TUKUMA NOVADA DOME
TERITORIĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJA

SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Tukumā
2019. gada 10.aprīlī
Plkst.10:30
1. Par atbalstu projektam “Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novadā”.
ZIŅO: A.Šēlunda

2. Par piedāvājumu iegādāties nekustamo īpašumu X, Tukuma novadā. /Ierobežotas piekļuves
informācija/
ZIŅO: V.Janševskis

3. Par piedāvājumu iegādāties nekustamo īpašumu X, Tukuma novadā. /Ierobežotas piekļuves
informācija/
ZIŅO: V.Janševskis

4. Par zemes nomu. /Ierobežotas piekļuves informācija/
ZIŅO: V.Bērzājs

5. Par energopārvaldības sistēmas rokasgrāmatas apstiprināšanu.
ZIŅO: A.Šēlunda

Komitejas priekšsēdētājs

A.Driķis
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Projekts
1.§.
Par atbalstu projektam “Pašvaldības autoceļu
pārbūve Tukuma novadā”

Iesniegt izskatīšanai Finanšu komitejai šādu lēmuma projektu:
Saskaņā ar Eiropas lauksaimniecības fona lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) izsludināto
atklāto konkursu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, tiek gatavots projekta iesniegums
“Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novadā” (turpmāk – Projekts).
Projekta ietvaros ir paredzēts pārbūvēt Tukuma novada autoceļa posmus ar grants segumu:
- Jaunsātu pagasta teritorijā: Abavnieki – Eglītes no 0,00 līdz 2,00 km;
- Degoles pagasta teritorijā: Ozolpils ceļš – Lestenes ceļš no 0,00 līdz 2,55 km;
- Zentenes pagasta teritorijā: Ezernieki – Jaunpļavas – Rindzele no 2,94 līdz 4,59 km;
- Džūkstes pagasta teritorijā: Džūkste – Pienava no 0,00 līdz 4,4 km;
- Lestenes pagasta teritorijā: Centrs – Cīruļi no 0,00 – 2,05 km
Likuma „Par pašvaldībām” 12. pants noteic, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav
Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību
kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, 15. panta pirmās daļas 2. punkts noteic,
ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana u uzturēšana;
ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu; parku, skvēru un zaļo
zonu ierīkošana un uzturēšana, atkritumu savākšana un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi;
kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana.
Kopējā Projekta summa ir 1 423 341,96 euro. Projekta attiecināmās izmaksas ir
756 303,13 euro, no kurām ELFLA finansējums ir 90%, t.i., 680 672,82 euro un pašvaldības budžeta
līdzfinansējums ir 10%, t.i., 75 630,31 euro. Projekta neattiecināmās izmaksas ir 667 038,83 euro.
Projekta aktivitātes ir plānotas saskaņā ar “Tukuma novada Attīstības programma 2015.2021.gadam” Investīciju plāna 218. punktu “Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novadā II”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu un 15. panta pirmās daļas 2. punktu:
1. atbalstīt Tukuma novada Domes dalību projektu konkursā, iesniedzot projektu
“Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novadā”,
2. projekta atbalsta gadījumā, piešķirt projekta līdzfinansējumu 75 630,31 euro un segt
projekta neattiecināmās izmaksas 667 038,83 euro,
3. projekta priekšfinansēšanai un neattiecināmo izmaksu segšanai finansējumu plānot no
Valsts kases aizņēmuma līdzekļiem 1 287 207,40 euro;

Nosūtīt :
-Fin. nod.
-Attīst. nod.
-LAD
__________________________________________________
Sagatavoja Attīstības nod. (I.Helmane)
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Projekts
2.§.
Par piedāvājumu iegādāties nekustamo
īpašumu X, Tukuma novadā
Iesniegt izskatīšanai Domei šādu lēmuma projektu:

/Ierobežotas piekļuves informācija/

Nosūtīt:
-Īp.nod.
-X
________________________________
Sagatavoja Irlavas un Lestenes pag.pārvalde M.Freiberga
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Projekts
3.§.
Par piedāvājumu iegādāties nekustamo
īpašumu X, Tukuma novadā
Iesniegt izskatīšanai Domei šādu lēmuma projektu:

/Ierobežotas piekļuves informācija/

Nosūtīt:
-Īp.nod.
-X
__________________________
Sagatavoja Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde M.Freiberga
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Projekts
4.§.
Par zemes nomu
Iesniegt izskatīšanai Domei šādu lēmuma projektu:

/Ierobežotas piekļuves informācija/

Nosūtīt:
- Īp.n.
- Sēmes un Zentenes pag. pārv.
- iesniedzējam
__________________________________
Sagatavoja Sēmes un Zentenes pag. pārv.(A.Pāvilsone)
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5.§.
Par energopārvaldības sistēmas rokasgrāmatas
apstiprināšanu
Iesniegt izskatīšanai Domei šādu lēmuma projektu:

Tukuma novada Dome ar 2017. gada 26. otobra lēmumu “Par atbalstu projektam
“Energopārvaldības sacensības IEKRP (Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāna) ieviešanai
pašvaldībās” ir atbalstījusi pašvaldības dalību projektā “Competete4SECAP” (Granta Nr.754162),
kura mērķis ir ieviest energopārvaldības sistēmu Eiropas pašvaldībās, sekmēt energosnieguma
rādītāju uzlabošanu un papildināt esošos Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānus ar aktivitātēm par
pielāgošanos klimata pārmaiņām. Projekts 100% apmērā tiek finansēts no Eiropas Komisijas
programmas Horizon 2020 (Apvārsnis 2020) un tā īstenošanas laiks ir no 2017. gada oktobra līdz
2020. gada septembrim.
Projekta ietvaros ir izstrādāta energopārvaldības sistēmas rokasgrāmata, kā rezultātā Tukuma
novadā būs iespējams nodrošināt sistemātisku pieeju energopārvaldības sistēmas izveidei, ieviešanai,
uzturēšanai un nepārtrauktai uzlabošanai atbilstoši LVS EN ISO 50001:2017 standarta prasībām.
Rokasgrāmatā ir ietverta informācija par Tukuma novada energopārvaldības sistēmas pārvaldi un to
atbildīgajām personām, energopolitikas mērķiem, uzdevumiem un rīcības plāna sasniegšanu, par
energosniegumu un tā novērtējuma rādītājiem, par energopārvaldības sistēmu saistīto dokumentāciju
un procedūrām. Tukuma novada energopārvaldības sistēmas darbības lauks ir pašvaldības ēku,
publiskā ielu apgaismojuma un pašvaldības autoparka apsaimniekošana Tukuma pilsētā un 10 novada
pagastos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu “Pašvaldības attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav
Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību
kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”:
1. apstiprināt energopārvaldības sistēmas rokasgrāmatu;
2. nodrošināt energopārvaldības sistēmas ieviešanu pašvaldībā, atbilstīgi izstrādātās
rokasgrāmatas prasībām;
3. Tukuma novada Domes Attīstības nodaļai nodrošināt EPS sertificēšanu un EPS uzturēšanu
vismaz līdz projekta “Compete4SECAP” noslēgumam.
Pielikumā:
- Energopārvaldības sistēmas rokasgrāmata, procedūras, moduļi un veidlapas atbilstoši LVS
EN ISO standartam 50001.

Nosūtīt:
-Attīst. nod.
- SIA “EKODOMA”
Sagatavoja Attīstības nod. (A.Priede)
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