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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Tukumā
2020.gada 15.jūlijā

Nr.16

Sēde sasaukta 2020.gada 15.jūlijā plkst.16.00 Talsu ielā 4, Tukumā, Konferenču zālē
klātienes režīmā izmantojot elektronisko balsošanas sistēmu dokumentu vadības programmā
“Namejs City”.
Sēdi plkst. 16.07 atklāj un vada Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs.
Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vadītāja Ritma Skudra.
Domes sēdes norisi fiksē audio formātā, kā arī ieraksta video formātā.
Sēdē piedalās:
- deputāti: Mārtiņš Limanskis, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Edmunds Grīnbergs, Kaspars Liepa,
Ludmila Reimate, Agris Zvaigzneskalns, Jānis Eisaks, Reinis Duksītis, Normunds Rečs, Sergejs
Kovaļovs, Artis Jomerts (nepiedalās Liene Bēniņa, Modris Liepiņš, Agnese Ritene, Guna Roze un
Jānis Rosickis-citu pienākumu dēļ),
Pašvaldības izpilddirektora p.i. Inese Valtere,
Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes vadītājs Vilnis Janševskis,
Tumes un Degoles pagastu pārvaldes vadītāja Lidija Legzdiņa,
Domes administrācijas darbinieki:
- Administratīvās nodaļas vadītāja Ritma Skudra,
- Juridiskās nodaļas vadītāja Lelde Bičuša,
- Īpašumu nodaļas vadītāja p.i. Maira Zonenberga,
- Attīstības nodaļas vadītāja Dace Zvagule,
- Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Arturs Vinbergs,
- sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Tomels,
- datortehniķis Anrijs Daile,
- projektu vadītāja Dace Keirāne,
- kultūras metodiķe Dace Ernšteine,
- laikraksta “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” žurnāliste Agita Puķīte,
- uzaicinātie uz darba kārtības 7. un 8. jautājumu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība
“PIEJŪRA”” valdes loceklis Ēriks Zaporožecs un juriste Sanita Limanska.
1.§.
Par Tukuma novada Domes ārkārtas
sēdes darba kārtība
Domes priekšsēdētājs N.Rečs aicina deputātus nobalsot par izsludināto Domes ārkārtas sēdes
darba kārtību.

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (Mārtiņš Limanskis, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Edmunds
Grīnbergs, Kaspars Liepa, Ludmila Reimate, Agris Zvaigzneskalns, Jānis Eisaks, Reinis Duksītis,
Normunds Rečs, Sergejs Kovaļovs, Artis Jomerts), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:
1. Tukuma novada Domes ārkārtas sēdes darba kārtība.
2. Par atbalstu projektam "Mīlestības tilts Tukuma pilsētas parkā".
3. Par atbalstu projektam "Tēvu diena Tukumā".
4. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pasākumam "Ghetoo Football".
5. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu prioritāri veicamajiem darbiem.
6. Par zemes īpašumtiesībām.
7. Par grozījumiem Tukuma pilsētas Domes 2008. gada 29.maija lēmumā “Par galvojumu
aizņēmumam SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra” projekta “Sadzīves
atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā” realizācijai”" (prot.Nr.5, 4.§).
8. Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” piedalīšanos Eiropas
Savienības fondu investīciju projektā “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.
specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un
reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" 3. atlases kārtā “Bioloģiski
noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide”.
2.§.
Par atbalstu projektam
“Mīlestības tilts Tukuma pilsētas parkā”
ZIŅO: Normunds Rečs – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: nav,
ATBILDES: nav,
DEBATES: nav.
Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs aicina deputātus nobalsot par sagatavoto lēmuma
projektu.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (Mārtiņš Limanskis, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Edmunds
Grīnbergs, Kaspars Liepa, Ludmila Reimate, Agris Zvaigzneskalns, Jānis Eisaks, Reinis Duksītis,
Normunds Rečs, Sergejs Kovaļovs, Artis Jomerts), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu “Par atbalstu projektam “Mīlestības tilts Tukuma pilsētas parkā”” paplašināšana”
pieņemt (lēmums pievienots).
3.§.
Par atbalstu projektam “Tēva diena Tukumā”
ZIŅO: Normunds Rečs – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: nav,
ATBILDES: nav,

DEBATES: nav.
Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs aicina deputātus nobalsot par sagatavoto lēmuma
projektu.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Ilvars
Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Edmunds Grīnbergs, Guna Roze, Agris
Zvaigzneskalns, Mārtiņš Limanskis), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu “Par atbalstu projektam “Tēva diena Tukumā”” pieņemt (lēmums pievienots).
4.§.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pasākumam "Ghetoo Football"
ZIŅO: Normunds Rečs – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: Mārtiņš Limanskis,
ATBILDES: Jānis Eisaks,
DEBATES: nav.
Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs aicina deputātus nobalsot par sagatavoto lēmuma
projektu.
Atklāti balsojot, ar 10 balsīm par (Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Kaspars Liepa, Ludmila Reimate, Agris
Zvaigzneskalns, Jānis Eisaks, Reinis Duksītis, Normunds Rečs, Sergejs Kovaļovs, Artis Jomerts),
pret – 1 (Mārtiņš Limanskis), atturas – 1 (Edmunds Grīnbergs),
NOLEMJ: lēmumu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pasākumam “Ghetoo Football”” pieņemt
(lēmums pievienots).
5.§.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
prioritāri veicamajiem darbiem
ZIŅO: Normunds Rečs – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: nav,
ATBILDES: nav,
DEBATES: nav.
Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs aicina deputātus nobalsot par sagatavoto lēmuma
projektu.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (Mārtiņš Limanskis, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Edmunds
Grīnbergs, Kaspars Liepa, Ludmila Reimate, Agris Zvaigzneskalns, Jānis Eisaks, Reinis Duksītis,
Normunds Rečs, Sergejs Kovaļovs, Artis Jomerts), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu prioritāri veicamajiem darbiem” pieņemt
(lēmums pievienots).
6.§.
Par zemes īpašumtiesībām
ZIŅO: Normunds Rečs – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: nav,
ATBILDES: nav,

DEBATES: nav.
Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs aicina deputātus nobalsot par sagatavoto lēmuma
projektu.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (Mārtiņš Limanskis, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Edmunds
Grīnbergs, Kaspars Liepa, Ludmila Reimate, Agris Zvaigzneskalns, Jānis Eisaks, Reinis Duksītis,
Normunds Rečs, Sergejs Kovaļovs, Artis Jomerts), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu “Par zemes īpašumtiesībām” pieņemt (lēmums pievienots).
7.§.
Par grozījumiem Tukuma pilsētas Domes 2008.gada 29.maija
lēmumā “Par galvojumu aizņēmumam SIA “Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” projekta “Sadzīves
atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā” realizācijai””
(prot.Nr.5, 4.§)
ZIŅO: Normunds Rečs – Domes priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Ēriks Zaporožecs,
JAUTĀJUMI: Kaspars Liepa, Normunds Rečs,
ATBILDES: Normunds Rečs, Sanita Limanska.
Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs savā ziņojumā atzīmē - jāsaprot, ka šāds lēmums būtu
jāpieņem visām deviņām pašvaldībām, kas bija un ir kapitāldaļu turētāji SIA “Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””, t.sk. arī Jūrmalas pilsētas domei.
Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs aicina deputātus nobalsot par sagatavoto lēmuma
projektu.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (Mārtiņš Limanskis, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Edmunds
Grīnbergs, Kaspars Liepa, Ludmila Reimate, Agris Zvaigzneskalns, Jānis Eisaks, Reinis Duksītis,
Normunds Rečs, Sergejs Kovaļovs, Artis Jomerts), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu “Par grozījumiem Tukuma pilsētas Domes 2008.gada 29.maija lēmumā “Par
galvojumu aizņēmumam SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” projekta “Sadzīves
atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā” realizācijai”” (prot.Nr.5, 4.§)” pieņemt (lēmums
pievienots).
8.§.
Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” piedalīšanos Eiropas
Savienības fondu investīciju projektā “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu,
pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" 3. atlases
kārtā “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide”
ZIŅO: Normunds Rečs – Domes priekšsēdētājs
UZSTĀJAS: Ēriks Zaporožecs,
JAUTĀJUMI: Kaspars Liepa, Normunds Rečs, Agris Zvaigzneskalns,
ATBILDES: Ēriks Zaporožecs,
DEBATES: Inese Valtere, Ēriks Zaporožecs.

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” valdes loceklis Ēriks Zaporožecs
iepazīstina klātesošos ar projekta būtību un projekta īstenošanas mērķi, kā arī ieskicē atkritumu
noglabāšanas problēmas, nepieciešamību veidot rekultivācijas fondu. Informē par SIA “Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” iniciatīvām, ieinteresējot iedzīvotājus arvien aktīvāk
šķirot atkritumus (pašlaik iniciatīva attiecas uz privātsektoru). Atkritumu šķirošanas pakalpojumu
nodrošinās bez maksas tiem privātsektora iedzīvotājiem - pakalpojuma saņēmējiem, kuri apzinīgi
šķiros atkritumus, izpildot pakalpojuma sniedzēja nosacījumus. Ēriks Zaporožecs uzsver, ka mērķis
ir samazināt uz atkritumu poligonu aizvedamo atkritumu masu. Turpinās sarunas par projekta
īstenošanas sagatavēm, tehnoloģijas izvēli. Projekta īstenošanas nepieciešamību noteic jaunas
Eiropas Savienības normatīvās prasības atkritumu apglabāšanas jomā (par ietekmi uz vidi
samazināšanu). 2020.gada 20.jūlijs ir projekta dokumentu iesniegšanas datums - projekta
īstenošanas laiks ir 2023.gada oktobris. Īstenojamais projekts ir ieņēmumus negūstošs projekts.
Plānots, ka no 2025.gada būs jāsāk šķirot tekstila atkritumi. No 2027.gada - bioloģiski noārdāmie
atkritumi.
Ēriks Zaporožecs atzīst, ka ir vērts iesaistīties un aicina deputātus atbalstīt SIA “Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” piedalīšanos Eiropas Savienības fondu investīciju
projektā “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa
"Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2.
pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" 3. atlases kārtā “Bioloģiski noārdāmo atkritumu
pārstrādes iekārtu izveide” un pateicas saviem darbiniekiem, kuri izstrādājuši projekta iesniegšanai
nepieciešamos dokumentus un paveikuši apjomīgu darbu.
Jautājumu, atbilžu un debašu norisi skatīt Tukuma novada pašvaldības mājas lapā: www.tukums.lv
Pašvaldība - Domes sēdes - Domes sēžu protokoli un video.
Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs aicina deputātus nobalsot par sagatavoto lēmuma
projektu.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (Mārtiņš Limanskis, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Edmunds
Grīnbergs, Kaspars Liepa, Ludmila Reimate, Agris Zvaigzneskalns, Jānis Eisaks, Reinis Duksītis,
Normunds Rečs, Sergejs Kovaļovs, Artis Jomerts), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu “Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” piedalīšanos
Eiropas Savienības fondu investīciju projektā “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi
un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" 3. atlases kārtā “Bioloģiski
noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide” pieņemt (lēmums pievienots).
Tukuma novada Domes ārkārtas sēde tiek slēgta plkst.17.04
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

N.Rečs

Protokolēja
Administratīvās nodaļas vadītāja

R.Skudra

Protokols parakstīts 17. 07.2020.
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Par atbalstu projektam
“Mīlestības tilts Tukuma pilsētas parkā”
Saskaņā ar Sabiedrības integrācijas fonda izsludināto Latvijas valsts budžeta finansētās
programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" projektu pieteikumu konkursu NVO un pašvaldībām
"Ģimenei draudzīgas vides veidošana" ir sagatavots projekta pieteikums “Mīlestības tilts Tukuma
pilsētas parkā” (turpmāk – projekts). Minētā konkursa ietvaros projektu līdz 2020.gada 15.jūlijam var
iesniegt pašvaldība sadarbībā ar atbilstošu biedrību un nodibinājumu (turpmāk – NVO).
Programmas mērķis ir nodrošināt atbalstu pašvaldību un NVO sadarbības iniciatīvām ģimenēm
draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā, sekmējot pozitīvu attieksmi un
veicinot ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanu pašvaldībās.
Projekts tiks īstenots sadarbībā ar biedrību “Laulību Policija”, reģ.Nr.40008184026, juridiskā
adrese Melnezera iela 1, Tukums, LV-3101, lai radītu ģimenei draudzīgu vides objektu - Mīlestības
tiltu Tukuma pilsētas parkā, Lielā iela 36A, Tukumā, saskaņā ar Tukuma novada pašvaldībā
izstrādāto vides objekta “Mīlestības tilts” dizainu. Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz
2020.gada 31.oktobrim.
Kopējās attiecināmās projekta izmaksas ir plānotas 5 195,66 euro, no kurām valsts budžeta
dotācija 90% jeb 4 676,09 euro un pašvaldības budžeta līdzfinansējums 10% jeb 519,57 euro.
Projekta aktivitātes atbilst Tukuma novada attīstības programmas 2015.- 2021.gadam Rīcības
plāna (kods RP2020.1) rīcības virziena RV18 –“ Pievilcīga un tīra apkārtējā vide” pasākumam 18.3.6.
“Mazo arhitektūras formu un skulptūru tīkla paplašināšana un attīstība”.
Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, 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 un 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 un uzturēšana;
ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo
zonu ierīkošana un uzturēšana;[..])”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 2. punktu:
1. atbalstīt Tukuma novada Domes dalību projektu konkursā, iesniedzot projektu “Mīlestības
tilts Tukuma pilsētas parkā”,
2. projekta atbalsta gadījumā piešķirt projektam līdzfinansējumu 519,57 euro no Tukuma
novada Domes 2020.gada pašvaldības budžetā plānotajiem līdzekļiem “Pašvaldību līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”.

Domes priekšsēdētājs

N.Rečs
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Par atbalstu projektam “Tēva diena Tukumā”
Saskaņā ar Sabiedrības integrācijas fonda izsludināto Latvijas valsts budžeta finansētās
programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” projektu pieteikumu konkursu NVO un pašvaldībām
“Ģimenei draudzīgas vides veidošana” ir sagatavots projekta pieteikums “Tēva diena Tukumā”
(turpmāk – projekts). Minētā konkursa ietvaros projektu līdz 2020.gada 15.jūlijam var iesniegt
pašvaldība sadarbībā ar atbilstošu biedrību un nodibinājumu (turpmāk – NVO).
Programmas mērķis ir nodrošināt atbalstu pašvaldību un NVO sadarbības iniciatīvām ģimenēm
draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā, sekmējot pozitīvu attieksmi un
veicinot ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanu pašvaldībās.
Projekta īstenošana plānota 13.septembrī sadarbībā ar biedrību “Radošā studija “Dabas māja””,
reģ.Nr.40008256894, juridiskā adrese Jumpravas iela 24, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, lai
veicinātu un dažādotu ģimenes brīvā laika pavadīšanas iespējas, radot dažādām interesēm atbilstošu
aktivitāšu ciklu Tukuma pilsētā. Projekta ietvaros plānotas sešas aktivitātes - uzdevumi visai ģimenei
(radošās darbnīcas, lielās galda spēles, dažādi zinātniskie eksperimenti, mobilā virvju trase,
kultūras/mākslas aktivitāte, foto orientēšanās), lekcijas par vīriešu veselību un noslēguma koncerts.
Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2020.gada 31.oktobrim.
Kopējās attiecināmās projekta izmaksas ir plānotas 15 000,00 euro, no kurām valsts budžeta
dotācija 90% jeb 13 500,00 euro un pašvaldības budžeta līdzfinansējums 10% jeb 1 500,00 euro.
Projekta aktivitātes atbilst Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības
plāna (kods RP2020.1) rīcības virziena RV3 – “Saistoša kultūrvide un aktīva kultūras dzīve”
pasākumam 3.5.3. “Tradicionālo un citu novada pasākumu rīkošana – Lieldienas, Ziemassvētki,
Mākslas diena, Rožu svētki, Pilsētas svētki, Ziedoņa dienas u.c.”.
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 un 15.panta pirmās daļas 5.punkts noteic,
ka viena no 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.).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 5. punktu:
1. atbalstīt Tukuma novada Domes dalību projektu konkursā, iesniedzot projektu “Tēva diena
Tukumā”,
2. projekta atbalsta gadījumā piešķirt projektam līdzfinansējumu 1 500,00 euro no Tukuma
novada Domes 2020.gada pašvaldības budžetā plānotajiem līdzekļiem “Pašvaldību līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”.
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Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pasākumam “Ghetoo Football”
Tukuma novada Dome saņēmusi biedrības “STREETBASKET” (reģ. Nr. 40008138116, jur.
adrese: Starta iela 1, Rīga, LV-1026) iesniegumu (reģistrēts Domē ar Nr. 3648) par pasākuma Ghetto
Football Tukumā rīkošanu 2020. gada 25. jūlijā Pauzera ielā, Tukuma Sporta halles stāvlaukumā.
Šāds Ghetoo Football pasākums Tukumā notika pagājušajā gadā un tajā piedalījās ne tikai Tukuma
futbola spēlētāji, bet daudzas komandas no visas Latvijas. Ghetoo Football pasākums tika iekļauts
2020. gada Kultūras programmā “Tiekamies Tukumā”. Kopējās pasākuma izmaksas 12 441,91 euro,
Tukuma novada Domes līdzfinansējums 6 010,00 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, savukārt minētā likuma 21. panta otrā daļa noteic, ka Domes darbībai un
lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta otro
daļu:
1. no Tukuma novada pašvaldības 2020. gada budžeta neparedzētiem izdevumiem piešķirt
biedrībai “STREETBASKET” 6 010,00 euro pasākuma Ghetto Football Tukumā rīkošanai 2020.
gada 25. jūlijā Pauzera ielā, Tukuma Sporta halles stāvlaukumā,
2. uzdot Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļai sagatavot līgumu ar biedrību
“STREETBASKET” par finansējuma pārskaitīšanas kārtību un pašvaldībai iesniedzamo atskaiti par
finansējuma izlietojumu.

Domes priekšsēdētājs

N.Rečs

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
2020.gada 15.jūlijā

prot.Nr.16, 5.§.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
prioritāri veicamajiem darbiem
Pamatojoties uz Tukuma novada Domes 2020.gada 30.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3
“Par Tukuma novada pašvaldības 2020.gada budžetu” un Tukuma novada Domes 2020.gada
27.februāra lēmumu “Par prioritāri veicamajiem darbiem Tukuma novada pašvaldībā 2020.gadā”
(prot.Nr.3, 32.§), Tukuma novada Dome nolemj:
1. piešķirt finanšu līdzekļus no Tukuma novada Domes 2020.gada pašvaldības budžetā
plānotajiem līdzekļiem “Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”:
Nr.
1.1.

1.2.

3.

Iestāde
Tukuma
2.pamatskola

Džūkstes
pamatskola

Tukuma pilsētas
Kultūras nams

Veicamie darbi
Pārejas remonts (jumts un sienas)
Informācijai – provizoriskais
finansējums 20 000 euro. Papildus
nepieciešams 3 984.62 euro.
Iekšējās siltumapgādes sistēmas izpēte
un rekonstrukcijas projekta izstrāde
Informācijai – provizoriskais
finansējums 30 000 euro. Finansējums
nepieciešams būvniecības ieceres
dokumentācijas izstrādei.
Logu nomaiņa

Finansējums (euro)
23 984.62

2 601.50

1 331.00

Informācijai – provizoriskais
finansējums 23 420 euro. Finansējums
nepieciešams būvniecības ieceres
dokumentācijas izstrādei.
2. Domes Finanšu nodaļai veikt attiecīgus grozījumus Tukuma novada pašvaldības 2020.gada
budžetā,
3. kontroli pār lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram vai tā pienākumu
izpildītājam.
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Par zemes īpašumtiesībām
1. Sakarā ar nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datu sakārtošanu un pamatojoties uz
likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1
panta pirmās daļas 4. punktu, Zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes
reformas laikā piekrīt valstij un ierakstāma zemesgrāmatās uz valsts vārda, ja: uz šīs zemes ir
juridiskajām personām piederošas ēkas (būves) vai tādām fiziskajām personām piederošas ēkas
(būves), kurām nav tiesību iegūt zemi īpašumā saskaņā ar zemes reformas likumiem un 8. panta sesto
daļu, valstij piederošā vai piekrītošā zeme, kas nav minēta šajā pantā, zemesgrāmatā ierakstāma uz
valsts vārda Finanšu ministrijas vai citas ministrijas, Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra
noteikumu Nr.996 “Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura
turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un
piekrītošo zemi” 13. punktu, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai
piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai,
pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru
kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij [...], Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 11. panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma objektu nosaka nekustamajam īpašumam,
kas ierakstīts zemesgrāmatā. Sadala vai apvieno tikai zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu.
Nekustamā īpašuma objektu nosaka vai nekustamo īpašumu veido, ja Kadastra informācijas sistēmā
reģistrētās izmaiņas nekustamā īpašuma sastāvā ir ierakstītas zemesgrāmatā, panta otrās daļas
1.punktu, šā panta pirmā daļa neattiecas uz zemes reformu regulējošos normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos valstij vai pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemi pirms zemes pirmreizējas
ierakstīšanas zemesgrāmatā, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11. panta trešo daļu,
pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumus ielām un laukumiem pilsētās un ciemos,
nosaukumus vai numurus viensētām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un ēkām, kā arī numurus
telpu grupām. Valsts zemes dienests likvidē telpu grupas adresi un par to paziņo pašvaldībai, ja telpu
grupu dzēš Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Nosaukumu vai numuru
piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu ēkām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām
pašvaldības dome var nodot kādai no šīs pašvaldības institūcijām, Ministru kabineta 2006. gada
20. jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, lietošanas mērķi
nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa:
1.1. izslēgt zemes vienību Vārpu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā ar kadastra apzīmējumu
9001 008 0161, 0,1049 ha platībā no rezerves zemes fonda;
1.2. atzīt valstij Finanšu ministrijas personā īpašumtiesības uz zemes vienību Vārpu iela
4, Tukums, Tukuma novads ar kadastra apzīmējumu 9001 008 0161 0,1049 ha platībā.
Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601.

1.3. izslēgt zemes vienību Ošu ielā 16, Tukumā, Tukuma novadā ar kadastra apzīmējumu
9001 008 0332, 0,0849 ha platībā no rezerves zemes fonda;
1.4. atzīt valstij Finanšu ministrijas personā īpašumtiesības uz zemes vienību Ošu iela 16,
Tukums, Tukuma novads ar kadastra apzīmējumu 9001 008 0332 0,0849 ha platībā (veicot zemes
vienības kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta).
Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601.
1.5. izslēgt zemes vienību Ošu ielā 18, Tukumā, Tukuma novadā ar kadastra apzīmējumu
9001 008 0222, 0,1200 ha platībā no rezerves zemes fonda;
1.6. atzīt valstij Finanšu ministrijas personā īpašumtiesības uz zemes vienību Ošu iela 18,
Tukums, Tukuma novads ar kadastra apzīmējumu 9001 008 0222 0,1200 ha platībā (veicot zemes
vienības kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta).
Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
2. Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz
attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes
lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu, atzīt Tukuma novada pašvaldībai
īpašumtiesības uz zemes vienību:
2.1 Kuldīgas ielā 18, Tukumā, Tukuma novadā ar kadastra apzīmējumu 9001 005 0073,
0,1393 ha platībā (veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta).
Zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601;
2.2. starpgabalu Birztalas ielā 35A, Tukumā, Tukuma novadā ar kadastra apzīmējumu
9001 005 0278, 0,006 ha platībā (veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt
precizēta).
Zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601;
2.3. Zemgales ielā 10, Tukumā, Tukuma novadā ar kadastra apzīmējumu 9001 008 0063,
0,0658 ha platībā (veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta).
Zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601;
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
3. Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1.punktu Zemes reformas laikā pašvaldībām
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā
piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju,
nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana
likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves), atzīt
Tukuma novada pašvaldībai īpašumtiesības uz zemes vienību:
3.1. Meža ielā 9, Tukumā, Tukuma novadā ar kadastra apzīmējumu 9001 004 0676, 0,1154
ha platībā (veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta).
Zemes lietošanas mērķis – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, NĪLM kods 0701;
3.2 Meža ielā 23 Tukumā, Tukuma novadā ar kadastra apzīmējumu 9001 004 0722, 0,0748
ha platībā (veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta).
Zemes lietošanas mērķis – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, NĪLM kods 0702;
3.3. Pasta ielā 21, Tukumā, Tukuma novadā ar kadastra apzīmējumu 9001 004 0747,
0,2513 ha platībā (veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta).
Zemes lietošanas mērķis – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, NĪLM kods 0702;
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
4. Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datu sakārtošanu, likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas
2.punktu Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda

zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām
personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma
tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos,
ja: vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu
pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai, likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība,
rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un
izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana
un uzturēšana) un Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr. 996 „Kārtība, kādā nosaka valstij
un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu Ja rezerves zemes
fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā
nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par
zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru kabinets var izdot rīkojumu par zemes
piederību vai piekritību valstij[...], Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.panta pirmo daļu,
nekustamā īpašuma objektu nosaka nekustamajam īpašumam, kas ierakstīts zemesgrāmatā. Sadala
vai apvieno tikai zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu. Nekustamā īpašuma objektu nosaka
vai nekustamo īpašumu veido, ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētās izmaiņas nekustamā
īpašuma sastāvā ir ierakstītas zemesgrāmatā, panta otrās daļas 1.punktu, šā panta pirmā daļa
neattiecas uz zemes reformu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valstij vai
pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemi pirms zemes pirmreizējas ierakstīšanas zemesgrāmatā,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11. panta trešo daļu, pašvaldības dome piešķir,
maina vai likvidē nosaukumus ielām un laukumiem pilsētās un ciemos, nosaukumus vai numurus
viensētām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un ēkām, kā arī numurus telpu grupām. Valsts
zemes dienests likvidē telpu grupas adresi un par to paziņo pašvaldībai, ja telpu grupu dzēš
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Nosaukumu vai numuru piešķiršanu,
maiņu un likvidēšanu ēkām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām pašvaldības
dome var nodot kādai no šīs pašvaldības institūcijām,, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, lietošanas mērķi nosaka ja tiek izveidota jauna
zemes vienība vai zemes vienības daļa:
4.1. izslēgt zemes vienību Valsts-Pie Lielās 23, Tukumā, Tukuma novadā, ar kadastra
apzīmējumu 9001 004 0519 0,0972 ha platībā no rezerves zemes fonda;
4.2. piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9001 004 0519 0,0972 ha platībā
nosaukumu “Pie Lielās ielas 23”, Tukums, Tukuma novads,
4.3. atzīt Tukuma novada pašvaldībai īpašumtiesības uz zemes vienību “Pie Lielās ielas 23”,
Tukums, Tukuma novads, ar kadastra apzīmējumu 9001 004 0519 0,0972 ha platībā (veicot zemes
vienības kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta).
Zemes lietošanas mērķis - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes
objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā
norādīta lietošanas mērķa, NĪLM kods 0501.
4.4. uzdot Domes Finanšu nodaļai ņemt grāmatvedības uzskaitē zemes vienību “Pie Lielās
ielas 23”,Tukums, Tukuma novads, ar kadastra apzīmējumu 9001 004 0519 0,0972 ha platībā ar
Valsts zemes dienesta noteikto kadastrālo vērtību 136,00 euro (uz 01.01.2020.).
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
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prot.Nr.16, 7.§.

Par grozījumiem Tukuma pilsētas Domes 2008.gada 29.maija
lēmumā “Par galvojumu aizņēmumam SIA “Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” projekta “Sadzīves
atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā” realizācijai””
(prot.Nr.5, 4.§)
Tukuma novada Domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 2.jūlijā saņemts SIA “Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” (turpmāk – SIA “AAS “PIEJŪRA””) iesniegums
Nr.20/1-7/215/1-4 (reģistrēts Domē ar Nr.3676) ar lūgumu apstiprināt SIA “AAS “PIEJŪRA””
Aizdevuma līguma Nr.08-080130-IN un Nr.15-030410-IN noteikto aizdevuma atmaksas termiņa
pagarināšanu ar AS “Swedbank”, ievērojot nosacījumus, kas noteikti AS “Swedbank” lēmumā
Nr.A08.04-03/SWBL-8702, un noslēgt galvojuma līguma grozījumus, kā arī izskatīt iespēju pārņemt
SIA “AAS “PIEJŪRA”” noslēgtā Aizdevuma līguma Nr.08-080130-IN ar AS “Swedbank” Jūrmalas
pilsētas domes galvojuma saistības, noslēdzot galvojuma līguma grozījumus ar AS “Swedbank”.
Dome konstatē, ka:
- Tukuma pilsētas Dome (pašlaik – Dome) 2008. gada 29. maijā pieņēma lēmumu “Par
galvojumu aizņēmumam SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” projekta “Sadzīves
atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā” realizācijai” (prot.Nr.5, 4.§), ar kuru pieņēma lēmumu
lūgt Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei akceptēt atļauju
Tukuma pilsētas Domei galvot aizņēmumu SIA “AAS “PIEJŪRA”” projekta “Sadzīves atkritumu
apsaimniekošana Piejūras reģionā” realizācijai AS “Hansabanka” (šobrīd – AS “Swedbank”)
aizņēmumam 410 089,31 euro uz 20 gadiem ar noteikto procentu likmi 12 mēn. EURIBOR (5.948)
+ 1,2%=7,148 projekta “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā” pašvaldību
līdzfinansējuma segšanai;
- Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome 2008. gada
13. jūnijā nolēma atbalstīt Tukuma pilsētas Domei sniegt galvojumu SIA “AAS “PIEJŪRA””
aizņēmumam no AS “Hansabanka” 410 089,31 euro apmērā uz 20 gadiem, pamatsummas atmaksu
sākot no 2009. gada novembra, Kohēzijas fonda projekta “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana
Piejūras reģionā” īstenošanai;
- SIA “AAS “PIEJŪRA”” 2020. gada 4. jūnijā saņēma no AS “Swedbank” lēmumu Nr.A08.0403/SWBL-8702 Par Aizņēmēja Aizdevuma līgumu aizdevumu atmaksas termiņu pagarināšanu par
Aizņēmēja Aizdevuma līgumu Nr.08-080130-IN un Nr.15-030410-IN noteikto aizdevumu atmaksas
termiņu pagarināšanu (turpmāk – Lēmums) līdz 2030. gada 21. novembrim, piemērojot mainīgo
procentu likmi – 6m EURIBOR, bet ne mazāk kā 0, + pievienotā likme 1,95% apmērā;
- AS “Swedbank” norāda, ka Lēmums ir spēkā līdz 2020. gada 5. augustam, ar nosacījumu, ka
līdz minētajam datumam AS “Swedbank” būs saņēmusi SIA “AAS “PIEJŪRA”” un visu SIA “AAS
“PIEJŪRA”” dalībnieku lēmumus;
- 2020. gada 25. jūnijā notika SIA “AAS “PIEJŪRA”” dalībnieku sapulce (protokola Nr.6, 2.1.
punkts) (turpmāk – Dalībnieku sapulce), kurā dalībnieki konceptuāli atbalstīja un virzīja izskatīšanai
pašvaldībām lēmumprojektus par Aizdevuma līguma Nr.08-080130-IN un Nr.15-030410-IN noteikto

aizdevumu atmaksas termiņa pagarināšanu ar AS “Swedbank”, ievērojot nosacījumus, kas noteikti
AS “Swedbank” lēmumā Nr.A08.04-03/SWBL-8702;
- Dalībnieku sapulcē (2.2. punkts) papildus nolēma informēt Talsu novada pašvaldību, Tukuma
novada Domi, Dundagas novada domi par iespēju pārņemt aizdevuma līguma Nr.08-080130-IN
Jūrmalas pilsētas domes galvojuma saistības, noslēdzot galvojuma līguma grozījumus ar AS
“Swedbank”;
- attiecībā uz lūgumu izskatīt iespēju pārņemt SIA “AAS “PIEJŪRA”” noslēgtā Aizdevuma
līguma Nr.08-080130-IN ar AS “Swedbank” Jūrmalas pilsētas domes galvojuma saistības, noslēdzot
galvojuma līguma grozījumus ar AS “Swedbank”, SIA “AAS “PIEJŪRA”” ar 2020. gada 14. jūlija
iesniegumu informē, ka šis SIA “AAS “PIEJŪRA”” kā Aizņēmēja pienākums ir noteikts esošajā starp
SIA “AAS “PIEJŪRA”” un AS “Swedbank” Aizdevuma līgumā Nr.08-030130-IN, 15-030410-IN un
18-011927-IN, t.i., II daļas 4.2. punkts paredz, ka Aizņēmējs apņemas līdz pilnīgai Aizdevuma līguma
izpildei bez Aizdevēja rakstiskas piekrišanas noslēgt līgumus, kuros paredzēts naudas līdzekļu
aizņēmums, aizdevums vai dāvinājums trešajām personām, kā arī nenoslēgt līgumus ar Aizdevēja
kustamās vai nekustamās mantas apgrūtināšanu ar parādiem (ķīlas, galvojuma u.c. līgumi), izņemot,
ja šādi līgumi tiek slēgti Aizņēmēja ierastās ikdienas komercdarbības ietvaros un darījumu kopējā
summa kalendārā gada ietvaros nepārsniedz 10% no Aizdevuma summas.
Ņemot vērā minēto, izdarīt Tukuma pilsētas Domes 2008. gada 29. maija lēmumā “Par
galvojumu aizņēmumam SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” projekta “Sadzīves
atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā” realizācijai” (prot.Nr.5, 4.§) šādus grozījumus:
1. aizstāt visā lēmuma tekstā vārdu “Hansabanka” ar vārdu “Swedbank”,
2. aizstāt visā lēmuma tekstā vārdu “pilsētas” ar vārdu “novada”,
3. grozīt lēmuma 1.2. punktu un turpmāk izteikt to šādā redakcijā:
“1.2. aizņēmuma 410 089,31 euro līdz 2030. gada 21. novembrim ar AS “Swedbank” noteikto
procentu likmi 6 mēn. EURIBOR, bet ne mazāk kā 0, + pievienotā likme 1,95% apmērā” projekta
“Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā” pašvaldību līdzfinansējumu segšanai.”
4. aizstāt lēmuma 2. punktā procentus “11,5%” ar procentiem “20,45%”;
5. aizstāt lēmuma 5. punktā vārdus “Talsu rajona padomi” ar vārdiem “Talsu novada
pašvaldību”.
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Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” piedalīšanos Eiropas
Savienības fondu investīciju projektā “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība"
5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu,
pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2. pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” 3. atlases
kārtā “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide”
Tukuma novada Dome ir saņēmusi pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” valdes locekļa E.Zaporožeca 2020. gada 13. jūlija
iesniegumu (reģistrēts Domē ar Nr.3903), kurā valdes loceklis informē, ka Eiropas Komisija direktīvā
2008/98/EK ir noteikusi termiņu, kad dalībvalstīm ir jāievieš obligāta bioloģiski noārdāmo atkritumu
dalīta savākšana līdz 2023.gadam.
Lai izpildītu šo prasību, 2020. gada 26.maijā Ministru kabinets ir atbalstījis Eiropas Savienības
(turpmāk – ES) fondu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta
mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2.
pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” 3. atlases kārtas “Bioloģiski noārdāmo atkritumu
pārstrādes iekārtu izveide” 2.uzsaukumu investīcijas bioloģiski noārdāmo atkritumu (turpmāk arī –
BNA) pārstrādes attīstībai.
Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumu Nr.184 “Noteikumi par atkritumu dalītu
savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju” 2.1 punkts
paredz, ka līdz 2020. gada 31. decembrim pašvaldībām sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju
jāizveido dalītās bioloģisko noārdāmo atkritumu vākšanas sistēma BNA (turpmāk – BNA), kas
nozīmē, ka arī šai BNA plūsmai būs nepieciešams pārstrādes jaudu nodrošinājums.
Lai risinātu situāciju un sniegtu atbalstu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības
“Piejūra” atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībām, atkritumu apsaimniekotājs SIA
“Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” vēlas īstenot projektu “Bioloģiski noārdāmo
atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Janvāri”” (turpmāk – Projekts), kura ietvaros poligonā
tiktu izveidotas jaunas BNA anaerobās fermentācijas iekārtas ar saistīto aprīkojumu.
Projekta mērķis ir attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi, veicināt atkritumu
vairākkārtēju izmantošanu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra”” atkritumu
apsaimniekošanas reģionā. Mērķa īstenošana nodrošinās saistošo normatīvo aktu prasību atkritumu
apsaimniekošanas jomā izpildi – samazinās apglabāto atkritumu apjomu, palielinās atkritumu
pārstrādes īpatsvaru gan atkritumu apsaimniekošanas reģiona, gan valsts mērogā, kā arī nodrošinās
atkritumos esošu resursu atgriešanu tautsaimniecības apritē.
Projekta īstenošanas ietvaros cieto sadzīves atkritumu poligonā “Janvāri”, Laidzes pagastā,
Talsu novadā, tiktu izveidotas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas ar pārstrādes neto
jaudu 16,5 tūkst. t/gadā (iekārtā ievietojamais BNA plūsmas apjoms – līdz 20,5 tūkst. t/gadā,
apglabājamie atkritumi pēc pārstrādes ~2.0 tūkst. t/gadā) un iegādāts iekārtu ekspluatācijai
nepieciešamais papildu aprīkojums. Iekārtā tiktu pārstrādāta BNA plūsma, kas no nešķiroto sadzīves
atkritumu plūsmas atšķirota poligonā esošajā atkritumu šķirošanas stacijā un savākta bioloģiski
noārdāmo atkritumu dalītās vākšanas sistēmas ietvaros.
Procesā radusies biogāze tiktu izmantota kā kurināmais koģenerācijas stacijai, siltumenerģijas
un elektrības ražošanai. Koģenerācijas stacija tiktu iegādāta atsevišķi, paralēli šī projekta īstenošanai.
Koģenerācijas iekārtās saražotā elektroenerģija un siltumenerģija tiktu izmantota poligonā “Janvāri”
un BNA pārstrādes iekārtās tehnoloģisko procesu nodrošināšanai. Pārstrādes procesa gala produktam
– digestātam tiktu veikta pēcapstrāde – sijāšana, kas nepieciešama, lai atdalītu mehāniskos

piemaisījumus un sagatavotu gala produktu izmantošanai labiekārtošanas darbos, inženiertehniskām
vajadzībām, lauksaimniecībā, ainavu veidošanā.
Projekta īstenošana ļautu sasniegt izvirzīto mērķi un samazinātu atkritumu radīto ietekmi uz
vidi, vienlaicīgi neatstājot negatīvu ietekmi uz atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ekonomiskajiem
aspektiem. Projekts paredz līdz 85% ES fonda līdzfinansējumu un 15% SIA “Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrības “PIEJŪRA”” līdzfinansējumu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas
sastāda 6 708 450,00 euro.
Projekta budžets:
Izmaksu pozīcija
Summa (euro)
Aprīkojuma un iekārtu izmaksas
1 490 000,00
Traktortehnikas izmaksas
200 000,00
Projektēšanas izmaksas
258 500,00
Autoruzraudzības izmaksas
21 500,00
Būvuzraudzības izmaksas
129 300,00
Būvdarbu izmaksas (ēkas), tai skaitā labiekārtošanas izmaksas 4 309 150,00
Neparedzētie izdevumi
300 000,00
KOPĀ
6 708 450,00
2020. gada 26. jūnijā SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “PIEJŪRA”” dalībnieku
sapulces (prot. Nr.6) lēmuma “Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “PIEJŪRA””
piedalīšanos Eiropas Savienības fondu investīciju projektā “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība”” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu
izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2. pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” 3.
atlases kārtā “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide”” bioloģiski noārdāmo
atkritumu pārstrādes attīstībai 5.1.punktā Sapulces dalībnieki nolēma atbalstīt SIA “Atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrības “PIEJŪRA”” piedalīšanos Eiropas Savienības fondu investīciju
projektā “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2.
pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” 3. atlases kārtā “Bioloģiski noārdāmo atkritumu
pārstrādes iekārtu izveide” bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes attīstībai.
Pamatojoties uz minēto, Tukuma novada Dome nolemj:
1. atbalstīt SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” projekta “Bioloģiski
noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Janvāri”” ideju un piekrīt tās virzībai
Eiropas Savienības fondu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju”
5.2.1.2. pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” 3. atlases kārtā “Bioloģiski noārdāmo
atkritumu pārstrādes iekārtu izveide” 2.uzsaukumā bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes
attīstībai, kura ietvaros poligonā tiks izveidotas jaunas BNA anaerobās fermentācijas iekārtas ar
saistīto aprīkojumu.
2.noteikt, ka projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 6 708 450,00 euro, no tām 85% ES
finansējums, 15% SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra”” finansējums.
3.kontroli pār lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram vai izpilddirektora
pienākumu izpildītājam.
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