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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Tukumā
2019.gada 12.jūnijā

Nr.8

Ārkārtas Domes sēde sasaukta 2019.gada 12.jūnijā plkst. 13:00 Talsu ielā 4, Tukumā.
Sēdi plkst. 13:00 atklāj un vada Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans.
Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vadītāja Ritma Skudra.
Tiek nodrošināta sēdes tiešraide tīmekļa vietnē www.tukums.lv.
Sēdē piedalās:
Deputāti: Liene Bēniņa, Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Sergejs Kovaļovs, Kaspars
Liepa, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Ludmila
Reimate, Guna Roze, Aivars Volfs, Agris Zvaigzneskalns (nepiedalās Edmunds Grīnbergs – cita
darba dēļ, Artis Jomerts – slimības dēļ),
- pašvaldības izpilddirektore Dace Lebeda,
- Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes vadītāja Silvija Rabkēviča,
Domes administrācijas darbinieki:
- Administratīvās nodaļas vadītāja Ritma Skudra,
- Finanšu nodaļas vadītāja Laila Dzalbe,
- Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Arturs Vinbergs,
- Juriste Ilze Blanka,
- sabiedrisko attiecību speciāliste Sintija Zekunde,
- iekšējā auditore Linda Henzele,
- datortehniķis Anrijs Daile,
- laikraksta “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” žurnāliste Agita Puķīte.
Tiek apspriesta sēdes darba kārtība.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (Liene Bēniņa, Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Sergejs
Kovaļovs, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds
Rečs, Ludmila Reimate, Guna Roze, Aivars Volfs, Agris Zvaigzneskalns), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:
1. Par pagaidu dzīvojamās telpas izīrēšanu X. /Ierobežotas piekļuves informācija/
2. Par grozījumu Tukuma novada Domes 2017. gada 30. maija lēmumā “Par Tukuma novada
pašvaldībā sniegto pakalpojumu atkritumu apsaimniekošanas jomā nozīmīguma izvērtēšanu un
atkritumu apsaimniekošanu Tukuma novadā”.
3. Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra” pamatkapitāla palielināšanu.
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1.§.
Par pagaidu dzīvojamās telpas izīrēšanu
X
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: nav
ATBILDES: nav
DEBATES: nav
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (Liene Bēniņa, Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Sergejs
Kovaļovs, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds
Rečs, Ludmila Reimate, Guna Roze, Aivars Volfs, Agris Zvaigzneskalns), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par pagaidu dzīvojamās telpas izīrēšanu X” pieņemt (lēmums pievienots).
2.§.
Par grozījumu Tukuma novada Domes 2017.gada 30.maija
lēmumā “Par Tukuma novada pašvaldībā sniegto pakalpojumu
atkritumu apsaimniekošanas jomā nozīmīguma izvērtēšanu
un atkritumu apsaimniekošanu Tukuma novadā”
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: nav
ATBILDES: nav
DEBATES: nav
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (Liene Bēniņa, Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Sergejs
Kovaļovs, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds
Rečs, Ludmila Reimate, Guna Roze, Aivars Volfs, Agris Zvaigzneskalns), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmuma projektu „Par grozījumu Tukuma novada Domes 2017.gada 30.maija lēmumā
“Par Tukuma novada pašvaldībā sniegto pakalpojumu atkritumu apsaimniekošanas jomā
nozīmīguma izvērtēšanu un atkritumu apsaimniekošanu Tukuma novadā”“ pieņemt zināšanai un
virzīt izskatīšanai Finanšu komitejā (lēmuma projekts pievienots).
3.§.
Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība
“Piejūra” pamatkapitāla palielināšanu
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: Normunds Rečs, Guna Roze
ATBILDES: Ēriks Lukmans, Agris Zvaigzneskalns
DEBATES: Daiga Reča

Nd8-19
2

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (Liene Bēniņa, Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Sergejs
Kovaļovs, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Ēriks Lukmans, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds
Rečs, Ludmila Reimate, Guna Roze, Aivars Volfs, Agris Zvaigzneskalns), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: atlikt lēmuma pieņemšanu līdz zvērināta neatkarīga revidenta ziņojuma saņemšanai par
SIA “AAS Piejūra” darbības rezultātiem 2019.gada deviņos mēnešos (lēmuma projekts pievienots).

Tukuma novada Domes ārkārtas sēde tiek slēgta plkst.13:15.
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans

Protokolēja
Administratīvās nodaļas vadītāja

R.Skudra

Protokols parakstīts 12.06.2019.
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2019.gada 12.jūnijā

prot.Nr.8, 1.§.

Par pagaidu dzīvojamās telpas izīrēšanu
X

/Ierobežotas piekļuves informācija/

Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans
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prot.Nr.8, 2.§.

Par grozījumu Tukuma novada Domes 2017. gada
30. maija lēmumā ”Par Tukuma novada pašvaldībā
sniegto pakalpojumu atkritumu apsaimniekošanas
jomā nozīmīguma izvērtēšanu un atkritumu
apsaimniekošanu Tukuma novadā”
Iesniegt izskatīšanai Finanšu komitejai šādu lēmuma projektu:
Saskaņā ar 2019. gada 7. jūnija SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””
dalībnieku lēmumu Nr.7, nolēma apstiprināt jauno nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksu 13,47 euro par 1 m3, neieskaitot PVN.
Dome 2017. gada 30. maijā ar lēmumu (prot.Nr.8, 4.§) “Par Tukuma novada pašvaldībā
sniegto pakalpojumu atkritumu apsaimniekošanas jomā nozīmīguma izvērtēšanu un atkritumu
apsaimniekošanu Tukuma novadā” (turpmāk – Lēmums) noteica maksu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Tukuma novada administratīvajā teritorijā ar 2018. gada 27. martu līdz 2018. gada
31. decembrim 11,72 euro par 1 m3 atkritumu, neieskaitot PVN. Apstiprinātā maksa sastāvēja no
maksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, no Sabiedrisko
pakalpojumu regulatora apstiprinātā tarifa par atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un šķidro
atkritumu attīrīšanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un no Dabas resursu nodokļa.
2017. gada 1. jūnijā starp Domi un SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība
“PIEJŪRA”” ir noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu Nr.TND/2-58.9/17/70 Tukuma
novada administratīvajā teritorijā.
Ar Tukuma novada Domes 2018. gada 25. janvārī pieņemto lēmumu (prot.Nr.1, 4.§) noteikts,
ka maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu Tukuma novada
administratīvajā teritorijā ir 1,70 euro par 1m3 atkritumu, neieskaitot PVN.
Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 3.pielikumu izriet, ka no 2019. gada 1. janvāra līdz
2019. gada 31. decembrim Dabas resursu nodokļa likme (turpmāk – DRN likme) par atkritumu
apglabāšanu ir 43,00 euro/t. Informācijai DRN likme no 2020. gada 1. janvāra būs 50,00 euro/t.
Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019. gada 8. maija lēmumam
Nr.89, kas apstiprina SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” sadzīves atkritumu
apglabāšanas pakalpojumu tarifu (ar DRN likmi) laika periodā no 2019. gada 10. jūnija līdz
2019. gada 31. decembrim – 60,73 euro/t (bez PVN), bet 2020. gada 1. janvāri – 64,01 euro/t (bez
PVN).
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Plānotās maksas aprēķins:
Plānotā maksa no
01.08.201931.12.2019
1 m3=0,105 t

Pozīcijas
Nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente,
euro/m3
Dabas resursu nodoklis pie likmes 43 euro/t, euro/m3
Nešķiroto sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojuma maksa, euro/m3
Nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa bez PVN,
euro/m3
Pievienotās vērtības nodoklis 21%, euro/m3
Nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa ar PVN,
euro/m3

4,27
2,11
7,09
13,47
2,83
16,30

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15. panta pirmās
daļas 1. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta
pirmās daļas 1. punktu un 39. pantu:
1. Apstiprināt un piemērot nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu 13,47 euro
par 1 m3, neieskaitot PVN, no 2019. gada 1. augusta līdz 2019. gada 31. decembrim.
2. Atbilstoši lēmuma 1. punktā apstiprinātajai nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksai, izdarīt šādus grozījumus:
2.1. Tukuma novada Domes 2017. gada 30. maija lēmuma “Par Tukuma novada pašvaldībā
sniegto pakalpojumu atkritumu apsaimniekošanas jomā nozīmīguma izvērtēšanu un atkritumu
apsaimniekošanu Tukuma novadā” (prot.Nr.8, 4.§.) 3.1. apakšpunktā un izteikt to šādā redakcijā:
“3.1. No 2019. gada 1. augusta noteikt maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanas
pakalpojumu Tukuma novada administratīvajā teritorijā 7,09 euro par 1 m3 atkritumu (bez PVN).”,
2.2. 2017. gada 1. jūnija līguma par atkritumu apsaimniekošanu Nr.TND/2-58.9/17/70,
3.1. punktā un izteikt to šādā redakcijā:
“3.1. Apsaimniekotājs no 2019. gada 1. augusta veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Klientiem, piemērojot maksu 13,47 euro par 1m3 sadzīves atkritumu bez PVN. Šajā punktā norādītā
maksa sastāv no:
3.1.1. maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumu 7,09 euro par 1 m³
(bez PVN);
3.1.2. nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu komponenti – 4,27 euro par
1 m³ (bez PVN);
3.1.3. dabas resursu nodoklis pie likmes 43 euro/t – 2,11 euro par 1 m³.”
3. Par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas palielināšanos informāciju
publicēt laikrakstā “Tukuma Laiks” un Tukuma novada domes mājaslapā.
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prot.Nr.8, 3.§.

Par SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība
“PIEJŪRA”” pamatkapitāla palielināšanu
Tukuma novada pašvaldība ir viens no deviņiem SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība
“PIEJŪRA”” (turpmāk – Sabiedrība) dalībniekiem, kurai pieder 207 kapitāla daļas. Izvērtējot SIA
“Auditorfirma Inspekcija” 2019. gada 27. marta ziņojumā norādīto piezīmi par Sabiedrības 2018.
gada pārskata apstiprināšanu [..] gadījumā, ja dalībnieku lēmums būs Sabiedrības atbalstam
nelabvēlīgs, tas var būt par pamatu kredītiestādei izmantot savas tiesības atprasīt kredīta atmaksu
pirms termiņa, kas savukārt var radīt Sabiedrības darbības turpinājuma apdraudējumu. Attiecībā uz
šo nenoteiktību 2018. gada finanšu pārskatā nav veiktas nekādas korekcijas, Sabiedrības dalībnieki
2019. gada 27. martā pieņēma lēmumu apstiprināt Sabiedrības 2018. gada pārskatu, kuru deputāti
pieņēma zināšanai Tukuma novada Domē (turpmāk – Dome) 2019. gada 25. aprīlī ar lēmumu “Par
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” 2018. gada pārskatu” (prot.Nr.6, 6.§.).
Sabiedrība 2018. gadā strādājusi ar zaudējumiem, kuri uz 2018. gada 31. decembri bija 390 087
euro. Sabiedrībai uz pārskata gada beigām bija ievērojamas kredītsaistības AS “Swedbank”
2 751 708 euro un būtiski palielinājās nenokārtotās saistības ar valsts budžetu, kuras sasniedza
344 925 euro.
Ar Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu Nr.2, Talsu novada Domes iekšējam auditoram,
Tukuma novada Domes iekšējam auditoram un Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un audita nodaļai
tika uzdots kopā izstrādāt Sabiedrības lietderības un likumības auditu. Auditori 2019. gada 9. maijā
prezentēja starpziņojumu Sabiedrības dalībniekiem, kur konstatētie pārkāpumi norāda uz to, ka bijusī
Sabiedrības valde ar Sabiedrības finanšu līdzekļiem rīkojās neatbilstoši krietna un rūpīga saimnieka
pienākumiem, ko noteic Komerclikuma 169. panta pirmā daļa. Sabiedrības lietderības un likumības
audits turpinās.
Uz šā lēmuma sagatavošanas brīdi esošais finansiālais stāvoklis norāda uz iespējamām
Sabiedrības maksātnespējas pazīmēm. Lai Sabiedrība nenonāktu līdz tam, Sabiedrības pagaidu valdes
loceklis Ē.Zaporožecs regulāri tiekas ar AS “Swedbank” pārstāvjiem, lai abpusēji vienotos par
izdevīgiem nosacījumiem attiecībā uz finansiālo situāciju Sabiedrībā, un AS “Swedbank” nostāja ir
stingra un nelokāma par to, ka visiem Sabiedrības dalībniekiem ir jāpalielina pamatkapitāls ar naudas
ieguldījumu 394 350 euro. Sabiedrības dalībnieki 2019. gada 9. maijā pieņēma lēmumu sagatavot
katram Sabiedrības dalībniekam lēmumprojektu uz 2019. gada maija domes sēdi par pamatkapitāla
palielināšanu ar naudas ieguldījumu, atbildoši piederošajām kapitāla daļām, izmantojot kredītlīniju:
- Tukuma novada pašvaldībai tie ir 55 967,40 euro,
- Engures novada Domei 13 991,85 euro,
- Kandavas novada Domei 17 558,40 euro,
- Jaunpils novada Domei 4 938,30 euro,
- Talsu novada pašvaldībai 63 649,20 euro,
- Dundagas novada Domei 8 779,20 euro,
- Rojas novada Domei 7 681,80 euro,
- Mērsraga novada pašvaldībai 3 292,20 euro;
- Jūrmalas pilsētas Domei 98 491,65 euro.
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Pamatojoties uz Komerclikuma 151. panta pirmo daļu, kas noteic, ka pamatkapitālu apmaksā
ar naudu vai mantisku ieguldījumu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 62. pantu, pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt, tikai pamatojoties uz dalībnieku
sapulces lēmumu, kurā iekļauti pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas noteikumi, 63. panta
pirmās daļas 1. punktu, sabiedrības pamatkapitālu var palielināt, dalībniekiem izdarot ieguldījumus
sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu skaitu jaunu daļu, 63.panta otro daļu, ja
sabiedrības pamatkapitālu palielina šā panta pirmās daļas 1. punktā minētajā veidā, viss
pamatkapitāla palielinājums dalībniekam jāapmaksā lēmumā par pamatkapitāla palielināšanu
noteiktajā termiņā. Minētais termiņš nevar būt garāks par trim mēnešiem no dienas, kad pieņemts
lēmums par pamatkapitāla palielināšanu, un likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas
1. punktu, pildot savas funkcijas pašvaldībām ir tiesības [...]ieguldīt savus līdzekļus
kapitālsabiedrībās:
1. konceptuāli piekrist palielināt SIA “Atkritumu apsaimniekošana sabiedrība “PIEJŪRA””
pamatkapitālu;
2. palielināt pamatkapitālu, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu, ar naudas ieguldījumu
55 967,40 euro, dabas resursu nodokļa parāda segšanai pēc pārējo kapitāla daļu turētāju – pašvaldību
domes lēmumu saņemšanas, ja minētajos lēmumos pašvaldības piekrīt pamatkapitāla palielināšanai
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””.
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