 2.pamatskola” (juridiskā adrese: J.Raiņa iela 3A, Tukums, Tukuma novads, LV-3101), tās
apvienojot un izveidojot jaunu Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādi “Tukuma Valsts Raiņa
ģimnāzija”;
3. ja Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādei “Tukuma Raiņa ģimnāzija” līdz 2020.gada
31.decembrim nav piešķirts valsts ģimnāzijas statuss, tad atbilstoši normatīvo aktu prasībām
reorganizēt Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādes “Tukuma Raiņa ģimnāzija” (juridiskā
adrese: J.Raiņa iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101) un “Tukuma 2.pamatskola” (juridiskā
adrese: J.Raiņa iela 3A, Tukums, Tukuma novads, LV-3101), tās apvienojot un izveidojot jaunu
Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādi “Tukuma Raiņa 1.vidusskola” 2021.gada 1.septembrī.

Nosūtīt:
- Izgl. pārv. (eks.+el.)
- Fin. nod.
- Izglītības un zinātnes ministrijai
- TRĢ
- Tukuma 2.pmsk.
______________________________________________
Sagatavoja Izglītības pārvalde (K.Logina), saskaņots ar vadītāju N.Reču
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Projekts
2.§.
Par Tukuma Vakara un neklātienes
vidusskolas reorganizāciju
Iesniegt izskatīšanai Domei šādu lēmuma projektu:
Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma Pārejas noteikumu 34.punktu /Pašvaldības, kuru
padotībā ir vakara (maiņu) vidusskolas, līdz 2019. gada 28. februārim Valsts pārvaldes iekārtas
likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par vakara (maiņu) vidusskolu nosaukumu maiņu vai
likvidācijas vai reorganizācijas pabeigšanu līdz 2020. gada 31. augustam, nodrošinot izglītojamo
turpmāku izglītošanos atbilstošā izglītības programmā, kā arī līdz 2020. gada 31. augustam veic
visas nepieciešamās darbības, lai izdarītu atbilstošus grozījumus Izglītības iestāžu reģistrā.
Reorganizēto izglītības iestāžu nosaukumi atbilst Izglītības likuma 26. panta prasībām./ Tukuma
novada pašvaldībai līdz 2019.gada 28.februārim nepieciešams pieņemt lēmumu par Tukuma Vakara
un neklātienes vidusskolas reorganizāciju.
Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolā 2018./2019. mācību gadā ir 308 izglītojamie, no
tiem pamatizglītības pakāpē 69 izglītojamie un vidējās izglītības pakāpē 239 izglītojamie.
Vispārējās izglītības likuma 40.panta piektā daļa paredz, ka vakara vidusskolas pamatuzdevums ir
īstenot vispārējās vidējās izglītības programmas, lai nodrošinātu iespēju iegūt izglītību personām,
kuras ģimenes apstākļu, darba, sociālekonomisku, veselības stāvokļa vai citu iemeslu dēļ nav
ieguvušas vai neiegūst izglītību citās vispārējās izglītības iestādēs, tāpat vakara vidusskolas var
īstenot arī pamatizglītības programmas un pieaugušo neformālās izglītības programmas. Lai
nodrošinātu šo iespēju, nepieciešams Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēs saglabāt
izglītības programmas apguvi ne tikai klātienes, bet arī neklātienes un tālmācības formā. Tukuma
pilsētā vispārējās vidējās izglītības apguve tiek nodrošināta arī Tukuma Raiņa ģimnāzijā un Tukuma
2.vidusskolā, savukārt, no 2019.gada 1.septembra Tukuma novada pašvaldības lauku teritorijā
vispārējo vidējo izglītību varēs iegūt Zemgales vidusskolā.
Zemgales vidusskola līdztekus vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
programmai īsteno arī Valsts aizsardzības mācības programmu. 2018./2019. mācību gadā Zemgales
vidusskolā mācās 282 izglītojamie, no tiem pamatizglītības pakāpē 238 izglītojamie un vidējās
izglītības pakāpē 44 izglītojamie.
Tukuma Raiņa ģimnāzijā 2018./2019. mācību gadā vidējās izglītības pakāpē mācās 197
izglītojamie, bet Tukuma 2.vidusskolā – 123 izglītojamie.
Izglītojamo skaits vidējās izglītības pakāpē Tukuma Raiņa ģimnāzijā atbilst Ministru
kabineta 20.03.2001. noteikumu Nr. 129 “Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un
anulēšanas kārtība un kritēriji” 3.2.2.apakšpunktam /Uz ģimnāzijas statusu var pretendēt izglītības
iestāde [..] kuras 10. līdz 12.klasē mācās [..] ne mazāk par 120 izglītojamiem – citā
administratīvajā teritorijā/ un 5.1.3.apakšpunktam /Uz valsts ģimnāzijas statusu var pretendēt
izglītības iestāde: 5.1. kuras 10. līdz 12. klasē mācās: [..] ne mazāk par 120 izglītojamiem –
administratīvajās teritorijās, izņemot republikas pilsētas;/. Izglītojamo skaits Tukuma 2.vidusskolā
vidējās izglītības pakāpē atbilst Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr.591 “Kārtība, kādā
izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un
speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”
12.1.2. apakšpunktam /Uzņemot izglītojamo vispārējās vidējās izglītības programmā, pašvaldības
dibināta izglītības iestāde vai valsts augstskolas dibināta vidējās izglītības iestāde nodrošina, ka:
12.1. iegūstot izglītību klātienē: [..] 12.1.2. novada pilsētas – [..] Tukuma [..] – izglītības iestādē
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izglītojamo skaits 10. klasē ir ne mazāks par 18 vai kopējais izglītojamo skaits 10.–12. klasē ir ne
mazāks par 48;/. Savukārt izglītojamo skaits vidējās izglītības pakāpē tikai nedaudz pārsniedz
Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr. 447. “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu
darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās
izglītības iestādēs” 6.4.1. apakšpunktā /Atbilstoši šo noteikumu 4. un 5. punktā minētajai novadu un
republikas pilsētu pašvaldību, [..] sniegtajai informācijai ministrija aprēķina normēto bērnu un
skolēnu skaitu katrā izglītības pakāpē, piemērojot šādus koeficientus: [..] 10.–12. klases skolēnu
skaitam – koeficientu 1,4, bet koeficientu 1,25, ja skolēnu skaits izglītības iestādē [..] 10.–12. klašu
grupā katrā izglītības programmā (vispārējās izglītības profesionāli orientētā virziena dienas
programmās, pārējās vispārējās izglītības dienas programmās, vakara (maiņu) izglītības
programmās, neklātienes izglītības programmās, tālmācības izglītības programmās) ir mazāks par:
32 skolēniem šo noteikumu 9.1., 9.2. un 9.4. apakšpunktā minētajos novados;/ noteikto izglītojamo
skaitu. Līdz ar to, lai nodrošinātu Zemgales, kā Tukuma novada administratīvajā teritorijā vienīgās
lauku vidusskolas ilgtspēju un saglabātu Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādē izglītības
programmas apguves iespēju ne tikai klātienes, bet arī neklātienes un tālmācības formā,
nepieciešams reorganizēt Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolu, pievienojot to Zemgales
vidusskolai.
Tukuma novada Dome 2018.gada 20.decembrī pieņēma lēmumu “Par Tukuma novada
izglītības attīstības rīcības plānu 2019.-2021.gadam” (prot. Nr.26,2. §.), kas paredz (stratēģiskā
uzdevuma “1.2. Veicināt efektīvu augstas kvalitātes mūsdienu prasībām atbilstošu vispārējo
izglītību” 1.2.2. prioritārā pasākuma “Izglītības iestāžu tīkla pilnveide” 1.2.2.2. darbība “Tukuma
Vakara un neklātienes vidusskolas reorganizācija, pievienojot to Zemgales vidusskolai”) Tukuma
Vakara un neklātienes vidusskolas reorganizāciju, pievienojot to Zemgales vidusskolai.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma Pārejas noteikumu
34.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktu /Tiešās pārvaldes
iestādi likvidē: pievienojot citai iestādei, — rezultātā pievienojamā iestāde beidz pastāvēt/, likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu /Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: [..]
gādāt par iedzīvotāju izglītību/, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu /Republikas
pilsētas pašvaldība un novada pašvaldība: saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina,
reorganizē un likvidē vispārējās izglītības iestādes/, 23.panta otro daļu /Pašvaldību izglītības
iestādes dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju
vai attiecīgās nozares ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju/ un piekto daļu /Par izglītības
iestādes likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā
sešus mēnešus iepriekš./:
1. reorganizēt Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādi “Tukuma Vakara un neklātienes
vidusskola” (juridiskā adrese: Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3104) pievienojot to
Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādei “Zemgales vidusskola” (juridiskā adrese: “Zemgales
vidusskola”, Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads, LV-3119) ar 2019.gada 1.septembri
(reorganizācija pabeidzama līdz 2019.gada 31.augustam), nosakot, ka izglītības programmu
īstenošanas vietas ir “Zemgales vidusskola”, Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads, LV-3119
un Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3104;
2. noteikt, ka Zemgales vidusskola ir Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas darba tiesisko
attiecību, saistību, lietu pārņēmēja;
3. uzdot pašvaldības izpilddirektorei Dacei Lebedai izveidot Tukuma Vakara un neklātienes
vidusskolas reorganizācijas komisiju un līdz 2019.gada 31.augustam organizēt:
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3.1. iestādes slēguma bilances sagatavošanu pēc stāvokļa uz 2019.gada 31.augustu;
3.2. iestādes ēkas, materiālo vērtību, finanšu līdzekļu, lietu un dokumentu nodošanu
Zemgales vidusskolas valdījumā;
3.3. attiecīgajā daļā iestādes dokumentu nodošanu glabāšanā Valsts arhīvā;
4. uzdot Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas direktora pienākumu izpildītājai Sandrai
Rēķei:
4.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Tukuma Vakara un neklātienes
vidusskolas darbiniekus par izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās, attiecīgi piedāvājot tās turpināt
Zemgales vidusskolā;
4.3. līdz 2019.gada 28.februārim informēt Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas
izglītojamo vecākus, pedagogus un tehniskos darbiniekus par Tukuma Vakara un neklātienes
vidusskolas reorganizāciju šajā lēmumā noteiktajos termiņos un kārtībā;
5. uzdot Zemgales vidusskolas direktorei Lienei Tāssei organizēt darba tiesisko attiecību, materiālo
vērtību, ēku, finanšu līdzekļu, lietu, arhīva, saistību, dokumentu pārņemšanu;
6. uzdot Tukuma novada Izglītības pārvaldei:
6.1. atbilstoši Izglītības likuma 24.panta piektajai daļai 10 dienu laikā pēc lēmums
pieņemšanas paziņot Izglītības iestāžu reģistram par Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas
reorganizāciju;
6.2. atbilstoši Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktam nosūtīt Izglītības un zinātnes
ministrijai Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas reorganizācijas saskaņošanai nepieciešamos
dokumentus.

Nosūtīt:
- Izgl. pārv. (eks.+el.)
- Fin. nod.
- Izglītības iestāžu reģistram
- Izglītības un zinātnes ministrijai
- Zemgales vsk.
- TVNV
______________________________________________
Sagatavoja Izglītības pārvalde (K.Logina), saskaņots ar vadītāju N.Reču
Iks1-19
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Projekts
3.§.
Par Tumes vidusskolas reorganizāciju
Iesniegt izskatīšanai Domei šādu lēmuma projektu:
Tukuma novada pašvaldībai saskaņā ar Izglītības likuma 4.pantu /Obligāta ir no piecu gadu
vecuma bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei un pamatizglītības iegūšana vai
pamatizglītības iegūšanas turpināšana līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai./ ir jānodrošina obligātās
izglītības iegūšanas iespēja novada administratīvajā teritorijā. Šobrīd Tukuma novada pašvaldības
teritorijā ir divpadsmit vispārējās izglītības iestādes, no tām piecas ir vidusskolas, kas nodrošina
iespēju iegūt vispārējo vidējo izglītību.
Tumes vidusskolā 2016./2017.mācību gadā vidējās izglītības pakāpē izglītību ieguva 27
izglītojamie (t.sk. 7 izglītojamie 10.klasē, 7 – 11.klasē un 13 – 12.klasē). 2017./2018.mācību gadā
netika nokomplektēta 10.klase, bet 11.klasē izglītību turpināja apgūt 6 izglītojamie un 12.klasē – 5
izglītojamie. 2018./2019.mācību gadā Tumes vidusskolā vidējās izglītības pakāpē netika
nokomplektēta neviena klase. Tumes vidusskolā pamatizglītības pakāpē izglītību iegūst 165
izglītojamie.
Tukuma novada Dome 2018.gada 20.decembrī pieņēma lēmumu “Par Tukuma novada
izglītības attīstības rīcības plānu 2019.-2021.gadam” (prot. Nr.26,2. §.), kas paredz izglītības iestāžu
tīkla pilnveidi (stratēģiskā uzdevuma “1.2. Veicināt efektīvu augstas kvalitātes mūsdienu prasībām
atbilstošu vispārējo izglītību” 1.2.2. prioritārā pasākuma “Izglītības iestāžu tīkla pilnveide” 1.2.2.1.
darbība “Tumes vidusskolas reorganizācija par Tumes pamatskolu”), mainot īstenoto izglītības
pakāpi Tumes vidusskolā un reorganizējot to par Tumes pamatskolu.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
1.punktu /Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: veidot
pašvaldību iestādes/, 15.panta pirmās daļas 4.punktu /Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas:
[..] gādāt par iedzīvotāju izglītību/, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu /Republikas
pilsētas pašvaldība un novada pašvaldība: saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina,
reorganizē un likvidē vispārējās izglītības iestādes/, 23.panta otro daļu /Pašvaldību izglītības
iestādes dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju
vai attiecīgās nozares ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju/ un piekto daļu /Par izglītības
iestādes likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā
sešus mēnešus iepriekš./:
1. reorganizēt Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādi “Tumes vidusskola” (juridiskā adrese:
Skolas iela 1C, Tume, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139) par Tukuma novada pašvaldības
izglītības iestādi “Tumes pamatskola” (juridiskā adrese: Skolas iela 1C, Tume, Tumes pagasts,
Tukuma novads, LV-3139) ar 2019.gada 1.septembri (reorganizācija pabeidzama līdz 2019.gada
31.augustam);
2. noteikt, ka Tumes pamatskola ir Tumes vidusskolas darba tiesisko attiecību, saistību, lietu
pārņēmēja daļā, kur darbinieki ir nodarbināti un saistības ir nodibinātas licencēto pamatizglītības
programmu īstenošanai un vispārējās pirmsskolas programmas īstenošanai;
Iks1-19
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3. uzdot pašvaldības izpilddirektorei Dacei Lebedai izveidot Tumes vidusskolas reorganizācijas
komisiju un līdz 2019.gada 31.augustam organizēt:
3.1. iestādes slēguma bilances sagatavošanu pēc stāvokļa uz 2019.gada 31.augustu;
3.2. iestādes ēkas, materiālo vērtību, finanšu līdzekļu, lietu un dokumentu nodošanu Tumes
pamatskolas valdījumā;
3.3. attiecīgajā daļā iestādes dokumentu nodošanu glabāšanā Valsts arhīvā;
4. uzdot Tumes vidusskolas direktorei Ingai Dāvidsonei:
4.1. izstrādāt Tumes pamatskolas nolikumu un līdz 2019.gada 29.martam iesniegt
apstiprināšanai Tukuma novada Domei;
4.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Tumes vidusskolas darbiniekus par
izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās, attiecīgi piedāvājot tās turpināt Tumes pamatskolā;
4.3. līdz 2019.gada 28.februārim informēt Tumes vidusskolas izglītojamo vecākus,
pedagogus un tehniskos darbiniekus par Tumes vidusskolas reorganizāciju šajā lēmumā noteiktajos
termiņos un kārtībā;
5. uzdot Tumes vidusskolas direktorei Ingai Dāvidsonei organizēt:
5.1. darba tiesisko attiecību, materiālo vērtību, ēku, finanšu līdzekļu, lietu, arhīva, saistību,
dokumentu pārņemšanu;
5.2. Tumes pamatskolas reģistrāciju attiecīgajos reģistros tās darbības nodrošinājumam;
6. uzdot Tukuma novada Izglītības pārvaldei:
6.1. atbilstoši Izglītības likuma 24.panta piektajai daļai 10 dienu laikā pēc lēmums
pieņemšanas paziņot Izglītības iestāžu reģistram par Tumes vidusskolas reorganizāciju;
6.2. atbilstoši Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktam nosūtīt Izglītības un zinātnes
ministrijai Tumes vidusskolas reorganizācijas saskaņošanai nepieciešamos dokumentus.

Nosūtīt:
- Izgl. pārv. (eks.+el.)
- Fin. nod.
- Izglītības iestāžu reģistram
- Izglītības un zinātnes ministrijai
- Tumes vidusskolai
______________________________________________
Sagatavoja Izglītības pārvalde (K.Logina), saskaņots ar vadītāju N.Reču
Iks1-19
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Projekts
4.§.
Par nevalstisko organizāciju (biedrību,
nodibinājumu, reliģisko organizāciju – NVO)
Atbalsta programmu Tukuma novadā 2019. gadam
Iesniegt izskatīšanai Finanšu komitejai šādu lēmuma projektu:
1. Pieņemt zināšanai Nevalstisko organizāciju (biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju
–
NVO) Atbalsta programmu Tukuma novadā 2019. gadā (pievienota).
2. Atbalsta programmu pieņemt ar 2019. gada budžeta apstiprināšanu.

Nosūtīt:
- Kult.nod.
- Att.nod.
- Fin.nod.
- Īpašumu nod.
- Pārvaldēm
- NVO Apvienībai
_______________________________
Sagatavoja D.Liepiņa - Zusāne
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9

Nevalstisko organizāciju
(biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju, t.i. - NVO)
Atbalsta programma Tukuma novadā 2019.gadam
Atbalsta virzieni, mērķi, aktivitātes un pašvaldības finansējums.
Atbilstība Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam rīcības virzieniem (RP
2016.1):
RV1
Mūsdienīga izglītība - no pirmsskolas līdz mūžizglītībai
RV2
Jauniešu iniciatīvas atbalsts
RV3
Saistoša kultūrvide un aktīva kultūras dzīve
RV4
Sports kā veselīga dzīvesveida pamats un novada atpazīstamības sekmētājs
RV5
Profilaksi pastiprinoša veselības aprūpe
RV6
Iekļaušanu sekmējoši sociālie pakalpojumi un palīdzība
RV8
Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta nodarbinātība
RV11 Augošs tūrisms
RV18 Pievilcīga un tīra apkārtējā vide
RV19 Droša vide
RV21 Aktīva iesaiste dažāda mēroga sadarbībā un tās sekmēšana
RV22 Kopienu aktivitātes sekmēšana
Noteiktie atbalsta virzieni Tukuma novada nevalstiskajām organizācijām ir saskaņā ar Tukuma
novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna (RP 2016.1) uzdevumu 22.1.
“Aktivizēt iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju iniciatīvas, kas vērstas uz novada attīstību”.
1. atbalsta virziens. Tukuma novada Domes atbalsts NVO iniciatīvām
Mērķis
Ar pašvaldības līdzfinansējumu atbalstīt NVO konkrētu, lietderīgu un uz rezultātu orientētu
mērķu īstenošanu, veicināt NVO iesaisti aktīvās pilsoniskās iniciatīvās, stiprināt iedzīvotājos
vēlmi darboties un apliecināt piederību savam novadam
Uzdevumi
1. Ar iekļaujošām sociālās, kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida aktivitātēm, izmantojot
vietējos resursus, radīt īpašas un ilgtspējīgas tradīcijas novadā.
2. Ar dažāda veida izglītojošiem pasākumiem veicināt iedzīvotāju iesaisti lietderīga brīvā laika
pavadīšanas un mūžizglītības aktivitātēs.
3. Atbalstot vietējās iniciatīvas, sekmēt iedzīvotāju un pašvaldības sadarbību.
Aktivitāte
2018.gads 2019.gads
Tukuma novada Domes 30.07.2015. noteikumu Nr.12 „Tukuma
EUR
EUR
novada Domes atbalsts nevalstisko organizāciju iniciatīvām”
(prot.Nr.9, 3.§.) izpilde
Atbalsts NVO iniciatīvām
51 262
45 470
Dotācijas biedrību – sporta klubu iniciatīvām
100 919
110 365
14 422
13 815
Aktivitāte
Sadarbības līgums ar Tukuma Nevalstisko organizāciju apvienību
(NVOA)
Kopā finansējums 1.atbalsta virzienam
166 603
169 650
2. atbalsta virziens
Tukuma novada Nevalstisko organizāciju un to biedru apbalvošanu ar naudas balvu
Mērķis
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Katru gadu apbalvot tās Tukuma NVO vai Tukuma NVO biedrus, kuri ar izcilu darbu, radošu
iedvesmu un nesavtīgu rīcību darījuši godu Tukuma novadam, veicinot novada attīstību un
atpazīstamību, veicinot vietējās sabiedrības iesaistīšanos novada atpazīstamības veidošanā,
demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības nostiprināšanā
Uzdevumi
1. Atbalstīt Tukuma NVO un to biedru aktivitāti darbībā, kas veicina Tukuma novada iedzīvotāju
vienotu rīcību novada labā
2. Veicināt Tukuma NVO sadarbību ar Tukuma novada pašvaldības iestādēm, sadarbības
partneriem valstī un ārzemēs sabiedrībai nozīmīgu kopīgu mērķu sasniegšanā
3. Pateikties Tukuma NVO un to biedriem par personisko ieguldījumu nozīmīgu projektu vai
pasākumu īstenošanā, veicinot Tukuma novada attīstību un atpazīstamību valstī un ārzemēs
4. Popularizēt sabiedrībā vērtības, kas saistītas ar brīvprātīgo darbu un radošām aktivitātēm
labdarības pasākumu īstenošanā un novada attīstībā.
Aktivitātes
2018.gads 2019.gads
EUR
EUR
Tukuma novada Domes 25.09.2014. nolikuma „Par Tukuma novada
4000
4000
nevalstisko organizāciju un to biedru apbalvošanu ar naudas balvu”
(prot.Nr.11, 9.§.) izpilde
Kopā finansējums 2.atbalsta virzienam
4000
4000
3. atbalsta virziens. Pašvaldības budžeta dotācija projektu īstenošanai
Mērķis
Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanu Tukuma novadā, nodrošinot līdzfinansējumu
NVO sagatavotajiem projektiem, kuri iesniegti un apstiprināti Eiropas Savienības struktūrfondu
un citu ārvalstu un valsts finanšu instrumentu projektu konkursos.
Uzdevums
Piešķirt līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta NVO sagatavoto un projektu konkursos
apstiprināto projektu īstenošanu, lai risinātu vietējai kopienai aktuālus jautājumus, veicinātu
vietējās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā,
realizētu vietējo iedzīvotāju intereses, sekmētu novada attīstību un dzīves kvalitātes uzlabošanos.
Aktivitātes
2018.gads 2019.gads
EUR
EUR
Pašvaldības budžeta rezerves fonds NVO projektiem
35 000
20 000
Kopā finansējums 3.atbalsta virzienam
35 000
20 000
4. atbalsta virziens. Ēku un telpu nodošana un izmantošana NVO darbībai (pašvaldības
netiešais ieguldījums NVO darbībai)
Mērķis
Aktīvas un pilsoniskas sabiedrības iesaistei un sadarbības veicināšanai nodrošināt vienādus
atbalsta nosacījumus nevalstisko organizāciju darbībai
Uzdevumi
1. Nodrošināt NVO darbībai nodoto pašvaldības ēku vai telpu apsaimniekošanas un komunālo
maksājumu izdevumu segšanu
2. Īpašos gadījumos, kad NVO darbība nav iespējama pašvaldības īpašumā, sadarbībā ar attiecīgo
novada iestādi atbalstīt NVO darbību citām personām piederošos īpašumos (telpu īre)
Aktivitātes
2018.gads 2019.gads
EUR
EUR
Tukuma pilsētā:
Tukuma biedrību darbībai nodotās ēkas Talsu 20 komunālie un
11038
11038
apsaimniekošanas izdevumi
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„Tukuma reģionālā diabēta biedrība”, Raudas 8 telpu īre
166
166
„Tukuma invalīdu sporta klubs”, Brīvības laukums 8 telpu īre un
9000
9000
apsaimniekošana
Biedrības: - Tukuma Tēlotājmākslas studija, Mēs-dejai, Bushido, Ar
15000
10000
gaišu skatu nākotnē, Novusa klubs “Tukums” Tidaholmas ielā 3
komunālie un apsaimniekošanas izdevumi
Biedrības „Ligzda” „A.Rancāna fonds”, Brīvības laukums 13
1300
1300
komunālie un apsaimniekošanas izdevumi
Biedrība „Tukuma literātu apvienība”, Šēseles 3, Tukuma bibliotēka
300
Biedrība „TuTV” Sporta 1, Tukuma Multifunkcionālais jauniešu centrs
630
150
Biedrības, kuras izmanto Tukuma pilsētas KN telpas pašdarbības
5000
5000
kolektīvu mēģinājumiem - Tukuma pilsētas Kultūras nams, Lielā iela 1
Biedrības: „Līdzvērtība”, „Gaišie darbi”, „Laulību policija”, „Tukuma
5000
0
novada amatnieku biedrība”, nodibinājums „Haleva dienests”
Melnezera ielā 1 (īre, komunālie maksājumi)
Tukuma novada pagastos:
Biedrība „Irlavas interešu klubiņš”- Irlavas pagasta administratīvā ēka
120
130
Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde
„Pūres dzirnas”, NVO centrs „Vinda” Pūres un Jaunsātu pagastu
3161
4537
pārvalde
Pūres pamatskolas sporta halle - Sporta klubs „Pūre” Pūres pamatskola
3000
3500
Biedrība „Asni 3139” – komunālie maksājumi pašvaldības īpašumā
954
1129
„Dārīši” Tumes un Degoles pagastu pārvalde
Biedrība „Tumes Mežroze” - Tumes kultūras namā Tumes un Degoles
182
182
pagastu pārvalde
Biedrība „Zentenes izaugsme” - Zentenes pakalpojumu centrā, Sēmes
504
335
un Zentenes pagastu pārvalde
Biedrība „Paradīze” – Sēmes pagasta telpas, Sēmes un Zentenes
813
840
pagastu pārvalde
Biedrība „Kaprīze” – Sēmes pagasta administratīvā ēka,
527
566
Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde
Biedrība „Džūkstei” Džūkstes Biedrības nama telpas, Slampes un
12
12
Džūkstes pagastu pārvalde
Biedrība „Rosme” Džūkstes kultūras nama zāle,
80
40
Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde
Kopā finansējums 4.atbalsta virzienam
56 787
47 925
5.atbalsta virziens. Līdzfinansējums NVO subsidētajām darba vietām
Mērķis un uzdevums
Atbalstīt un veicināt iedzīvotāju un cilvēku ar īpašām vajadzībām iesaisti darba tirgū
Aktivitāte
2018.gads 2018.gads
EUR
EUR
Līdzfinansējums subsidētajai darba vietai kopā
6931
9222
Kopā finansējums 5.atbalsta virzienam
6931
9222
KOPĀ VISI VIRZIENI
262 832
250 797
Projekts
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5.§.
Par programmas “Tukuma novads
ceļā uz Latvijas valsts simtgadi” izpildes gaitu
Iesniegt izskatīšanai Finanšu komitejai šādu lēmuma projektu:
Pieņemt zināšanai informāciju par programmas “Tukuma novads ceļā uz Latvijas valsts
simtgadi” izpildes gaitu 2018. gadā (pielikumā).

Nosūtīt:
- Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļai
- Fin nod
_______________________________
Sagatavoja Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vad. D.Liepiņa-Zusāne
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Tukuma novads ceļā uz Latvijas valsts simtgadi
Novada programma
Programmas izstrādes pamatojums:
LR simtgades svētku radošās padomes 5 galvenie programmas virzieni Latvijas valsts simtgades svinību rīkošanā laika posmā no 2017.-2021.g.
Par simtgades atzīmēšanas virsmērķi valstī noteikta Latvijas sabiedrības valsts gribas un valstiskās piederības sajūtas stiprināšana,
pašorganizējošu procesu rosināšana un dažādu līmeņu sadarbības veicināšana.
Valsts programma tiek veidota, balstoties uz sekojošiem mērķiem:
• godināt valsts dibinātājus un pieminēt notikumus, kas ietekmējuši Latvijas valsts izveidi;
• apliecināt Latvijas kā eiropeiskas valsts vērtības;
• cildināt Latvijas dabas skaistumu un kultūras daudzveidību;
• daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību un sasniegumus;
• spēcināt Latvijas kā 21. gadsimta nacionālas valsts identitāti;
• izkopt sabiedrībā atbildības ētiku par sevi, savu ģimeni, valsti.
Programmas atbilstība Tukuma novada attīstības programmas 2015.- 2021.gadam Rīcības plāna (RP 2016.1) 3.5.uzdevuma 3.5.1.pasākumam
(turpmāk – Attīstības programma)1
1.valsts programmas virziens. Latvijas ciltstēvi un ciltsmātes
Vēsturiskie notikumi un cilvēki, kas veidojuši Latvijas valsti, devuši ieguldījumu mūsu kultūrā, tautsaimniecībā, izglītībā un citās jomās.
Nr.

Aktivitāte novadā

Atbilstība
Attīstības
programmas
Investīciju
plānam
(IP 2016.5)2

Atbildīgās
institūcijas

Sadarbības
institūcijas

1

Plānotās
izmaksas
euro

Finanšu avoti un
izlietotais finansējums
2016. un 2017.gadā

Plānotais finansējums
2019.gadam

Tukuma novada attīstības programma 2015.-2021.gadam apstiprināta ar Tukuma novada Domes 2015.gada 22.decembra lēmumu (prot.Nr.14, 5.§).
Rīcības plāns (RP 2016.1) aktualizēts ar Tukuma novada Domes 2015.gada 24.novembra lēmumu (prot.Nr.16, 3.§).
1
Investīciju plāns (IP 2016.5) aktualizēts ar Tukuma novada Domes 2015.gada 24.novembra lēmumu (prot.Nr.16, 3.§).
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Plānotais
izpildes
gads

1.1.
Zigfrīda Annas Meierovica piemiņas iemūžināšana:
1.1.1. Zigfrīda Annas Meierovica
RV3, Nr.96.
Dome
piemineklis Tukumā un
Jaunās ielas skvēra
labiekārtošana

Tukuma
muzejs, valsts
institūcijas
Ap
250 000

PB, VB, VKKF, citi
(2016) 11 620 (PB)
(2017) 64 000 (PB)
20 000 (VB)
(2018) EUR 288 473
(PB)
EUR 115 000 (VB)

2018.

izpildīts

EUR 10 050 (ziedojumi)

1.1.2. Zigfrīda Annas Meierovica
RV3, Nr.85.
piemiņas vietas Brizulē
labiekārtošana
1.2.
Imants Ziedonis un Tukuma smukums:
1.2.1. Mālkalna (Ziedoņa ķiršu
RV18,
dārzs) teritorijas
Nr.233.
labiekārtošana un
piegulošās infrastruktūras
sakārtošana (t.sk.
būvprojekts)
1.2.2. Vēstījums, veltījums (vides
RV18,
objekts) dzejniekam
Nr.233.
Imantam Ziedonim

Sēmes/Zentenes
pagastu
pārvalde

Dome

Dome
5000

Citas
institūcijas

Dome

I.Ziedoņa
fonds „Viegli”,
citi partneri

7500

Investīciju plāns (IP 2016.5) aktualizēts ar Tukuma novada Domes 2015.gada 24.novembra lēmumu (prot.Nr.16, 3.§).
Iks1-19
15

2016.
izpildīts

PB, citi

2021.

10 000 (2019)

500 000

1.3.
Tukuma vecpilsēta (Vectukums) vēsturisko notikumu aspektā:
1.3.1. Informatīvo plāksnīšu pie
RV3, Nr.73.
Dome
Tukuma
2

(2016) EUR 4971
(PB)

PB, VKKF, citi
(2017) EUR 6000
(PB)
(2018) 0

2021.

PB, VKKF, citi

2021.

Tukuma pilsētas
vēsturiskajām ēkām
atjaunošana
1.3.2. Tukuma vēsturisko ēku
elektroniskās datu bāzes
izveidošana

muzejs,
iedzīvotāji
RV3, Nr.73.

Tukuma
muzejs

Dome, citas
institūcijas

0 (2019)

10000

PB, VKKF, citi
(2016) 2500 (PB)
(2017) 2500 (PB)
50% ir piešķirti

2.valsts programmas virziens. Latvijas valstiskuma attīstības ceļi
Notikumi, kas dažādos laikos un vietās ir bruģējuši ceļu uz valsti, tautas akcijas, kas stiprina piederības sajūtu un lepnumu.
2.1.
Projekta „Pastariņa mājas-Latvijas vēstures līkloču modelis” īstenošana:
2.1.1. Ekspozīcijas kūtī „Modernā RV3, Nr.71.
Tukuma
Dome,
PB, VKKF, citi
lauksaimniecība”
muzejs
6000
(2016) 3000 (PB)
izveidošana
50% ir piešķirti
2.1.2. 19.gs.lauku sētas maketa
RV3, Nr.70.
Tukuma
Dome,
PB, VKKF, citi
izveide
muzejs
(2016) 7000 (PB)
14000
(2018) 7000 (PB)
2.1.3. Virtuālās ekspozīcijas
„Latvijas vēstures līkloču
modelis” izveidošana

RV3, Nr.71.

2.1.4. Memoriālā ekspozīcija par
E.Birznieka-Upīša devumu
Latvijas kultūrā

RV3, Nr.71.

Tukuma
muzejs

Dome,
20000

Tukuma
muzejs

Dome,
Sēmes/Zentenes
pagastu
pārvalde, citas
Iks1-19
16

20000

LAD finansējums
ekspozīcijas
konstrukcijām
un videoprojektoram
EUR 12091,36
PB, VKKF, citi

2021.
0 (2019)

2021.
0 (2019)
2021.
izpildīts

2018.
izpildīts

2021.
0 (2019)

institūcijas

3. valsts programmas virziens. Latvijas rotāšana un dāvanu gatavošana
Latvijas, tajā skaitā simtgades stratēģiski svarīgo pilsētu (Valka, Cēsis, Valmiera, Jelgava, Liepāja, Rēzekne, Rīga) sakopšana, savas dzīves/darba telpas
sagatavošanu simtgadei, dāvanu radīšanu Latvijai - Lielā talka, “Katram savu tautastērpu”, piemiņas vietu sakopšana, koku stādīšana, akcija “Sadosimies
rokās”, “Izgaismosim Latviju” u. c.
3.1
Tukuma pilsētas Kultūras
RV3,
Dome
Tukuma
PV, VB, ES fondi
2021.
nama pārbūve un
Nr.90., 106.
pilsētas
EUR 6000 (PB)
30 000(PB)
energoefektivitātes
Kultūras nams,
(2017 nav
Tiek plānots metu
pasākumi un Kultūras nama
citi partneri
5 000 000 izmantots)
konkurss Arhitektūras
vecās daļas (Viesīgās
nodaļas budžetā
biedrības nams)
restaurācija
3.2.
Tukuma novada un
RV3, Nr.72.
Tukuma
Dome, Tautas
PB 2000 EUR
2021.
pārnovadu tautas tērpu
muzejs
lietišķās
450,00 VKKF
kolekcijas pabeigšana
mākslas studija
EUR 2000 (PB)
2000 (PB)
12000
„Durbe”
(2017)
EUR 2000 (PB)
(2018)
3.3.
Kvalitatīvas dzīves telpas sagatavošana valsts 100 gadei - dārzu, parku, skvēru u.c. vietu talkas, labiekārtošana un izveidošana:
3.3.1. Vasaras estrādes pie Tumes RV3, Nr.91.
Tumes/Deg Dome, pagasta
PB, ELFLA
2021.
strauta izbūve Tumes
oles
iedzīvotāji
2017. EUR 6000
0 (2019)
pagastā
pagastu
60000
(PP budžets)
pārvalde
(novirzīts gājēju
celiņa izbūvei)
Pūres/Jaunsātu
3.3.2. Uzraksta PŪRE
RV18, Nr.222 Pūres/Jaun
PB
2018.
pagasti
atjaunošana pie Ventspils
sātu
2700
Projekts dārdzības
Nav izpildīts
konsult.pad.
šosejas abos virzienos
pag.pārv.
dēļ netika īstenots.
Iks1-19
17

3.3.3. „Putnu dārza” Degolē
labiekārtošana

RV18,
Nr.206.

3.3.4

RV18,
Nr.223., 229.

Atjaunoti parki Irlavas un
Lestenes pagastu centros –
dāvana sakoptai Latvijai

Tumes/Deg
oles
pagastu
pārvalde
Irlavas/Les
tenes
pagastu
pārvalde
Slampes
/Džūkstes
pagastu
pārvalde

3.3.5. Valsts simtgadei veltītu
tematisko parku izveidošana
Slampē un Džūkstē

RV18,
Nr.209., 210.

3.3.6. Parka Sēmes pagasta
centrā, zemesgabalā
,,Priežkalniņš" ierīkošana dāvana Latvijas simtgadei
3.3.7. Džūkstes Pasaku dārza
izveidošana
3.4.
Akcijas „Staro novada
Dievnami” un „Staro
novada Gaismas nami”

RV18, Nr.234 Sēmes/Zent
enes
pagastu
pārvalde
RV18,
Tukuma
Nr.208.
muzejs
RV18,
Draudzes
Nr.224.
Dome

3.5.

RV3, Nr.105.

Latvijas valsts karoga
izvietošana novadā

Dome

Dome, pagasta
iedzīvotāji

Dome, pagastu
iedzīvotāji

5000

15000

Dome, pagastu
iedzīvotāji
3000

Dome
8000
Dome
Novada
iestādes,
uzņēmumi

Biedrība
„Vēsturiskā
Iks1-19
18

20000

100 000

25 000

PB, ELFLA
EUR 12096,79

PB, citi
(2017) EUR 9085
EUR 4866
PB, VKKF, citi
1000 EUR
EUR 631,65 (2016)
EUR 1060 (2017)
EUR 500 (2018)
PB, ELFLA
EUR 2000 (2017)
PP
PB, VKKF, citi
3500 EUR (2017)
PB, citi
EUR 4000 (2017)
novirzīti Luterāņu
bazn. pulksteņa un
apgaismojuma
atjaunošanai
PB, VKK, citi
2016.netika īstenots

2016.
izpildīts

2018.
izpildīts
2018.
izpildīts

2018.
Nav izpildīts. Mērķu
maiņa
2021.
2652 (PB)
2021.
0(2019)

10 000 (2019)

2019.

atmiņa”

3.6.

Džūkstes baznīcas
atjaunošana

RV3, Nr.69.

Biedrība
„Džūkste”

Slampes/Džūkstes
pagastu pārvalde,
Dome

200 000

EUR 1000 (2017)
Projekts dārdzības
dēļ netika īstenots.
VB, PB, ziedojumi,
citi
EUR 33 000 (2017)
EUR 20 000 (2017)

2020.
ziedojumi

4. valsts programmas virziens. Latvijas dzimšanas diena un dāvanu pasniegšana
Jau uzsākts darbs pie virknes projektu: Latvijas Nacionālā enciklopēdija, Latvijas valsts simtgades filmas, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstādes,
Dziesmu un deju svētki, Simtgades skolas soma, Nacionālās enciklopēdijas izveide, filmu programma, lielizstādes, koncerts “Dzimuši Latvijā”, “Baltā
galdauta svētki” u. c.
4.1.
Novada mākslas vērtību daudzināšana:
Tukuma muzejs,
4.1.1. Tukuma pilsētvides objektu
RV3, Nr.112. Dome
PB, VKK, citi
2019.
Tukuma
izveidošana, to saistība ar
Samaksa par
10 000 (PB)
Mākslinieku
izcilajiem novadniekiem
koncepcijas izstrādi
biedrība, Tukuma
20 000
Plānots apgleznot
(L.Āriņš, A.Artums,
2016.gadā.
Literātu
Raudas ielas 6 sienu
M.Zālīte, G.Bērziņš u.c.)
EUR 11 473 PB
apvienība, citas
biedrības
(2018)(Āriņa glezna)
4.1.2. Izstāde pilsētvidē “Tukums
RP, 3.5.1.
Dome
Dome, citas
VKKF, citi
2018.
pirms gadsimta. Pretim
institūcijas
4 000
EUR 1500 (2017)
izpildīts
valstiskai neatkarībai””
4.1.3. Džūkstes Pasaku muzeja
RV3, Nr.87.
Tukuma
Dome, citas
PB, VKKF, citi
2021.
4730 (PB)
ekspozīcija „A.Lerhismuzejs
institūcijas
70 000
EUR 5000 (2016)
Puškaitis un pasakas”
4.2.
„Simtgades skolas soma”
Tukuma
Dome,
PB, VKKF, citi
2019.
3 000
Tukuma muzejā
muzejs
izglītības
EUR 1000 (2016)
0 (2019)
Iks1-19
19

4.3.

4.4.

Koncerti novada Dievnamos

Baltā galdauta svētki –
simtgades daudzināšana

Draudzes

Novada
iestādes

iestādes
Dome, pagastu
pārvaldes, citas
iestādes
Biedrības,
iedzīvotāji

12 000

PB
EUR 3270 (2016)
EUR 3886 (2017)
EUR 2600 (2018)
PB
EUR 397,42 (2016)
EUR 400 (2017)
EUR 243 (2018)

2019.
3000 (PB)
2021.
500 (PB)

5. valsts programmas virziens. Latvijas draugi un kaimiņi
Starptautiskā un ārvalstu programma, publiskās diplomātijas pasākumi, kā arī sadarbība ar citām valstīm, kas atzīmē simtgadi (Igaunija, Lietuva, Polija,
Somija).
5.1.
Rožu svētki Tukumā „Mana
Dome,
Sadraudzības
PB, VKKF, citi
2018.
roze Latvijai”, pasākumi ar
Tukuma
pašvaldības
Tukuma sadraudzības
pilsētas
Pluņģe
izpildīts
pilsētām Pluņģi (Lietuva) un
Kultūras
(Lietuva),
80 000
Andrihovu (Polija),
nams,
Andrihova
atzīmējot šo valstu 100gadi
Tukuma
(Polija),
muzejs
biedrības
5.2.
Sadarbība ar starptautisku
Tukuma
Ārzemju
PB, VKKF, citi
2020.
organizāciju „Bridging
muzejs
sadarbības
Ages” un Baltijas valstu
partneri
partneriem
50 000
izpildīts
muzejpedagoģijas
programmas „Ceļojums
laikā. 1918.” sagatavošanā
5.3.
Nominācijas „Sibīrijā
Tukuma
UNESCO
10 000
PB, VKK, citi
izpildīts
2018.
Iks1-19
20

rakstītās vēstules uz bērza
tāss” iekļaušana UNESCO
programmas „Pasaules
atmiņa” starptautiskajā
sarakstā
KOPSAVILKUMS:
Finanšu avots
PB novada finanšu programma
Ziedojumu programma
VB dotācija
PAVISAM

muzejs

Summa (2018)
312 289
10 050
115 000
437 339

Nacionālā
komiteja

Summa (2019)
72 882

72 882

Iks1-19
21

EUR 2000 (2016)
EUR 2000 (2017)

Pašvaldības budžets
Ziedojumi
Valsts budžets

Projekts
6.§.
Par valsts budžeta mērķdotāciju
māksliniecisko (amatiermākslas) kolektīvu
vadītāju darba samaksai 2019. gadā
Iesniegt izskatīšanai Finanšu komitejai šādu lēmuma projektu:
1. Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra
noteikumiem Nr. 649 “Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija
māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām” līdzfinansējums no valsts budžeta Tukuma novada pašvaldības
māksliniecisko (amatiermākslas – 20 G1 grupas kolektīviem un 6 G2 grupas kolektīviem)
kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
par 2019. gadu piešķirti 17 618 euro (septiņpadsmit tūkstoši seši simti astoņpadsmit euro).
2. Uzdot Finanšu nodaļai pārskaitīt mērķdotāciju attiecīgajām pašvaldības iestādēm
atbilstoši 1. un 2. pielikumā norādītajam katra kolektīva finansējuma apjomam.

Nosūtīt:
-

Kult nod. – 2 eks
Fin.nod.
Tukuma Kultūras nams
Pagastu pārvaldēm

____________________________________
Sagatavoja D. Ernšteine, saskaņots ar nodaļas vadītāju

1.pielikums_G1 kolektīvi

Koris

Pūtēju orķestris

Tautas deju
kolektīvs

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Koklētāju
ansamblis

Atbilstīgi Ministru kabineta 2015.gada 17.novembri
noteikumiem Nr.649 „Kārtība, kādā tiek aprēķināta un
sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko
kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām”
Irlavas kultūras nama sieviešu koris "Irlava"
Pūres kultūras nama sieviešu koris "Abava"
Tukuma pilsētas kultūras nama jauktais koris "Gavile"
Tukuma pilsētas kultūras nama senioru koris "Skandīne"
Tukuma pilsētas kultūras nama skolotāju koris "Vanema"
Tukuma pilsētas Kultūras nama sieviešu koris "Noktirne"
Tumes kultūras nama jauktais koris
Tukuma pilsētas kultūras nama pūtēju orķestris "Tukums"
Džūkstes kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Pūces"
Pūres kultūras nama jauniešu deju kolektīvs "Pūrenieks"
Pūres kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Pūre"
Slampes Kultūras pils vidējās paaudzes deju kolektīvs "Namejs"
Slampes Kultūras pils tauas deju kolektīvs "Laisma"
Slampes kultūras pils senioru deju kolektīvs "Jumis"
Tukuma mākslas skolas jauniešu deju kolektīvs "Luste"
Tukuma pilsētas Kultūras nama Tautas deju ansamblis "Svīta"
Tukuma pilsētas Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs
"Svīta"
Tukuma pilsētas Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs
"Vidums"
Tumes kultūras nama Tautas deju kolektīvs "Solis"

20 Tukuma Mūzikas skolas koklētāju ansamblis
Kopā

Valsts
noteiktā
DD
MD
24,09%
gadā

JanvārisDecembris

Asignējumi iestāde

Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde
Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde
Tukuma pilsētas kultūras nams
Tukuma pilsētas kultūras nams
Tukuma pilsētas kultūras nams
Tukuma pilsētas kultūras nams

617
617
617
617
617
617
617
617
617
617
617
617
617
617
617
617

149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149
149

766
766
766
766
766
766
766
766
766
766
766
766
766
766
766
766

617

149

766

617
617

149
149

Tukuma pilsētas kultūras nams
766
766 Tumes un Degoles pagastu pārvalde

617
12340

149
2980

Tumes un Degoles pagastu pārvalde
Tukuma pilsētas kultūras nams
Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde
Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde
Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde
Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde
Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde
Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde
Tukuma IP
Tukuma pilsētas kultūras nams
Tukuma pilsētas kultūras nams

766 Tukuma IP
15320

2.pielikums_G2 kolektīvi

Atbilstīgi Ministru kabineta 2015.gada 17.novembri noteikumiem
Nr.649 „Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta
mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

Amatierteātris
Folkloras kopa,
etnogrāfiskais
ansamblis
Lietišķās mākslas
studija
Tautas mūzikas
ansamblis

Valsts
noteiktā
MD gadā

DD
24,09%

JanvārisDecembris

1 Tukuma Jaunatnes teātris "Brīvā versija"
2 Pūres folkloras kopa "Pūralāde"
3 Tukuma folkloras kopa AVOTS

309
309
309

74
74
74

383
383
383

4 Slampes folkloras kopa "Pūrs"

309

74

383

Tukuma pilsētas kultūras nams
Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde
Tukuma pilsētas kultūras nams
Slampes un Džūkstes pagastu
pārvalde

74

383

Tukuma Muzejs

74
444

383
2298

Tukuma pilsētas kultūras nams

5 Tukuma tautas lietišķās mākslas studija "Durbe"
309
Tukuma pilsētas kultūras nama tautas mūzikas ansamblis „Danču
6 spēle"
309
Kopā 1854

24

Asignējumi iestāde

Projekts

7.§.
Par “Tukuma novada Kultūras projektu
konkursa nolikums” apstiprināšanu
Iesniegt apstiprināšanai Domē šādu lēmuma projektu:
Lai nodrošināt pašvaldības budžeta lietderīgāku izmantošanu ir sagatavots Tukuma
novada Domes Kultūras projektu konkursa nolikums, kurā noteikta jauna kārtība finansiālā
atbalsta piešķiršanai Tukuma novadam nozīmīgiem kultūras projektiem vizuālās mākslas,
mūzikas, dejas, teātra mākslas, izdevējdarbības, kino, foto, rakstniecības, vides kultūras u.c.
kultūras un mākslas nozarēs, kā arī starpdisciplināriem un radošo industriju projektiem,
jaunrades, pētniecības un tradicionālās kultūras attīstību sekmējošiem projektiem, paplašinot
kultūras produktu piedāvājumu un saglabājot kultūras mantojumu Tukumā un Tukuma
novadā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu,
1. apstiprināt Tukuma novada Domes kultūras projektu konkursa nolikumu
(pielikumā).
2. Uzdot Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļai koordinēt nolikuma izpildi
un Finanšu nodaļai paredzēt finansējumu 2019. gada budžetā.

Nosūtīt:
- Kult. nod.
- Fin. nod.
- Kultūras komisijas vadītājam
___________________________
Sagatavoja Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vad. D.Liepiņa-Zusāne, izskatīts Kultūras komisijā

APSTIPRINĀTS
ar Tukuma novada Domes __.__.2019.
lēmumu (prot. Nr.___, ___.§.)

Tukuma novada Domes
KULTŪRAS PROJEKTU KONKURSA NOLIKUMS
VISPĀRĒJIE JAUTĀJUMI
1. Tukuma novada Domes (turpmāk – Dome) kultūras projektu konkursa nolikums nosaka
kārtību, kādā tiek iesniegti, izvērtēti un finansiāli atbalstīti Tukuma novadam nozīmīgi
kultūras un mākslas projekti.
2. Domes kultūras projektu konkursu (turpmāk – Konkurss) organizē un izsludina Domes
Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa.
3. Konkursā var piedalīties projekti, kuru realizācija notiek Tukumā vai Tukuma novadā un
kuru rezultāti ir nozīmīgs ieguvums Tukuma pilsētai un novadam.
4. Konkursā atbalstītie projekti tiek finansēti no Domes Kultūras, sporta un sabiedrisko
attiecību nodaļas kārtējā gada budžeta.
5. Konkursam iesniegtos pieteikumus vērtē Domes Kultūras komisija, gala lēmumu par
finansējuma piešķiršanu pieņem Domes deputāti.
6. Piedalīties konkursā un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var jebkura juridiska
persona, juridisku personu apvienība, individuālais komersants, nevalstiskas sabiedriskas
organizācijas u.c., kā arī fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu.
KONKURSA UZDEVUMI UN MĒRĶI
7. Konkurss ir Domes finansiāls atbalsts Tukuma novadam nozīmīgiem kultūras projektiem
vizuālās mākslas, mūzikas, dejas, teātra mākslas, izdevējdarbības, kino, foto,
rakstniecības, vides kultūras u.c. kultūras un mākslas nozarēs, kā arī starpdisciplināriem
un radošo industriju projektiem, jaunrades, pētniecības un tradicionālās kultūras attīstību
sekmējošiem projektiem, paplašinot kultūras produktu piedāvājumu un saglabājot kultūras
mantojumu Tukumā un Tukuma novadā.
8. Konkursa mērķi:
8.1. sekmēt mākslas un jaunrades procesu attīstību;
8.2. veicināt kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras saglabāšanu;
8.3. veicināt radīt jaunus, kvalitatīvus kultūras produktus un piedāvājumus ar pievienoto
vērtību Tukuma pilsētas un novada atpazīstamībai;
8.4. veicināt mūsdienīgas, intelektuālas kultūrvides veidošanu Tukuma pilsētā un novadā;
8.5. veicināt kultūras apmaiņu ar citām pilsētām Latvijā un ārvalstīs, akcentējot Tukuma
pilsētas un novada savdabību un apliecinot tās piederību pasaules kultūrai;
8.6. sekmēt kultūras vērtību izplatīšanu un to pieejamību plašākai sabiedrībai;
KONKURSA PRIORITĀTES, ATBALSTĀMIE PASĀKUMI UN AKTIVITĀTES
9. Konkursa prioritātes:
9.1. atbalsts inovatīviem un izglītojošiem projektiem visās kultūras un mākslas nozarēs;
9.2. atbalsts mākslinieciskās jaunrades projektiem;
9.3. atbalsts radošiem projektiem, kas veicina pilsētvides un pilsētas infrastruktūras
daudzveidīgu izmantošanu;
10. Izsludinot kārtējo konkursu, Dome var noteikt īpaši atbalstāmās prioritātes, kas tiek
norādītas konkursa izsludināšanas paziņojumā.
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11. . Projektu konkursā atbalstāmie pasākumi un aktivitātes:
11.1.
koncerti un festivāli;
11.2.
teātra, kino un deju izrādes;
11.3.
izstādes, mākslas plenēri;
11.4.
radošās darbnīcas;
11.5.
kultūrizglītojošas programmas un lekcijas;
11.6.
literārie pasākumi;
11.7.
kultūrvēsturisku izdevumu un grāmatu izdošana;
11.8.
kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana;
11.9.
tradicionālās kultūras pasākumi.
12. Projektu konkursā netiek atbalstītas aktivitātes, kas ir:
12.1.
pasākumi, kas ir daļa no Rožu svētku, Precību spēļu u.c. pasākumiem, kuriem
tiek plānots atsevišķs budžets;
12.2.
dalība pasākumos un festivālos, kuriem nav konkursu rakstura.
PROJEKTA FINANSĒŠANAS KĀRTĪBA
13. Kopējais projektu finansēšanas konkursā atbalstītajiem projektiem piešķirtais Domes
finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt kārtējā budžetā projektu finansēšanas konkursam
apstiprināto līdzekļu apmēru.
14. Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir 3000,00 euro (trīs tūkstoši euro).
15. Konkursā finansējums var tikt piešķirts:
15.1.
vienreizēju (atsevišķu) pasākumu organizēšanai;
15.2.
regulāru pasākumu ciklu organizēšanai (divu un vairāk).
16. Projekta iesniedzējam ir jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 30% apmērā no
kopējām projekta izmaksām. To var veidot pretendenta materiāls un nemateriāls
ieguldījums, projekta partneru, ja tādi ir, ieguldījums. Pretendentam ir tiesības piesaistīt
papildu finansējumu no citiem finanšu avotiem. Nemateriāls ieguldījums nedrīkst būt
vairāk nekā 60% no pašfinansējuma
17. Konkursa rezultātā piešķirtais finansējums nevar tikt izmantots:
17.1.
tehnikas, mēbeļu, aprīkojuma iegādei, kas saistīts ar vispārējo projekta
iesniedzēja ikdienas darbību vai darbības nodrošināšanu un nav attiecināms uz kādu
konkrētu projekta aktivitāti;
17.2.
nekustamā īpašuma iegādei un būvniecības darbiem;
17.3.
politiska un militāra satura pasākumiem;
17.4.
projekta iesniedzēja atalgojumam un citiem regulāriem administratīviem
izdevumiem, ja izdevumi ir saistīti ar vispārējo projekta iesniedzēja ikdienas darbību
vai darbības nodrošināšanu un nav attiecināmi uz kādu konkrētu projekta aktivitāti;
17.5.
pabalstu izmaksām;
17.6.
reprezentācijas izdevumiem;
17.7.
peļņas gūšanas pasākumiem.
18. Projektu finansēšanas konkursa rezultātā piešķirto finansējumu projekta iesniedzējs ir
tiesīgs izmantot tikai Domes atbalstītā projekta realizācijai, saskaņā ar noslēgto projektu
finansēšanas līgumu un grozījumus apstiprinātajā projekta tāmē drīkst veikt tikai
saskaņojot ar Domi.
PROJEKTU PIETEIKUMU IESNIEGŠANA
19. Paziņojums par projektu pieteikumu iesniegšanu konkursam tiek publicēts Domes tīmekļa
vietnē www.tukums.lv un Domes informatīvajā izdevumā “Tukuma Laiks”.
20. Projektu konkurss tiek sludināts divas reizes gadā ar pieteikumu iesniegšanu:
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20.1.
no 1.–30. aprīlim - par projekta aktivitātēm, kuras plānots īstenot vai uzsākt to
īstenošanu laika periodā no 1. jūlija līdz 31. decembrim.
20.2.
no 1.–31. oktobrim - par projekta aktivitātēm, kuras plānots īstenot vai uzsākt
to īstenošanu laika periodā no 1. janvāra līdz 31. jūnijam.
21. Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas tiek publicētas Domes tīmekļa vietnē www.tukums.lv.
22. Pieteikumi konkursam iesniedzami šādā kārtībā:
22.1.
personīgi vai iesūtot pa pastu Tukuma novada Domē (Talsu iela 4, Tukums,
Tukuma novads, LV-3101) papīra formātā, slēgtā aploksnē ar norādi “Tukuma
novada kultūras projektu konkurss”;
22.2.
elektroniski ar elektronisko parakstu parakstīti un atsūtīti uz e-pasta adresi –
dome@tukums.lv ar norādi “Tukuma novada kultūras projektu konkurss”.
23. Projekta iesniedzējs, iesniedzot projekta pieteikumu, apņemas ievērot konkursa nolikuma
noteikumus un uzņemas atbildību par nolikumā minēto prasību izpildi.
24. Pieteicēja projektu pieteikumu skaits Konkursā nav ierobežots.
25. Konkursa organizētājs garantē, ka informācija, kura projekta pieteikumā tiks atzīmēta ar
norādi „Konfidenciāli”, bez projekta iesniedzēja piekrišanas netiks izpausta trešajām
personām, izņemot tiesību aktos noteiktajos gadījumos.
26. Netiek izskatīti un vērtēti konkursa pieteikumi:
26.1.
kuri iesniegti pēc noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa;
26.2.
kuri nav noformēti atbilstoši Konkursa nolikuma prasībām;
26.3.
kuru projekta pieteicējs nav nokārtojis iepriekšējās līgumsaistības ar Domi.
PROJEKTU PIETEIKUMA NOFORMĒJUMS UN SATURS
27. Projektu pieteikumi noformējami datorrakstā latviešu valodā uz A4 formāta lapām,
nebrošēti un nelaminēti,
28. Projekta pieteikums sastāv no:
28.1.
aizpildītas projekta pieteikuma veidlapas (1. pielikums);
28.2.
projekta apraksta (2. pielikums);
28.3.
projekta izmaksu tāmes (3. pielikums), iekļaujot tāmē normatīvajos aktos
noteiktos nodokļus;
28.4.
projekta vadītāja autobiogrāfijas (CV);
28.5.
ar jaunu literāro vai pētniecisko darbu saistītiem projektu pieteikumiem,
jāpievieno iesāktā darba fragments (ne mazāk kā 5 lapas), saturs un plāns
turpmākajam darbam;
28.6.
projektu pieteikumiem, kas saistīti ar izdevējdarbību, jāpievieno manuskripts
pilnā apmērā vai tā kopija;
28.7.
projektu pieteikumiem, kas saistīti ar izrāžu iestudēšanu, jāpievieno
informācija par projekta radošo grupu;
28.8.
rekomendācijas;
28.9.
citiem pielikumiem pēc iesniedzēja ieskata.
29. Projekta pieteikumā iekļaujamās aktivitātes un pasākumi jāplāno konkursa izsludināšanas
paziņojumā norādītajos termiņos. Maksimālais projekta īstenošanas termiņš 12 mēneši no
projekta atbalsta saņemšanas brīža.
30. Projekta iesniedzējs atbild par sniegto ziņu patiesumu.
31. Projekta pieteikumā pēc tā iesniegšanas netiek veikti grozījumi.
32. Iesniegtos projektu pieteikumus Dome atpakaļ neizsniedz.
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PROJEKTU PIETEIKUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN IZSKATĪŠANAS
KĀRTĪBA
33. Projektu pieteikumus izvērtē Domes kultūras komisija (Nolikumā – Konkursa komisija).
34. Konkursa komisija projektu pieteikumus vērtē pēc 4. pielikumā dotajiem vērtēšanas
kritērijiem.
35. Izskatot projektu iesniegumus, to izvērtēšanā un atzinuma sniegšanā nepiedalās tie
Konkursa komisijas locekļi vai pieaicinātie eksperti, kuri:
35.1.
iepriekš snieguši konsultācijas vienam vai vairākiem projekta iesniedzējiem
vai ar tiem saistītām personām par projekta iesniedzēja pieteikumu;
35.2.
ir ieinteresēti iegūt tiesības uz līguma noslēgšanu;
35.3.
ir saistīti ar kādu projekta iesniedzēju.
36. Konkursa komisijas locekļi pirms projektu iesniegumu vērtēšanas apliecina savu
neitralitāti, parakstot apliecinājumu.
37. Projektu vērtēšanas komisija var pieprasīt iesniegt papildus informāciju par projektu, ja
tas nepieciešams projektu atlasei, izvērtēšanai un salīdzināšanai, norādot termiņu, līdz
kuram jāiesniedz atbilde.
38. Konkursa komisija atbalsta tos projektus, kuri saņēmuši augstāko punktu vērtējumu pēc
projektu vērtēšanas kritēriju tabulas (5. pielikums). Gadījumā, ja vairāki projektu
iesniegumi saņēmuši vienādu punktu skaitu, Konkursa komisijai ir tiesības:
38.1.
piešķirt visu finansējumu vienam projektam, nosakot to ar Konkursa komisijas
balsojumu;
38.2.
sadalīt konkursā paredzēto finansējumu starp projektiem;
38.3.
pieprasīt papildus informāciju projektu iesniedzējiem lēmuma pieņemšanai.
39. Konkursa komisijai ir tiesības rekomendēt atbalstīt finansējuma piešķiršanu daļējā
apmērā. Projekta iesniedzējam ir tiesības atteikties no daļēji piešķirtā finansējuma.
40. Pamatojoties uz Kultūras komisijas atzinumu, gala lēmumu par projekta finansiālu
atbalstīšanu pieņem Domes deputāti nākamajā Domes sēdē pēc komisijas lēmuma
pieņemšanas.
41. Dome 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Domes sēdes informē projekta iesniedzēju par
pieņemto lēmumu uz pieteikumā norādīto korespondences adresi vai norādīto elektroniskā
pasta adresi.
42. Atbalstīto projektu saraksts pieejams Domes tīmekļa vietnē www.tukums.lv un Domes
informatīvajā izdevumā “Tukuma Laiks”.
43. Atbalstītā projekta iesniedzējam līgums ar Domi par finansējuma piešķiršanu jānoslēdz 30
(trīsdesmit) dienu laikā no lēmuma par finansējuma piešķiršanu paziņošanas brīža.
44. Gadījumā, ja līgums netiek noslēgts 43. punktā noteiktajā termiņā, Dome ir tiesīga virzīt
izskatīšanai jautājumu par atbalstītā projekta noraidīšanu un lēmuma par finansējuma
piešķiršanu atcelšanu.
PROJEKTU REALIZĀCIJAS KONTROLE
45. Projekta iesniedzējs, kurš saņēmis līdzfinansējumu, vismaz 5 darba dienas pirms projektā
plānotajiem pasākumiem, aktivitātēm (izstādes, izrādes, koncerti, prezentācijas u.c.) par to
informē Domi, nosūtot informāciju uz e-pastiem dome@tukums.lv un
tukumalaiks@tukums.lv.
46. Projekta iesniedzējs, kurš saņēmis līdzfinansējumu, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc
projekta īstenošanas beigu termiņa iesniedz Domei projekta rezultatīvo atskaiti kopā ar
piešķirtā līdzfinansējuma izlietojuma pārskatu (4. pielikums) ar izdevumus apliecinošo
dokumentu kopijām.
47. Domei ir tiesības veikt aktivitāšu norišu un finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi projekta
realizēšanas laikā.
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48. Dome ir tiesīga pieprasīt piešķirtā līdzfinansējuma atmaksu pilnā apjomā, ja:
48.1.
projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā;
48.2.
piešķirtais līdzfinansējums netiek izlietots atbilstoši iesniegtajā projektā
paredzētajiem mērķiem;
48.3.
tiek fiksēti finanšu pārkāpumi.
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Pielikums Nr. 1
PIETEIKUMA VEIDLAPA
TUKUMA NOVADA DOMES KULTŪRAS PROJEKTU KONKURSAM
Projekta nosaukums:

Pretendents:
2.1. Juridiska persona:
Nosaukums
Vadītāja vārds, uzvārds
Amata nosaukums
Adrese
Reģistrācijas numurs
Ar PVN apliekamais personas
reģistrācijas numurs
Bankas rekvizīti
Tālrunis
E-pasts
Projekta
vadītāja
vārds,
uzvārds
Amats
Tālrunis
E-pasts
Kontaktadrese
2.2. Fiziska persona
Vārds, uzvārds
Personas kods
Korespondences adrese
Tālrunis
E-pasta adrese
Bankas rekvizīti
3. Projekta
termiņi:

īstenošanas

no

dd.mm.gggg.

4. Projekta kopējās finanšu
izmaksas euro
5. Līdzfinansējums euro
6. Pieprasītais finansējums
euro
7. Ar šo apliecinu sniegtās informācijas patiesumu:
Projekta iesniedzēja paraksts

/_______________/

Datums, vieta
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līdz

dd.mm.gggg.

Pielikums Nr. 2

PROJEKTA APRAKSTS
1. Projekta nosaukums
2. Projekta (pasākuma) īstenošanas datums, laika grafiks

3. Projekta (pasākuma) īstenošanas vieta

4. Projekta nepieciešamības pamatojums, projekta mērķi un uzdevumi, paredzamā
darbības programma (aktivitāšu izklāsts) (līdz 1800 rakstu zīmēm)

5. Projekta mērķauditorija (Lūdzam norādīt prognozēto projektā iesaistīto dalībnieku un
apmeklētāju skaitu un vecuma grupas!)

6. Projekta publicitātes plāns (kā tiks informēti projekta mērķauditorija un sabiedrība
par projekta īstenošanu un rezultātiem) – lūdzu, atzīmējiet atbilstošos un aprakstiet!
publikācijas presē
informācija
savā/partneru
tīmekļa vietnē
sižeti radio/televīzijā
vizuālās informācijas
izvietošana publiskajās telpās
informācija interneta portālos
cits
7. Projekta paredzamie rezultāti

Projekta iesniedzēja paraksts

/_______________/

Datums, vieta
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Pielikums Nr.3
KULTŪRAS PROJEKTA/PASĀKUMA IZMAKSU TĀME
Nr.p.k. Izmaksu pozīcijas nosaukums

Vienību
skaits

Vienas
vienības
izmaksas
(euro)

Kopējais
finansējums
(euro)

Kopā:
*Norādīt partnerus
(Summas norādīt EUR, ieskaitot nodokļus)

Datums _____________________
Paraksts ______________________ paraksta atšifrējums _________________________
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Pašu
finansējums
(euro)

Partneru*
līdzfinansējums
(euro)

Domes
finansējums
(euro)

ATSKAITE

par Tukuma novada Domes piešķirto finansējumu
kultūras projektu īstenošanai
Saskaņā ar ____.______._______ līgumu Nr. __________
1. Atskaites iesniedzējs__________________________________________________________
(nosaukums, tālr., e-pasts)
2. Atskaite sagatavota par īstenoto kultūras projektu
_____________________________________________________________________________
(projekta nosaukums)
3. Atskaite sagatavota par Tukuma novada Domes avansā izmaksāto finansējumu kultūras
projektu, kas īstenots laikā no ___________līdz_____________________________.
4. Sniegt aprakstu par īstenotā kultūras projekta rezultātiem, norādot ziņas par kultūras projekta
ietvaros īstenotajiem pasākumiem un piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā mērķim:

5. Projekta publicitāte (kā tika informēta projekta mērķauditorija un sabiedrība par
projekta īstenošanu un rezultātiem)
publikācijas presē
Norādīt un pievienot kopijas
informācija savā/partneru tīmekļa vietnē
Norādīt saites
sižeti radio/televīzijā
Norādīt precīzu informāciju par
mediju un laiku
vizuālās informācijas izvietošana publiskajās telpās Pievienot fotogrāfijas
informācija interneta portālos
Norādīt saites
cits
6. Piešķirtais finansējums _____________________ euro izlietots šādi:
Maksājuma
Kopā
Rēķina
Maksājuma
Nr.
dokumenta
izmaksas Par ko tiek maksāts
saņēmējs
Nr.
Datums Nr.
Datums (euro)

7. Pārskats par īstenotā kultūras projekta kopējo finansējumu un ieņēmumiem:
Kopējais finansējums, t.sk.:
Summa (euro)
Tukuma novada Domes finansējums
Līdzfinansējums (norādīt kāds)
KOPĀ:
8. Pielikums:
Nr.p.k. Dokuments
Rēķina kopija

Lapu skaits
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Maksājuma dokumenta kopija (ar references Nr.)

Atskaite sagatavota ____________________
(datums)
Atskaiti sagatavoja _____________________
(paraksts)

__________________________________
(paraksta atšifrējums)
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Pielikums Nr. 5
PROJEKTA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJU TABULA
Pieteikuma iesniedzējs, projekta nosaukums: __________________________________________________________________________________________
Vērtētājs: ____________________________________________
Nr.p.k.
Kritēriji

1.
2.
3.

Projekta nozīmīgums Tukuma novadam
Projekta mērķi ir reāli un ilgtspējīgi
Projekta rezultāti atbilst konkursa mērķiem

4.
5.
6.

Projekta rezultāti atbilst projekta prioritātēm
Projekta laika grafiks ir reāli izpildāms un pamatots
Projekta budžeta izdevumu posteņi ir nepieciešami projekta
aktivitāšu īstenošanai, ir detalizēti paskaidroti un samērīgi
izmaksu ziņā
Līdzfinansējuma procentuālais apjoms no projekta budžeta
(vismaz 30%)
Sabiedrības informēšanas pasākumi par projektu un projekta
rezultātiem
Projekta īstenotāju iespējas realizēt projektu (CV, pieredze,
kvalifikācija, rekomendācijas)
Sekmēt kultūras vērtību izplatīšanu un to pieejamību
plašākai sabiedrībai
Kopējā punktu summa:

7.
8.
9.
10.

Maksimāli
pieļaujamā
punktu
summa
10
10
10

Vērtējums
punktos

Piezīmes

10
10
10

10
10
10
10
100

*Vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā. Projekta rezultātu veido konkursa komisijas vērtējuma vidējais aritmētiskais rezultāts.
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Budžeta apspriešanas grafiks pēc Finanšu komitejas sēdes jautājumiem 22.01.2019
11.00
12.00
13.00
14.00
14.30
15.00
15.15

Izglītības pārvalde
Pagastu pārvaldes
Sociālais dienests, Bērnu-nams
patversme
Tukuma Muzejs
Tukuma pilsētas Kultūras nams
Tukuma Bibliotēka
Tukuma pilsētas administrācija
Domes administrācija
Dzimtsarakstu nodaļa
Bāriņtiesa
Komunālā nodaļa
Arhitektūras nodaļa
Īpašumu nodaļa
Kultūras, sporta sabiedrisko attiecību
nodaļa
Tūrisma informācijas centrs
IT nodaļa
Pašvaldības policija
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