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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Tukumā
2021. gada 22. septembrī

Nr. TND/21/18

Tukuma novada domes ārkārtas sēde sasaukta 2021. gada 22. septembrī plkst. 12.00 Tukumā, Talsu
ielā 4, klātienē, izmantojot elektronisko balsošanas sistēmu dokumentu vadības programmā
“LIETVARIS”.
Sēdi plkst. 12.01 atklāj un vada Tukuma novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa.
Sēdi protokolē Lietvedības un IT nodaļas lietvedības sekretāre Anita Belousa.
Domes sēdes norisi fiksē audio formātā, kā arī ieraksta video formātā.
Sēdē piedalās:
- Tukuma novada Domes balsstiesīgie deputāti: Dace Adiņa (attālināti), Gunda Cīrule, Sandis
Čilipāns, Ligita Gintere, Ilze Gotfrīda, Kaspars Gribusts, Guntars Indriksons, Dace Lebeda, Modris
Liepiņš (attālināti), Rimants Liepiņš, Mārtiņš Limanskis, Inga Priede, Normunds Rečs, Agnese
Ritene, Juris Šulcs, Imants Valers, Gundars Važa, Edīte Zelča, (nepiedalās deputāts Oskars Kambala
neatliekamu darba pienākumu dēļ),
- pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš,
- pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un kapitālsabiedrību jautājumos
Baiba Pļaviņa,
- Audita un kontroles nodaļas vadītāja Inese Valtere,
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
- Finanšu nodaļas vadītāja Dace Rudēvica,
- Juridiskās un personāla nodaļas vadītāja Lelde Bičuša,
- Komunālās nodaļas vadītājs Ģirts Ruģelis,
- Lietvedības un IT nodaļas vadītāja Sanita Bļodniece,
- Lietvedības un IT nodaļas lietvedības sekretāre Tamāra Vaļuka,
- Lietvedības un IT nodaļas lietvedības sekretāre Anita Belousa,
- Lietvedības un IT nodaļas galvenais informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālists
Arturs Vinbergs,
- Lietvedības un IT nodaļas informācijas tehnoloģiju speciālists Anrijs Daile,
- Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Zviedre,
- laikraksta “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” žurnāliste Agita Puķīte.
Ar Tukuma novada domes priekšsēdētāja Gundara Važas 2021. gada 21. septembra rīkojumu
Nr. TND/1-12.1/21/291 “Par Tukuma novada domes ārkārtas sēdes sasaukšanu” izsludinātā darba
kārtība:
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1. Par izlīgumu civillietā Nr. C75003621 STRABAG SIA prasībā pret Tukuma novada
pašvaldību.
2. Par finanšu līzinga atmaksu pirms termiņa.
3. Par atļauju ņemt aizņēmumu budžeta un finanšu vadībai uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai.
1.§
Par izlīgumu civillietā Nr. C75003621 STRABAG SIA prasībā pret
Tukuma novada pašvaldību
ZIŅO: Gundars Važa – domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: Normunds Rečs, Agnese Ritene
ATBILDES: Gundars Važa
Mārtiņš Limanskis iesniedz priekšlikumu papildināt lēmuma projekta pirmajā variantā lemjošo daļu
ar 4. punktu: "Uzdot Domes priekšsēdētājam līdz 2021. gada 29. oktobrim izveidot izvērtēšanas
komisiju un uzsākt atbildības izvērtēšanu iesaistīto amatpersonu darbībā un/vai bezdarbībā".
16 (Gunda Cīrule, Sandis Čilipāns, Ligita Gintere,
Ilze Gotfrīda, Kaspars Gribusts, Guntars Indriksons,
Par M. Limanska priekšlikumu balso:
Dace Lebeda, Rimants Liepiņš, Mārtiņš Limanskis,
"par" Inga Priede, Normunds Rečs, Agnese Ritene, Juris
Šulcs, Imants Valers, Gundars Važa, Edīte Zelča)
"pret" - nav
"atturas" - nav
“nepiedalās balsojumā”- 2 (Dace Adiņa, Modris Liepiņš)
Priekšlikums ir atbalstīts.
Normunds Rečs vēlas precizēt, vai notiek balsojums par sagatavotā lēmuma projekta pirmo variantu.
Gundars Važa atbild apstiprinoši.
18 (Dace Adiņa, Gunda Cīrule, Sandis Čilipāns, Ligita Gintere,
Ilze Gotfrīda, Kaspars Gribusts, Guntars Indriksons, Dace Lebeda,
Par lēmumu balso: "par" - Modris Liepiņš, Rimants Liepiņš, Mārtiņš Limanskis, Inga Priede,
Normunds Rečs, Agnese Ritene, Juris Šulcs, Imants Valers,
Gundars Važa, Edīte Zelča)
"pret" - nav
"atturas" - nav
Nolemj:

Pieņemt lēmumu “Par izlīgumu civillietā Nr. C75003621 STRABAG SIA prasībā
pret Tukuma novada pašvaldību” ar papildinājumu (lēmums pievienots).
2.§
Par finanšu līzinga atmaksu pirms termiņa

ZIŅO: Gundars Važa – domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: Juris Šulcs, Gundars Važa
ATBILDES: Normunds Rečs, Inese Valtere
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Juris Šulcs bilst, ka vēlas uzklausīt paskaidrojumu no bijušā domes priekšsēdētāja un pašvaldības
bijušās izpilddirektores, kāpēc tika pieņemts lēmums par finanšu līzinga ņemšanu sešu autobusu
iegādei. Jautā, vai tika saskaņots ar Finanšu ministriju, vai Finanšu ministrija tam piekrita.
Normunds Rečs atbild, ka lēmuma projekta tiesiskumu nodrošina pašvaldības administrācijas
speciālisti, tāpēc tas būtu jautājums attiecīgajiem speciālistiem.
Juris Šulcs vaicā, vai domes priekšsēdētājam un vienlaikus Finanšu komitejas priekšsēdētājam nav
atbildība.
Inese Valtere paskaidro, ka tad, kad tika meklēti varianti autobusu iegādes finansēšanai, tika
apzināta citu pašvaldību pieredze, notika konsultācijas ar speciālistiem. Neradās šaubas, ka varētu
būtu problēmas.
Gundars Važa bilst, ka bija jānotiek konsultācijām ar Finanšu uzraudzības padomi, rakstiskai
atļaujai jābūt. Operatīvo līzingu pašvaldība varēja ņemt, bet ir ņemts finanšu līzings, kas ir
pārkāpums.
Inese Valtere paskaidro, ka 2020. gada sākumā tika runāts ar Galvojumu uzraudzības padomi par
abiem līzinga variantiem.
Normunds Rečs piebilst, ka Elektronisko iepirkumu sistēmā redzams, ka arī citas pašvaldības
2020. gadā šādus iepirkumus veikušas un ir slēgušas līgumus.
Inese Valtere norāda, ka 2020. gadā citas pašvaldības ņēmušas kā finanšu līzingu. Tas parādās arī
Valsts kases atskaitēs, kas ir publiski pieejama informācija.
Mārtiņš Limanskis iesniedz priekšlikumu papildināt lēmuma projekta lemjošo daļu ar punktu:
"Uzdot Domes priekšsēdētājam līdz 2021. gada 29. oktobrim izveidot izvērtēšanas komisiju un
uzsākt atbildības izvērtēšanu iesaistīto amatpersonu darbībā un/vai bezdarbībā.”
17 (Gunda Cīrule, Sandis Čilipāns, Ligita Gintere,
Ilze Gotfrīda, Kaspars Gribusts, Guntars Indriksons,
Par M. Limanska priekšlikumu balso: Dace Lebeda, Modris Liepiņš, Rimants Liepiņš,
"par" - Mārtiņš Limanskis, Inga Priede, Normunds Rečs,
Agnese Ritene, Juris Šulcs, Imants Valers, Gundars
Važa, Edīte Zelča)
"pret" - nav
"atturas" - nav
“nepiedalās balsojumā” - 1 (Dace Adiņa)
Priekšlikums ir atbalstīts.
18 (Dace Adiņa, Gunda Cīrule, Sandis Čilipāns, Ligita Gintere,
Ilze Gotfrīda, Kaspars Gribusts, Guntars Indriksons, Dace Lebeda,
Par lēmumu balso: "par" - Modris Liepiņš, Rimants Liepiņš, Mārtiņš Limanskis, Inga Priede,
Normunds Rečs, Agnese Ritene, Juris Šulcs, Imants Valers,
Gundars Važa, Edīte Zelča)
"pret" - nav
"atturas" - nav
Nolemj:

Pieņemt lēmumu “Par finanšu līzinga atmaksu pirms termiņa” ar papildinājumu
(lēmums pievienots).
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3.§
Par atļauju ņemt aizņēmumu budžeta un finanšu vadībai
uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai
ZIŅO: Gundars Važa – domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: Juris Šulcs, Dace Lebeda
ATBILDES: Dace Rudēvica
18 (Dace Adiņa, Gunda Cīrule, Sandis Čilipāns, Ligita Gintere,
Ilze Gotfrīda, Kaspars Gribusts, Guntars Indriksons, Dace Lebeda,
Par lēmumu balso: "par" - Modris Liepiņš, Rimants Liepiņš, Mārtiņš Limanskis, Inga Priede,
Normunds Rečs, Agnese Ritene, Juris Šulcs, Imants Valers,
Gundars Važa, Edīte Zelča)
"pret" - nav
"atturas" - nav
Nolemj:

Pieņemt lēmumu “Par atļauju ņemt aizņēmumu budžeta un finanšu vadībai
uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai” (lēmums pievienots).

Sēde tiek slēgta plkst. 12.21.
Sēdes vadītājs
domes priekšsēdētājs

Gundars Važa

Protokoliste
lietvedības sekretāre

Anita Belousa

Protokols parakstīts 23.09.2021.
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prot. Nr. 18, 1. §

Par izlīgumu civillietā Nr.C75003621 STRABAG SIA
prasībā pret Tukuma novada pašvaldību
Tukuma novada pašvaldības un STRABAG SIA, reģ.Nr.49203002756, starpā kopš
2021.gada pavasara pastāv domstarpības par pušu starpā 2020.gada 28.aprīlī noslēgtā iepirkuma
līguma Nr. TND/2-58.1/20/2 izpildi atbilstoši līguma nosacījumiem un publiska iepirkuma būtībai.
Līgums noslēgts pašvaldības organizēta atklāta konkursa “Ielu, laukumu un ēku pagalmu
asfaltbetona un bruģakmens seguma atjaunošanas darbi Tukuma novadā” (iepirkuma identifikācijas
Nr. TND-2020/6) rezultātā. Pušu starpā notikusi gan sarakste, gan sarunas, tomēr kompromiss un
abām pusēm pieņemams strīda risinājums nav rasts. Valsts policijā uzsākta resoriskā pārbaude par
atsevišķu pašvaldības amatpersonu atbildību un iespējamiem pašvaldībai iepirkuma līgumam un
amata pilnvarām neatbilstošas rīcības rezultātā radītiem zaudējumiem.
STRABAG SIA un Tukuma novada pašvaldības domstarpību pamats ir fakts, ka, STRABAG
SIA, izpildot iepirkuma līguma Nr. TND/2-58.1/20/2 ietvaros tam uzdotos darbus, neņemot vērā, ka
līgumā noteiktā maksimālā summa, par kuru izpildāmi darbi, ir noteikta EUR 270 000,00 bez
pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), ir izpildījusi darbus par kopējo summu EUR
459 420,68. Par šādu kopējo summu Tukuma novada pašvaldībā saņemti STRABAG SIA iesniegti
akti, kas apliecina darbu izpildi. Aktus 2020.gada decembra mēnesī parakstījuši būvuzņēmēja un
pasūtītāja pārstāvji un būvuzraugs. Decembrī parakstītie akti, kas apliecina iepirkuma līguma
maksimālās summas pārsniegumu par EUR 189 705,91, pašvaldībā saņemti 2021.gada 13.aprīlī kā
pielikums STRABAG SIA vēstulei Nr.1-7/048 (reģistrēta pašvaldībā ar Nr.2337). 2021.gada
15.aprīlī Tukuma novada pašvaldība saņēmusi STRABAG SIA rēķinus, kas izrakstīti uz 2021.gada
13.aprīlī iesniegto aktu pamata, un saskaņā ar STRABAG SIA paskaidrojumiem ir rēķinu dublikāti,
jo rēķinu oriģināli jau kopš 2021.gada 15.janvāra ir nodoti Tukuma novada pašvaldības amatpersonai
un iepirkuma līgumā minētajai kontaktpersonai Ģ.Ruģelim.
Tukuma novada pašvaldība nav veikusi 2021.gada 15.aprīlī saņemto rēķinu apmaksu,
uzskatot, ka darbu veicējs ir rupji pārkāpis iepirkuma līguma nosacījumus, ka izpildītos darbus
STRABAG SIA nebija tiesību veikt, jo darbus ir uzdevusi persona, kas kā darbu pasūtītājs nav minēta
iepirkuma līgumā. Arī aktus par darbu izpildi ir parakstījusi persona, kas kā darbu pasūtītājs nav
minēta iepirkuma līgumā. Joprojām Tukuma novada pašvaldības administrācijā nav rasts
skaidrojums tam, kur laika posmā no 2020.gada decembra atradās akti par paveiktajiem darbiem un
kur kopš 2021.gada 15.janvāra atradās STRABAG SIA līgumā minētajai kontaktpersonai iesniegtie
rēķini, kurus šai personai bija pienākums iesniegt Finanšu pārvaldei apmaksai. Par rēķinu aizturēšanu
un amata pienākumu neizpildi konkrētā amatpersona ir disciplināri sodīta, jo savos darba devējam
sniegtajos rakstveida paskaidrojumos saprotami nav izskaidrojusi notikuma būtību un savu lomu tajā.
STRABAG SIA, saprotot, ka Tukuma pilsētas ielu seguma atjaunošanas darbos ieguldīto summu
pušu sarunu ceļā no pašvaldības neizdosies atgūt, ir vērsusies ar prasību tiesā.
Ar Ekonomisko lietu tiesas tiesneša 2021.gada 18.augusta lēmumu ierosināta lieta Nr.
C75003621 STRABAG SIA prasībā pret Tukuma novada pašvaldību par parāda piedziņu. Tiesa
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aicinājusi Tukuma novada pašvaldību kā atbildētāju sniegt tiesai paskaidrojumu par prasību līdz
2021.gada 17.septembrim. Tukuma novada pašvaldība ir lūgusi tiesu pagarināt paskaidrojuma
sniegšanas termiņu līdz 2021.gada 24.septembrim. Prasības pieteikumā minēts, ka prasītājs lūdz tiesu
piedzīt no Tukuma novada pašvaldības:
1) parādu EUR 189 705,91,
2) nokavējuma procentus EUR 7753,48,
3) līgumsodu EUR 13245,78 un
4) visus tiesāšanās izdevumus (valsts nodeva un ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi ir EUR
3714,55. Prasībā nav norādīti izdevumi par advokāta sniegto juridisko palīdzību).
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 226.panta pirmo daļu, otro daļu, 227.panta pirmo daļu,
nolūkā iespējami ātrāk rast pusēm pieņemamu strīda atrisinājumu, pamatojoties uz aktiem par darbu
izpildi un faktu, ka dabā izdarītie darbi ir konstatējami, Tukuma novada pašvaldība 2021.gada
7.septembra vēstulē Nr. TND/1-27/21/3049 “Par iespējamu izlīgumu lietā Nr.C75003621”
informēja Ekonomisko lietu tiesu, ka piedāvās prasītājam lietā noslēgt izlīgumu, kuru, ja pusēm
izdosies vienoties, iesniegs tiesā apstiprināšanai.
Tukuma novada pašvaldība 2021.gada 9.septembrī ar vēstuli Nr. TND/1-27/21/3071 “Par
ierosināto tiesvedību un izlīguma piedāvājumu” vērsās pie STRABAG SIA un piedāvāja lietā noslēgt
izlīgumu. Vēstulei tika pievienots izlīguma teksts un lūgums tiesai izlīgumu apstiprināt. Izlīguma
projekts paredzēja, ka Tukuma novada pašvaldība desmit darba dienu laikā pēc izlīguma
apstiprināšanas tiesā apmaksā parāda pamatsummu EUR 189 705,91 un pusi no tiesāšanās
izdevumiem – EUR 1857,28. Izlīguma projekts paredzēja, ka prasītājs atsakās no nokavējuma
procentu EUR 7753,48 un līgumsoda EUR 13245,78 piedziņas. Šāds piedāvājums izlīgumā izteikt,
jo pašvaldības ieskatā STRABAG SIA par rēķinu apmaksas kavējumu ir līdzvainojama, jo rēķinus
neiesniedza apmaksai kārtībā, kādu paredz iepirkuma līgums, kā arī gandrīz divkāršā apmērā ir
pārsniegusi līguma nosacījumu par maksimālo līguma summu. Vēstulē tika izteikts lūgums par
iespējamo izlīgumu Tukuma novada pašvaldībai paziņot līdz 2021.gada 16.septembrim.
Tukuma novada pašvaldība 2021.gada 17.septembrī saņēmusi STRABAG SIA valdes
locekļu atbildes vēstuli Nr.1-7/178 (reģistrēta pašvaldībā ar Nr.6116) “Par izlīgumu civillietā
Nr.C75003621”. Vēstulē STRABAG SIA informē, ka neatsakās no nokavējuma procentu EUR
7753,48 piedziņas un Tukuma novada pašvaldībai jāsedz arī izdevumi par advokāta palīdzību EUR
2000,00 apmērā. STRABAG SIA paudusi gatavību atteikties no aprēķinātā līgumsoda un
nokavējuma procentus prasīt apmērā, kas aprēķināts uz prasības pieteikuma iesniegšanas dienu tiesā,
lai gan procentu apmērs ir būtiski pieaudzis. Ja pašvaldība piekrīt segt nokavējuma procentus un
advokāta atlīdzības izmaksas, tad STRABAG SIA ir gatava noslēgt izlīgumu. Vēstulei pierādījumi
par izdevumiem advokātam nav pievienoti. Tukuma novada pašvaldība 2021.gada 17.septembra
vēstulē Nr. TND/1-27/21/3206 “Par izdevumiem advokāta atlīdzībai” lūgusi līdz 2021. gada
21. septembrim iesniegt pierādījumus, kas apliecina izdevumus par advokāta pakalpojumiem.
Tukuma novada pašvaldībā 2021.gada 22.septembrī saņemta STRABAG SIA vēstule Nr.1-7/179
“Par izdevumiem advokāta atlīdzībai” (pašvaldībā reģistrēta ar Nr.6206), kurai pievienots ZAB
“TGS Baltic”, reģ.Nr.90009071741, rēķins par STRABAG SIA sniegtie juridiskajiem
pakalpojumiem, kas saistīti ar strīda risināšanu ar Tukuma novada pašvaldību. Rēķina summa ir
2075,75 EUR bez PVN.
Ņemot vērā, ka ar STRABAG SIA vēstuli Nr. 1-7/178 “Par izlīgumu civillietā
Nr.C75003621” nav izteikta piekrišana noslēgt izlīgumu tādā redakcijā, kādu 2021.gada 9.septembrī
piedāvāja Tukuma novada pašvaldība (izlīguma projekta teksts pievienots), un neplānotie
virsizdevumi (nokavējuma procenti un advokāta atlīdzība) ir EUR 9753,48 (7753,48 + 2000,00), kā
arī, ņemot vērā, ka izlīgumā minētie finanšu līdzekļi nav plānoti pašvaldības 2021.gada budžetā,
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu (tikai dome var lemt par
ekonomisko saistību uzņemšanos pašvaldības vārdā) un 27.punktu, 42.panta pirmo daļu,
Civilprocesa likuma 226., 227.pantu, pieņemot, ka tiesvedības turpinājums būs laikietilpīgs un var
radīt pusēm papildus izdevumus, Tukuma novada dome nolemj:
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1. piekrist STRABAG SIA, reģ.Nr.49203002756, piedāvājumam noslēgt civillietā
Nr.C75003621 izlīgumu un izlīguma tekstā paredzēt, ka Tukuma novada pašvaldība desmit darba
dienu laikā pēc izlīguma apstiprināšanas tiesā pārskaita STRABAG SIA:
1.1. parāda pamatsummu EUR 189 705,91 (viens simts astoņdesmit deviņi tūkstoši septiņi
simti pieci euro un 91 cents);
1.2. pusi no tiesas izdevumiem (valsts nodeva un ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi) EUR
1857,28 (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit septiņi euro un 28 centi);
1.3. uz prasības pieteikuma iesniegšanas dienu tiesā aprēķinātos nokavējuma procentus EUR
7753,48 (septiņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit trīs euro un 48 centi);
1.4. ar lietas vešanu saistītos izdevumus (izdevumi par zvērināta advokāta sniegto juridisko
palīdzību) EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro).
2. uzdot pašvaldības Juridiskajai un personāla nodaļai nekavējoties sagatavot izlīguma tekstu,
iesniegt to STRABAG SIA un pēc abu pušu parakstīšanas vienlaikus ar lūgumu tiesai izlīgumu
apstiprināt līdz 2021.gada 24.septembrim nosūtīt Ekonomisko lietu tiesai;
3. uzdot pašvaldības Finanšu nodaļai pēc tiesas nolēmuma par izlīguma apstiprināšanu
saņemšanas lēmuma 1.punktā minētos maksājumus (kopējā summa – 201 316,67 EUR (divi simti
viens tūkstotis trīs simti sešpadsmit euro, 67 centi)) izlīgumā minētajā termiņā segt no:
3.1. Tukuma novada domes 2021.gada pašvaldības budžetā plānotajiem līdzekļiem
“Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” – 11 610,76 EUR (vienpadsmit tūkstoši seši simti
desmit euro un 76 centi), ko veido puse no tiesas izdevumiem, ar lietas vešanu saistītie izdevumi un
nokavējuma procenti;
3.2. Tukuma novada pašvaldības Komunālās nodaļas 2021.gada budžetā plānotajiem
līdzekļiem autoceļu uzturēšanai – EUR 189 705,91 (viens simts astoņdesmit deviņi tūkstoši septiņi
simti pieci euro un 91 cents), kas ir parāda pamatsumma par 2020.gadā veiktiem darbiem,
4. uzdot Domes priekšsēdētājam līdz 2021. gada 29. oktobrim izveidot izvērtēšanas komisiju
un uzsākt iesaistīto amatpersonu atbildības, darbības un/vai bezdarbības izvērtēšanu.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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prot. Nr.18, 2. §.

Par finanšu līzinga atmaksu pirms termiņa
Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 13. panta ceturto daļu, pašvaldībām nav
tiesību uzņemties ilgtermiņa saistības atbilstoši likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. pantu,
izņemot saistības: 1) līdz pieciem gadiem pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai
nepieciešamajiem pakalpojumiem, datortehnikas, sakaru un citas biroja tehnikas iegādei; 2)
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai; 3) šā panta
pirmajā daļā minēto investīciju projektu īstenošanai; 4) Publiskās un privātās partnerības
likumā noteiktajā kārtībā akceptēto publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanai.
Pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz atklāta konkursa “Jauna
autotransporta iegāde Tukuma novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas
Nr. TND 2020/45, rezultātiem, Tukuma novada pašvaldība Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes,
Tumes un Degoles pagastu pārvaldes, Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes, Irlavas un Lestenes
pagastu pārvaldes vajadzībām ar SIA “AVAR AUTO”, reģistrācijas Nr. 50003623341, noslēdza
līgumus par 6 (sešus) jaunu pasažieru autobusu iegādi – 2 (divi) mikroautobusi MAN TGE
(2020. gada 10. novembra līgumi Nr. TND/2-58.7/20/45 un Nr. TND/2-58.7/20/47) un 4 (četri)
pasažieru autobusi OTOKAR NAVIGO T (2020. gada 10. novembra līgumi Nr. TND/2-58.7/20/44;
Nr. TND/2-58.7/20/46; Nr. TND/2-58.7/20/48; Nr. TND/2-58.7/20/49).
Ar autobusu iegādi saistīto finanšu saistību izpildei Tukuma novada pašvaldība Publisko
iepirkumu likuma 9. panta kārtībā organizēja iepirkuma procedūru “Finanšu līzinga pakalpojuma
sniegšana autotransporta iegādei”, iepirkuma identifikācijas Nr. TND 2020/58. Iepirkuma procedūras
rezultātā ar SIA “SEB līzings”, reģistrācijas Nr. 40003334041, 2020. gada 9. novembrī tika noslēgti
6 (seši) finanšu līzinga (nomas pirkuma) līgumi (Nr. T114225 (TND/2-58.12/20/10); Nr. T116295
(TND/2-58.12/20/9); Nr. T115411 (TND/2-58.12/20/8); Nr. T117542 (TND/2-58.12/20/7);
Nr. T117234 (TND/2-58.12/20/6); Nr. T113008 (TND/2-58.12/20/5)). Kopējais ar līgumiem
uzņemto saistību apmērs bija 661 870,00 EUR (seši simti sešdesmit viens tūkstotis astoņi simti
septiņdesmit euro). Pamatsummas atlikums, ieskaitot septembra rēķina summu un izmaksas par
pārreģistrāciju CSDD, ir 586 976,44 EUR (pieci simti astoņdesmit seši tūkstoši deviņi simti
septiņdesmit seši euro, četrdesmit četri centi).
Tukuma novada pašvaldība ir konstatējusi, ka, tā kā finanšu līzings ir noma, kas nodod
nomniekam visus aktīva īpašuma tiesībām raksturīgos riskus un atlīdzības un tiek bilancē atzīts aktīvs
(pasažieru autobusi), tad šī noma nav atzīstama par pakalpojumu. Finanšu ministrija ar 2021. gada
20. septembra vēstuli Nr. 3.2-19/13-1/51/151 (saņemta un reģistrēta Tukuma novada pašvaldībā
2021. gada 20. septembrī ar Nr. 6185) ir vērsusi uzmanību, ka normatīvie akti neparedz pašvaldībām
tiesības slēgt līgumus, kuros kā finansēšanas modelis transporta iegādei ir paredzēts finanšu līzings,
ar samaksu ilgāk kā 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža. Tādējādi 2020. gada 9. novembrī
noslēgtie darījumi – finanšu līzinga (nomas pirkuma) līgumi Nr. T114225 (TND/2-58.12/20/10); Nr.
T116295 (TND/2-58.12/20/9); Nr. T115411 (TND/2-58.12/20/8); Nr. T117542 (TND/2-58.12/20/7);
nd18-21
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Nr. T117234 (TND/2-58.12/20/6); Nr. T113008 (TND/2-58.12/20/5)) neatbilst likuma “Par valsts
budžetu 2020. gadam” 13. panta ceturtajai daļai.
Lai novērstu turpmāku finanšu vadības un budžeta izlietojuma pārkāpumu, pamatojoties uz
minēto un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. pantu, Tukuma novada dome nolemj:
1. uzdot Finanšu nodaļai atmaksāt SIA “SEB līzings”, reģistrācijas Nr. 40003334041,
2020. gada 9. novembrī noslēgto finanšu līzinga (nomas pirkuma) līgumu Nr. T114225 (TND/258.12/20/10); Nr. T116295 (TND/2-58.12/20/9); Nr. T115411 (TND/2-58.12/20/8); Nr. T117542
(TND/2-58.12/20/7); Nr. T117234 (TND/2-58.12/20/6); Nr. T113008 (TND/2-58.12/20/5)
pamatsummas atlikumu, septembra rēķina summu un izmaksas par pārreģistrāciju CSDD par kopējo
summu 586 976,44 EUR (pieci simti astoņdesmit seši tūkstoši deviņi simti septiņdesmit seši euro,
četrdesmit četri centi) no 2021. gada pamatbudžetā plānotajiem uzturēšanas izdevumiem.
2. uzdot Domes priekšsēdētājam līdz 2021. gada 29. oktobrim izveidot izvērtēšanas komisiju
un uzsākt atbildības izvērtēšanu iesaistīto amatpersonu darbībā un/vai bezdarbībā.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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prot. Nr. 18, 3. §.

Par atļauju ņemt aizņēmumu budžeta un
finanšu vadībai uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai
2020.gada novembrī pamatojoties uz izsludināto iepirkumu ar identifikācijas Nr. TND-202/58
ir noslēgti finanšu nomas līzinga līgumi Nr. T114225, Nr. T116295, Nr. T115411, Nr. T117542, Nr.
T117234, T113008 ar SIA “SEB līzings” par pasažieru autobusu iegādi ar atmaksas termiņu līdz 5
gadiem. Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2020. gadam” 13.panta ceturtajā daļā noteikto
pašvaldībām nav tiesību uzņemties ilgtermiņa saistības atbilstoši likuma "Par pašvaldību
budžetiem" 22. pantam, izņemot saistības līdz pieciem gadiem pašvaldību autonomo funkciju
nodrošināšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem, datortehnikas, sakaru un citas biroja tehnikas
iegādei.
Noslēgtais darījums ar SIA “SEB līzings” neatbilst likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam”
13.panta prasībām un pieņemts lēmums atmaksāt SIA “SEB līzings” noslēgto finanšu nomas līzinga
līgumu Nr. T114225, Nr. T116295, Nr. T115411, Nr. T117542, Nr. T117234, T113008
pamatsummas atlikumu, septembra rēķina summa un izmaksas par pārreģistrāciju CSDD par kopējo
summu 586976,44 EUR no 2021.gada pamatbudžetā plānotajiem uzturēšanas izdevumiem.
Saskaņā ar augstāk minēto nepieciešams aizņēmums budžeta un finanšu vadībai, lai
2021.gadā segtu īslaicīgu finanšu līdzekļu deficītu uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai
538000,00 EUR apmērā.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām
” 15. pantu, 21. panta pirmās daļas 19. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. pantu,
likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta ceturto daļu, Ministra kabineta 2019. gada 10.
decembra noteikumiem Nr. 590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Tukuma
novada dome nolemj:
1. lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi akceptēt
atļauju Tukuma novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē 538000,00 EUR ar Valsts kases
noteikto aizņēmuma gada procentu likmi, nosakot:
1.1. aizņēmumu izmantot 2021. gadā;
1.2. aizņēmumu ņemt uz 3 gadiem ar atlikto maksājumu līdz nākamā gada 1.jūnijam,
2. aizņēmuma atmaksu garantēt ar Tukuma novada pašvaldības budžetu.
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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