2013.gada 4.aprīlī

Siguldā

Nr.7

Sēdes darba kārtība:
1. Par grozījumiem 2003.gada 16.jūnija Koncesijas līgumā.

Sēdi vada: Siguldas novada Domes priekšsēdētājsUģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Jānis Zilvers, Jolanta Borīte, Andris Zaviļeiskis, Dainis Dukurs,Aivars
Jakobsons, Jānis Odziņš, Verners Bērziņš, Jānis Kiršteins, Eva Viļķina, Māris Malcenieks
Nepiedalās deputāti: Ēriks Čoders – darba noslogotības dēļ, Jānis Strautmanis -darba
noslogotības dēļ, Guntars Zvejnieks – darba noslogotības dēļ
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Izpilddirektore Inese Zīle,Juridiskās
pārvaldes vadītāja Jeļena Zarandija
Piedalās:SPSIA „Jumis” pārstāvji: Jānis Lediņš, Evija Neilande, Ilze Retiga
Protokolē: Kancelejas vadītāja Jolanta Dāvidniece
Sēde sasaukta plkst.8.00
Sēdi sāk plkst.08.05
1.§
Par grozījumiem 2003.gada 16.jūnija Koncesijas līgumā
Ziņo: Izpilddirektore I.Zīle
Debatēs piedalās deputāts D.Dukurs, deputāts J.Odziņš, deputāts J.Kiršteins, deputāts A.Zaviļeiskis

SPSIA „Jumis” pārstāvji Jānis Lediņš, Evija Neilande un Ilze Retiga īsumā informē deputātus
par plānotajām izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas jomā
Siguldas novada Dome izskatījusi Koncesiju uzraudzības komisijas atzinumu par
2003.gada 16.jūnija koncesijas līguma izpildi, ar kuru AS „Vaania” nodotas koncesijā atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas tiesības kopā ar koncesijas resursiem - SPSIA „Jumis”,
ka arī koncesijas līguma atbilstību uz doto brīdi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Atkritumu apsaimniekošanas likumam, 2012.gada 6.decembra Satversmes tiesas spriedumam
Nr.2012-01-01, Dome konstatē:
1. Koncesijas uzraudzības komisija 2013.gada 29.martā nosūtīja AS „Vaania” pretenziju par
koncesijas līguma izpildi un nepieciešamību grozīt koncesijas līgumu ar noteiktiem
nosacījumiem.
2. 2013.gada 2.aprīlī AS „Vaania” atbildes vēstulē piekrita norādījumiem par pārkāpumiem
koncesijas līgumā, noteiktajiem koncesijas līguma grozījumiem un atkritumu
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apsaimniekošanas līguma noteikumiem, tai skaitā par līguma termiņu, tarifu, resursu
atjaunošanu un plānotajām investīcijām.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 18.panta pirmo daļu un pārejas
noteikumu 12.punktu, Koncesijas līguma 6.1.punktu, saskaņā ar Attīstības un Tūrisma komitejas
2013.gada 3.aprīļa atzinumu (prot. Nr.6, §1), atklāti balsojot, ar 10 balsīm par(U.Mitrevics,
J.Zilvers, D.Dukurs, J.Borīte, A.Jakobsons, M.Malcenieks, A.Zaviļeiskis, E.Viļķina, L.Sausiņa,
J.Kiršteins), pret – 1 (J.Odziņš), atturas – 1 (V.Bērziņš), Dome nolemj:
Apstiprināt Vienošanos par 2003.gada 16.jūnija koncesijas līguma par atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas tiesību Siguldas pilsētas pašvaldības
administratīvajā teritorijā nodošanu koncesijā kopā ar izņēmuma tiesībām izmantot
koncesijas resursus- Siguldas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“JUMIS” mantu saistību izpildi un grozījumiem.
Pielikumā:
1. Vienošanās par 2003.gada 16.jūnija koncesijas līgumapar atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumu sniegšanas tiesību Siguldas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā
nodošanu koncesijā kopā ar izņēmuma tiesībām izmantot koncesijas resursus- Siguldas
pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JUMIS” mantu saistību izpildi un
grozījumiem.
2. Līgums par Pakalpojumu sniegšanu – sadzīves atkritumu apsaimniekošanā Siguldas
novadā.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.8.55
Nākamā kārtējā Domes sēde - 2013.gada 10.aprīlīplkst.16.00.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Jolanta Dāvidniece
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