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LĒMUMS
Lielvārdē

2018.gada 28.novembrī

Nr.457
(prot.Nr.18, 11.punkts)

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 16.aprīļa lēmumā
Nr.154 (prot.Nr.7, 1.punkts) Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu
Lielvārdes novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
„Lielvārdes Remte”
2018.gada 16.aprīlī Lielvārdes novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība)
un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE” (turpmāk –
SIA), atbilstoši Lielvārdes novada domes 2018.gada 16.aprīļa lēmumam Nr.154
(prot.Nr.7,1.punkts), (turpmāk – lēmums), noslēdza Pārvaldes uzdevumu
deleģēšanas līgumu Nr.LNP/10.1-9/18/6 (turpmāk – līgums). Līguma izpildes
nodrošināšanai, atbilstoši lēmuma 3.punktam, apstiprināts deleģēto pārvaldes
uzdevumu izpildes finansējums kopsummā 210192.00 EUR.
2018.gada 20.novembrī, atbilstoši līguma 6.2.punktam, SIA saistībā ar
plānoto deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, informējusi Lielvārdes novada
pašvaldību (turpmāk – Pašvaldība) par Pašvaldības budžeta dotācijas apjoma
nepietiekamību SIA sniedzamo pārvaldes uzdevumu nodrošināšanai 2018.gada
decembra mēnesī. Tāpat sniegta informācija par atsevišķo deleģēto uzdevumu
veikšanu lielākā apjomā kā plānots, kā arī par atsevišķiem darbiem, kurus nebija
iespējams iepriekš plānot, kopumā par 8532.00 EUR.
Lai SIA izpildītu līguma ietvaros no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 2.punktā noteiktās pašvaldības 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, gādāt par pretplūdu pasākumiem – izrietošos,
līgumā noteiktos un Pašvaldības uzdotos pārvaldes uzdevumus (papildus
uzdevumi: Lielās talkas atkritumu konteineru nodrošinājum, jaunu atkritumu
urnu iegāde bojāto vietā, latvāņu miglošana, Rembates parka dīķa
labiekārtošana, Rembates parkā izvietoto informatīvo plākšņu iegāde, atpūtas
vietas Daugavas ielas galā skatu platformas un tiltiņa demontāža un caurtekas
izbūve, Edgara Kauliņa goda krēsla apstādījumu izveide, Rembates parka
rododendru dobju izveide), Deleģēšanas līguma izpildes nodrošināšanai ir
nepieciešams papildus finansējums 8532.00 EUR apmērā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 2.punktu
un ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu un 41.panta pirmās daļas

4.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta
pirmo daļu, 43.panta otro daļu un 45.panta otro un trešo daļu, Lielvārdes novada
dome nolemj:
1. 2018.gada 16.aprīļa Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma Nr.LNP/10.19/18/6 izpildes nodrošināšanai, piešķirt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
“LIELVĀRDES REMTE” papildu finanšu līdzekļus 8532.00 EUR apmērā no
Lielvārdes novada pašvaldības budžeta tāmes 106665 “Lielvārdes kapu
teritorijas apsaimniekošana-investīcijas” EKK 5129 un novirzīt šos līdzekļus
uz tāmi 10667 “Lielvārdes teritoriju apsaimniekošana LIELVĀRDES
REMTE” EKK 3261 .
2. Izdarīt grozījumus Lielvārdes novada domes 2018.gada 16.aprīļa lēmuma
Nr.154 (prot.Nr.7, 1.punkts) 3.punktā “Apstiprināt deleģēto pārvaldes
uzdevumu izpildes finansējuma tāmi kopsummā 210192 EUR”, izsakot to
jaunā redakcijā: “Apstiprināt deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes
finansējuma tāmi kopsummā 218724.00 EUR”.
3. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un ekonomikas
nodaļai veikt nepieciešamos grozījumus Lielvārdes novada pašvaldības
2018.gada budžetā.
4. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektoram kontrolēt lēmuma
izpildi.

Domes priekšsēdētāja

S.Ločmele

2

