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Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dravnieku iela 9A, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā, zemes vienības daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
SIA „Lielvārdes Remte”
Lielvārdes novada dome 2018.gada 7.februāra sēdē pieņēma lēmumu
Nr.64 “Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – inženierbūvju
Dravnieku ielā 9A, Lielvārdē, nodošanu apsaimniekošanā SIA “Lielvārdes
Remte”. Pašvaldības inženierbūves – divas artēziskās akas, ūdenstornis, ūdens
atdzelžošanas stacija un sūkņu stacijas atrodas uz pašvaldības īpašumā esošas
zemes vienības Dravnieku iela 9A, Lielvārdē, 0,2605 hektāru platībā.
Ar 2015.gada 12.augustā noslēgto līgumu Lielvārdes novada pašvaldība ir
deleģējusi SIA “Lielvārdes Remte” izpildīt no likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās autonomās funkcijas izrietošos
pārvaldes uzdevumus, tostarp, organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
ūdensapgādes un kanalizācijas, siltumapgādes, notekūdeņu savākšanas,
novadīšanas un attīrīšanas jomā.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5. panta pirmās daļas 5.punkts noteic, ka publiskas personas mantu
bezatlīdzības lietošanā var nodot kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes
uzdevumu pildīšanai, arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
1.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5. panta pirmās daļas 5.punktu, Lielvārdes novada domes Finanšu komitejas
atzinumu, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Nodod SIA „Lielvārdes Remte” bezatlīdzības lietošanā pašvaldības
nekustamā īpašuma Dravnieku iela 9A, Lielvārde, Lielvārdes novads,
kadastra numurs 7413 002 0383 – zemes vienības, kadastra apzīmējums 7413
002 0903, daļu 0,2605 ha jeb 2605 m2 (divi tūkstoši seši simti pieci
kvadrātmetri) platībā, inženierbūvju – divu artēzisko aku, ūdenstorņa, ūdens
atdzelžošanas stacijas un sūkņu stacijas uzturēšanai un deleģēto pārvaldes
uzdevumu izpildei.

2. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Attīstības plānošanas un
pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļai sagatavot nepieciešamos
dokumentus šī lēmuma 1.punkta izpildei.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram.
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