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Nr.386
(prot.Nr.15, 24.punkts)

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rembates iela 11B, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā, nodošanu apsaimniekošanā
SIA „Lielvārdes Remte”
Lielvārdes novada dome 2018.gada 16.aprīlī ar lēmumu Nr.154 (turpmāk
– lēmums Nr.154) deleģēja sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES
REMTE” (turpmāk – pašvaldības SIA) pārvaldes uzdevumu - Lielvārdes
pilsētas un Lielvārdes pagasta teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, un
2018.gada 16.aprīlī tika noslēgts Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu
Nr.LNP/10.1-9/18/6 (turpmāk – deleģēšanas līgums).
Pamatojoties uz lēmumu Nr.154 un deleģēšanas līgumu, pašvaldības SIA
ir iegādājusies jaunas tehnikas vienības, bet tām nav drošas tehnikas novietnes
un tehnikas remonta zonas.
Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā atrodas nekustamais īpašums
Rembates iela 11B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, kadastra numurs
7413 501 0084, kas sastāv no ēkas (angārs) ar kadastra apzīmējumu
7413 001 0018 001, inventāra Nr.PD0178, un ēkas (katlu māja) ar kadastra
apzīmējumu 7413 001 0018 002, inventāra Nr.PD2673. Minētais īpašums ir
nepieciešams ar lēmumu Nr.154 deleģētās pārvaldes funkcijas izpildei un to ir
lietderīgi nodot pašvaldības SIA bezatlīdzības lietošanā un apsaimniekošanā.
Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu, lai izpildītu
savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. Savukārt
minētā likuma 77. panta otrā daļa nosaka, Pašvaldībām pienākumu savu
īpašumu izmantot attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību
apmierināšanai, gan nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki),
gan veidojot iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības, kas nodrošina
iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus (pārvaldes
iestādes, sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas
iestādes).
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka publiska persona savu mantu
bezatlīdzības lietošanā var nodot privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai

deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas personas
pakalpojumu sniegšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
15.panta pirmās daļas 2.punktu, 77.panta otro daļu, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas
5.punktu, 2018.gada 16.aprīlī noslēgto Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu
Nr.LNP/10.1-9/18/6, ņemot vērā Lielvārdes novada domes Finanšu komitejas
atzinumu, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Nodod apsaimniekošanā un bezatlīdzības lietošanā SIA „Lielvārdes Remte”,
reģistrācijas numurs 47403003224, pašvaldības nekustamo īpašumu
Rembates iela 11B, Lielvārde, Lielvārdes novads, kadastra numurs
7413 501 0084, kas sastāv no ēkas (angārs) ar kadastra apzīmējumu
7413 001 0018 001 un ēkas (katlu māja) ar kadastra apzīmējumu
7413 001 0018 002.
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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