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(prot.Nr.7, 1.punkts)

Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu Lielvārdes novada pašvaldības
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Lielvārdes Remte”
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu uzturēšana, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana); kapsētu
izveidošanu un uzturēšanu, pretplūdu pasākumiem.
Likuma “Par pašvaldībām”15.panta ceturtajā daļā teikts, ka no katras autonomās
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai
publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtības veidus un ierobežojumus nosaka
Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo
un otro daļu, publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai
(pilnvarotā persona) pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt
efektīvāk. Privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu,
ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot minētā likuma 41.panta otrās un trešās daļas
noteikumus. Likuma 42.panta pirmajā daļā noteikts, ka lemjot par pārvaldes uzdevuma
deleģēšanu privātpersonai, tai jābūt tiesīgai veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu, jāņem vērā
tās pieredze, reputācija, resursi, personāla kvalifikācija un citi kritēriji.
Lai saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu un
Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Lielvārdes
novada pašvaldības nolikums” lemtu par minētās pašvaldības funkcijā ietilpstošo pārvaldes
uzdevumu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām deleģēšanas
līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lielvārdes Remte”, pamatojoties uz
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta trešo daļu, kas, ka lēmumā par deleģēšanu konstatē
deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus, Lielvārdes novada dome
konstatē:
1) Pašvaldības uzņēmums „Remte” reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā
1992.gada 21.decembrī.
Ar 2003.gada 1.jūliju pašvaldības uzņēmums „Remte”
reorganizēts un ierakstīts komercreģistrā kā kapitālsabiedrība – Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „Lielvārdes Remte” ar vienoto reģistrācijas numuru 47403003224. Kopš
uzņēmuma dibināšanas, tā vienīgā 100% kapitāla daļu turētāja ir Lielvārdes novada
pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000024489 (iepriekš – Lielvārdes pilsētas dome).
2) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lielvārdes Remte” ir Lielvārdes novada pašvaldības
kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas 100% apmērā pieder Lielvārdes novada
pašvaldībai. SIA „Lielvārdes Remte” atrodas pilnīgā Lielvārdes novada pašvaldības
kontrolē

3) Saskaņā ar SIA „Lielvārdes Remte” Statūtiem, tās darbības veidi cita starpā ir uzkopšanas
darbība, ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības. . Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Lielvārdes Remte” darbības veids un piešķirtās tiesības sniegt pakalpojumus izriet no
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās pašvaldības
kompetencē esošās autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu uzturēšana, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana); kapsētu izveidošanu un uzturēšanu. Līdz šim minētās darbības SIA
“Lielvārdes Remte” veic kā dzīvojamo māju pārvaldnieks un apsaimniekotājs, un SIA
“Lielvārdes Remte” var nodrošināt no likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas
2.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas “gādāt par savas administratīvās
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību” izrietošus pārvaldes uzdevumus:
1. ielu, ceļu un laukumu būvniecības, rekonstruēšanas un uzturēšanas; ielu, laukumu un
citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu
ierīkošana un uzturēšanas pasākumu jomā Lielvārdes pilsētas un Lielvārdes pagasta
teritorijā:
1.1. ietvju, gājēju un velo celiņu un laukumu uzturēšanu un kopšana ziemā, t.sk.,
attīrīšana no sniega, izmantojot mehanizētos transportlīdzekļus, kas aprīkoti ar
atbilstošiem mehānismiem, slīdamības mazināšana jebkura seguma virsmām;
1.2. ietvju, gājēju un velo celiņu un laukumu uzturēšanu un kopšana pavasara – rudens
sezonā, t.sk. smilšu un ceļu putekļu novākšana;
1.3. parku, skvēru, publiskā lietošanā esošo teritoriju, t.sk. Daugavas tauvas joslas un
citu zaļo zonu sakopšana;
1.4. krūmu izciršana grāvjos, nogāzēs, ielu, ceļu joslās, krūmu atvašu pļaušana un zāles
pļaušana grāvjos;
1.5. parku, skvēru un citu publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana – augu, koku, krūmu stādīšana un uzturēšana, koku zaru un avārijas
koku zāģēšana, celmu frēzēšana, puķu dobju ierīkošana un uzturēšana, zāles
pļaušana;
1.6. bērnu rotaļu laukumu un publiski pieejamu sporta laukumu uzturēšana un
sakopšana;
1.7. svētku noformējuma izvietošanas nodrošināšana;
1.8. sabiedrisko tualešu, tajā skaitā pārvietojamo biotualešu publiskās vietās,
uzturēšana.
2. Atkritumu savākšanas un izvešanas kontroles jomā Lielvārdes pilsētas un Lielvārdes
pagasta teritorijā:
2.1. veicot teritorijas regulāru apsekošanu un kontroli;
2.2. atkritumu urnu izvietošanu atbilstoši publiskai nepieciešamībai, to remontu vai
nomaiņu;
2.3. savlaicīgu atkritumu savākšanu un savākto atkritumu izvešanu no teritorijā
izvietotajām atkritumu urnām.
3. Kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošanas un uzturēšanas jomā:
3.1. veicot kapsētas pārziņa pienākumus Pašvaldības Lielvārdes, Lāčplēša un Ozolleju
kapsētās, atbilstoši Lielvārdes novada pašvaldības saistošiem noteikumiem un
citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, t.sk. veicot informācijas ievadīšanu
kapsētu informācijas sistēmā;
3.2. Lēdmanes pagasta kapsētā veicot kapa vietu ierādīšanu dabā, nospraužot, uzmērot
un veicot nepieciešamos apbedīto personu reģistrācijas pasākumus kapu reģistrā un
informācijas ievadīšanu kapsētu informācijas sistēmā;
3.3. kapsētu publisko un tām piesaistīto teritoriju uzkopšanas un zāles pļaušanas darbu
plānošana, organizēšana un veikšana Pašvaldības Lielvārdes, Lāčplēša un Ozolleju
kapsētās.
4) Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrības – SIA „Lielvārdes Remte” darbība ir
atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punktam, par ko
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Lielvārdes novada dome 2015.gada 29.aprīlī (protokols Nr.6) ir pieņēmusi lēmumu Nr.81
„Par Lielvārdes novada pašvaldības dalību Lielvārdes novada pašvaldības
kapitālsabiedrībā – SIA „Lielvārdes Remte”’.
5) SIA “Lielvārde Remte” darbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās
daļas 2. un 3.punktā noteiktajiem gadījumam.
6) Pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārās tīrības uzturēšana labā
kvalitātē ir svarīgs faktors, lai pašvaldība spētu nodrošināt ikviena iedzīvotāja tiesības
dzīvot sakoptā un drošā vidē. Nepietiekami organizēta pašvaldības infrastruktūras
uzturēšana var apdraudēt Latvijas Republikas Satversmes 115.pantā noteiktās cilvēka
pamattiesības. Sadarbībā ar Pašvaldību SIA “Lielvārdes Remte” tiks nodrošināti
darbaspēka, administratīvie un tehniskie resursi, lai šajā ar deleģēšanas līgumu uzdotos
pārvaldes uzdevumus varētu veikt kvalitatīvi.
7) Izvērtējot iepriekšminēto, secināms, ka nepastāv šķēršļi pārvaldes uzdevumu deleģēšanai
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Lielvārdes Remte”, kā arī sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „Lielvārdes Remte” Pārvaldes uzdevumus var veikt efektīvāk, tāpēc pieļaujama
no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā minētajām pašvaldības
autonomajām izrietošu pārvaldes uzdevumu deleģēšana.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta
pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, 46.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas
23.punktu, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Deleģēt Lielvārdes novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Lielvārdes
Remte”, reģistrācijas numurs 47403003224, no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktā noteiktās autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu uzturēšana, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana); kapsētu izveidošanu un uzturēšanu, pretplūdu pasākumi) izrietošu pārvaldes
uzdevumu veikšanu Lielvārdes novada Lielvārdes pilsētā, Lielvārdes pagastā (Pārvaldes
uzdevumu deleģēšanas līgums – 1.pielikumā):
1.1 . ielu, ceļu un laukumu būvniecības, rekonstruēšanas un uzturēšanas; ielu, laukumu un
citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu
ierīkošana un uzturēšanas pasākumu jomā Lielvārdes pilsētas un Lielvārdes pagasta
teritorijā:
1) ietvju, gājēju un velo celiņu un laukumu uzturēšanu un kopšana ziemā, t.sk.,
attīrīšana no sniega, izmantojot mehanizētos transportlīdzekļus, kas aprīkoti ar
atbilstošiem mehānismiem, slīdamības mazināšana jebkura seguma virsmām;
2) ietvju, gājēju un velo celiņu un laukumu uzturēšanu un kopšana pavasara – rudens
sezonā, t.sk. smilšu un ceļu putekļu novākšana;
3) parku, skvēru, publiskā lietošanā esošo teritoriju, t.sk. Daugavas tauvas joslas un
citu zaļo zonu sakopšana;
4) krūmu izciršana grāvjos, nogāzēs, ielu, ceļu joslās, krūmu atvašu pļaušana un
zāles pļaušana grāvjos;
5) parku, skvēru un citu publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu ierīkošana
un uzturēšana – augu, koku, krūmu stādīšana un uzturēšana, koku zaru un avārijas
koku zāģēšana, celmu frēzēšana, puķu dobju ierīkošana un uzturēšana, zāles
pļaušana;
6) bērnu rotaļu laukumu un publiski pieejamu sporta laukumu uzturēšana un
sakopšana;
7) svētku noformējuma izvietošanas nodrošināšana;
8) sabiedrisko tualešu, tajā skaitā pārvietojamo biotualešu publiskās vietās,
uzturēšana.
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1.2. Atkritumu savākšanas un izvešanas kontroles jomā Lielvārdes pilsētas un Lielvārdes
pagasta teritorijā:
1) veicot teritorijas regulāru apsekošanu un kontroli;
2) atkritumu urnu izvietošanu atbilstoši publiskai nepieciešamībai, to remontu vai
nomaiņu;
3) savlaicīgu atkritumu savākšanu un savākto atkritumu izvešanu no teritorijā
izvietotajām atkritumu urnām.
1.3. Kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošanas un uzturēšanas jomā:
1) veicot kapsētas pārziņa pienākumus Pašvaldības Lielvārdes, Lāčplēša un Ozolleju
kapsētās, atbilstoši Lielvārdes novada pašvaldības saistošiem noteikumiem un
citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, t.sk. veicot informācijas ievadīšanu
kapsētu informācijas sistēmā;
2) Lēdmanes pagasta kapsētā veicot kapa vietu ierādīšanu dabā, nospraužot, uzmērot
un veicot nepieciešamos apbedīto personu reģistrācijas pasākumus kapu reģistrā
un informācijas ievadīšanu kapsētu informācijas sistēmā;
3) kapsētu publisko un tām piesaistīto teritoriju uzkopšanas un zāles pļaušanas darbu
plānošana, organizēšana un veikšana Pašvaldības Lielvārdes, Lāčplēša un Ozolleju
kapsētās.
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu noslēgt uz laika periodu no 2018.gada 16.aprīļa
līdz 2018.gada 31.decembrim (ieskaitot).
Apstiprināt deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes finansējuma tāmi kopsummā
210 192 EUR (tāme –2. pielikumā).
Pilnvarot Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu parakstīt Lielvārdes novada domes
priekšsēdētājam.
Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Administratīvās un pašvaldības
īpašumu apsaimniekošanas nodaļai informēt par noslēgto līgumu Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju
Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Juridiskajai nodaļai nodrošināt
informācijas par noslēgto Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu publicēšanu
pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma
prasībām.
Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un ekonomikas nodaļas
vadītājam sagatavot grozījumus Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 “Lielvārdes novada pašvaldības 2018.gada budžets” un iesniegt
izskatīšanai uz 2018.gada maija domes sēdi.
Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē |Lielvārdes novada domes 2018.gada 28.februāra
lēmums Nr.80. Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Lielvārdes
novada pašvaldības kapitālsabiedrību Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lielvārdes
Remte”.

Domes priekšsēdētāja

S.Ločmele
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