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NOLIKUMS 

Smiltenē 

 

2020. gada 3. jūnijā                         Nr.__/20 

 

Apstiprināts 

ar Smiltenes novada domes 

2020. gada 3.jūnija 

lēmumu (protokols Nr.10.,___§) 

 

Valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanai un deleģēšanas līguma slēgšanai par 

siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanu Palsmanē, Smiltenes novadā  

KONKURSA NOLIKUMS 

 
Izdots pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām”41. panta pirmās daļas 2. punktu 

 

 

1. Konkursa nolikums (turpmāk tekstā – nolikums) nosaka kārtību, kādā privātpersonai Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma izpratnē (turpmāk – pilnvarotā persona) tiek deleģēts no likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas 

izrietošais pārvaldes uzdevums nodrošināt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 

siltumapgādes jomā, un kārtību, kādā tiek noteikts pretendents, kuram  deleģējams iepriekš 

minētais pārvaldes uzdevums.  

2. Iestāde, kas  deleģē valsts pārvaldes uzdevumu:  

Smiltenes novada dome 

Reģistrācijas Nr.900090673377 

Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729 

3. Deleģētais valsts pārvaldes uzdevums 

No likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības autonomās 

funkcijas izrietošais pārvaldes uzdevums - nodrošināt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 

siltumapgādes jomā, t.i., Palsmanes ciemam, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, nodrošināt 

piecas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus ar siltumenerģiju ēku apsildei, kā arī 

nodrošināt ar siltumenerģiju pašvaldības objektus (skatīt. pielikumu Nr.1), (turpmāk tekstā kopā 

– Deleģētais pārvaldes uzdevums). 

4. Konkursa komisija  

Konkursu organizē un administrē ar Smiltenes novada domes izpilddirektora rīkojumu izveidota 

un apstiprināta Komisija, kas sastāv no 5 (pieciem) locekļiem, tai skaitā komisijas priekšsēdētāja. 

Komisija organizē konkursu un nodrošina lēmumu sagatavošanu, konkursa norises 

dokumentēšanu, informācijas publicēšanu, kā arī pieņem citus lēmumus, kas saistīti ar konkursa 

norisi.  

 



5. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas nosacījumi, apraksts, veikšanas laiks  

5.1. Konkursa rezultātā ar pretendentu tiek noslēgts deleģēšanas līgums uz 10 gadiem un 

pretendentam tiek deleģēts no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā 

noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas izrietošais pārvaldes uzdevums nodrošināt 

iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā nolikuma 1.pielikumā 

minētajiem objektiem, pakalpojumu sniedzot saimnieciskās darbības veidā par atlīdzību, 

kuru pretendents izmanto savas darbības nodrošināšanai un attiecīgā valsts pārvaldes 

uzdevuma veikšanai. 

5.2. Lai nodrošinātu deleģēto pārvaldes uzdevumu, Pretendents par saviem līdzekļiem uzstāda 

mobilu konteinertipa katlu māju, nodrošinot siltumenerģijas piegādi Palsmanē, visām 

tehniskās specifikācijas 1.pielikuma 1.punktā minētajām ēkām.  

5.3. Deleģētā pārvaldes uzveduma nodrošināšanai, ar pilnvaroto personu tiks slēgts Nomas 

līgums, saskaņā ar 2020. gada 29.aprīļa Smiltenes novada domes lēmumu Nr.269 (protokols 

Nr.7., 10.§.) “Par Palsmanes siltumtrases nomas maksas noteikšanu”, kur nomas maksa 

gadā 1590,89 EUR. Ņemot vērā to, ka nomas līgums ir saistīts ar siltumenerģijas piegādes 

periodu līguma darbības laikā, tad gadījumā, ja siltumenerģijas piegādes līgums tiek lauzts 

tiek izbeigts arī nomas tiesību līgums.  

6. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas kārtība, piedāvājuma noformēšanas prasības un 

tā iesniegšanas veids 

6.1. Piedāvājums dalībai konkursam jāiesniedz Smiltenes novada domē Dārza ielā 3, Smiltenē 

līdz 2020. gada 19. jūnijam plkst. 14:00 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu, vai 

elektroniski. 

6.2. Pieteikums elektroniski ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz e-pastu 

dome@smiltene.lv ar norādi „Valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanai un deleģēšanas 

līguma slēgšanai par siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanu Palsmanē, Smiltenes 

novadā”, atbilstoši konkursa izsludināšanas paziņojumā noteiktajiem termiņiem. 

6.3. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Smiltenes novada domē līdz iepriekš minētajam 

termiņam.  

6.4. Konkursa komisija var uzaicināt pretendentus prezentēt iesniegto koncepciju klātienē. 

7. Nosacījumi pretendenta dalībai konkursā 

7.1. Pretendentam jābūt komersantam, kas atbilst tālāk uzskaitītajām prasībām: 

7.1.1. Pretendentam ir pieredze siltumapgādes nodrošināšanā ēkām ar kopējo 

siltumslodzi vismaz 0,5 MW. Siltumapgāde notikusi ne mazāk kā 2 pilnas apkures 

sezonas, kur viena apkures sezona nav mazāka par 6 mēnešiem. 

7.1.2. Pretendents ir veicis vismaz vienas mobilas konteinertipa katlumājas uzstādīšanu. 

7.1.3. Pretendentam ir nepieciešamie resursi, kas nepieciešami līguma izpildei. 

7.2. Pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, ko apliecina Valsts ieņēmumu dienesta 

izziņa, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests ne agrāk kā mēnesi pirms tās iesniegšanas 

dienas. 

7.3. Pretendentam nav nenokārtotas parādsaistības pret Smiltenes novada domi. 

7.4. Nav  uzsākta Pretendenta likvidācija, Pretendents nav atzīts par maksātnespējīgu vai apturēta 

tā saimnieciskā darbība. 

8. Iesniedzamie dokumenti  

8.1. Pieteikums dalībai konkursā atbilstoši konkursa nolikuma pielikumam Nr.2. 

8.2. Koncepcija pārvaldes uzdevuma nodrošināšanai, kurā norāda, kādas siltumenerģijas iekārtas 

tiks izmantotas siltumenerģijas pakalpojuma nodrošināšanai, to tehniskie parametri, kādos 

termiņos iekārtas, tiks sagatavotas darbam, kā arī aprakstot pretendenta spēju un kompetenci 

veikt pārvaldes uzdevumu (pieejamie resursi, personāla kvalifikācija). Izstrādājot 

koncepciju, pārvaldes uzdevuma nodrošināšanai pretendents aprēķina nepieciešamo 

siltumslodzi un to norāda savā piedāvātajā koncepcijā. 



8.3. Lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 7.1.1. un 7.1.2.apakšpunkta prasībai, Pretendents 

iesniedz pieredzes apliecinājumu (pielikums Nr.3), pievienojot vismaz 1 pozitīvu atsauksmi.  

8.4. Piedāvātās siltumenerģijas 1 (vienas) MWh cenas izmaksas aprēķins (pielikums Nr.4), kas 

aprēķināts atbilstoši 2010. gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

padomes lēmumam Nr. 1/7.  

8.5. Izziņa, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka pretendentam Latvijā 

nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Šo dokumentu 

pieņem un atzīst, ja tas izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas. 

8.6. Visi piedāvājumu veidojošie dokumenti jāiesniedz papīra formātā, latviešu valodā. 

8.7.  Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem labojumiem, 

izdzēsumiem vai matemātiskām kļūdām. 

8.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu (parakstītiem jābūt visiem tiem piedāvājumā 

iekļautajiem dokumentiem, uz kuriem paredzēts pretendenta pārstāvja paraksts). 

9. Piedāvājumu vērtēšana 

9.1. Pirms piedāvājumu vērtēšanas uzsākšanas konkursa komisija saņemtos piedāvājumus 

pārbaudīs, vai tie ir noformēti atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajām prasībām. Ja tiks 

konstatēti kādi būtiski trūkumi (piemēram, piedāvājums nav parakstīts vai nav iesniegti visi 

konkursa nolikumā prasītie dokumenti), konkursa komisija piedāvājumu neizskatīs. 

9.2. Komisija izskatot iesniegtos piedāvājumus, vērtēs: 

9.2.1. iesniegto piedāvātās siltumenerģijas 1 (vienas) MWh izmaksu, kas aprēķināta 

atbilstoši 2010. gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

padomes lēmumam Nr. 1/7; 

9.2.2. koncepciju pārvaldes uzdevuma nodrošināšanai, atbilstošo nolikuma 8.2.punktam; 

9.2.3. piedāvājuma iesniedzēja pieredzi siltumenerģijas apgādes jomā. 

9.3. Konkursa komisija ir tiesīga pārtraukt konkursu bez rezultātiem, pastāvot objektīviem 

apstākļiem. 

9.4. Konkursu izbeidz bez rezultāta, nenoslēdzot deleģēšanas līgumu: 

9.4.1. ja konkursam nav iesniegts neviens piedāvājums; vai 

9.4.2. ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa nolikumā noteiktajām prasībām. 

10. Konkursa komisijas lēmuma paziņošana un s termiņš 

10.1. Lēmumu par pretendenta piedāvājuma atzīšanu par piemērotāko deleģēšanas līguma 

slēgšanai konkursa komisija pieņemt ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc 

piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa, iesniedzot Komisijas lēmumu Smiltenes novada 

pašvaldības domei izskatīšanai domes sēdē. 

10.2. Konkursa rezultātu un lēmumu par deleģēšanas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pieņem 

Smiltenes novada pašvaldības dome tuvākajā domes sēdē pēc Nolikuma. 

10.3. Konkursa komisijas un Smiltenes pašvaldības domes lēmumu par pretendenta piedāvājuma 

atzīšanu par piemērotāko deleģēšanas līguma slēgšanai, tiek paziņots pretendentiem, kuri 

pieteikušies deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildei, ne vēlāk kā 1 (vienas) nedēļas laikā pēc 

pašvaldības domes lēmuma spējā stāšanās dienas. 
 

11. Deleģēšanas līguma noslēgšana 

11.1. Detalizēta informācija par deleģēšanas līguma saturu un privātpersonai deleģētajām 

funkcijām ir sniegta konkursa nolikuma pielikumā Nr. 5 – deleģēšanas līguma projekts, kura 

nosacījumi var tikt grozīti atbilstoši Smiltenes novada domes lēmumam. 

11.2. Par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu un deleģēšanas līguma slēgšanu, lēmumu pieņem  

Smiltenes novada pašvaldības dome ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc līguma projekta 

saskaņošanas ar pretendentu.  
11.3. Deleģēšanas līgums ar Pretendentu, ka piešķirtas līguma slēgšanas tiesības tiek noslēgts pēc 

Smiltenes novada pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas (ņemot vērā domes sēdē veiktos 



deleģēšanas līguma labojumus) un tā saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijā.  

 

 



1.pielikums 
Valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanai un deleģēšanas līguma slēgšanai par 

siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanu Palsmanē, Smiltenes novadā konkursa nolikumam 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  
dalībai konkursā “Valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanai un deleģēšanas līguma slēgšanai par siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanu 

Palsmanē, Smiltenes novadā” 

 

1. Pretendentam ir jānodrošina siltumenerģijas ražošana un piegāde Smiltenes novada domes iestāžu  

un dzīvojamo māju vajadzībām Palsmanes ciemā, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā (kopējā 

platība 10531.7 m2): 

Nr.p.k. Patērētājs, adrese 
Platība, 

m2 

Būves 

tilpums, 

m3 

Siltummezgli, 

skaits 
Piezīmes 

1. 

“Palsmanes pamatskola”, 

Pamatskola, Palsmane, 

Smiltenes novads 

802,8 3953,00 1 
Pašvaldības 

ēka 

2. 

“Palsmanes pamatskolas 

internāta ēka”, Internāts, 

Pamatskola, Palsmane, 

Smiltenes novads 

846,0 3475,00 1 
Pašvaldības 

ēka 

3. 
Ēka “Madaras”, Palsmane, 

Smiltenes novads 
131,4 413,00  

Pašvaldības 

ēka 

4. 

“Smiltenes novada 

speciālā pamatskola”, 

Speciālās pamatskolas 

Internāts, Palsmane, 

Palsmanes pagasts, 

Smiltenes novads 

2289,80 8005,00 1 
Pašvaldības 

ēka 

5. 

“Palsmanes pagasta 

pirmsskolas izglītības 

iestāde”, Bērnudārzs, 

Palsmane, Palsmanes 

pagasts, Smiltenes novads 

1192,7 5329,00 1 
Pašvaldības 

ēka 

6. 

Palsmanes kultūras nams , 

Palsmanes pagasts, 

Smiltenes novads 

895,0 4802,00 1 
Pašvaldības 

ēka 

7. 

Ēka “Centra katlu māja”, 

Palsmane, Smiltenes 

novads 

108,7 935,00  
Pašvaldības 

ēka 

8. 

SIA “Palsmane”, Kantora 

ēka, Palsmane, Smiltenes 

novads 

268,0 1133,00 1 
Juridiska 

persona 

9. 

Daudzdzīvokļu ēka  

“Rozītes”, Rozītes, 

Palsmane, Smiltenes 

novads 

784,6 4065,00 1 18 dzīvokļi 

10. 

Daudzdzīvokļu ēka 

“Smaidas”, Smaidas, 

Palsmane, Smiltenes 

novads 

1386,4 6580,00 1 24 dzīvokļi 

11. Daudzdzīvokļu ēka 548,9 2725,00 1 8 dzīvokļi 



“Vārpas”, Vārpas, 

Palsmane, Smiltenes 

novads 

12. 

Daudzdzīvokļu ēka 

“Zvaigznītes”, 

Zvaigznītes, Palsmane, 

Smiltenes novads 

374,8 1726,00 1 8 dzīvokļi 

13. 

Daudzdzīvokļu ēka 

“Dūjiņas”, Dūjiņas, 

Palsmane, Smiltenes 

novads 

902,6 4576,00 1 18 dzīvokļi 

 

2. Pretendentam jāuzstāda par saviem līdzekļiem mobila konteinera katlu māja adresē “Centra katlu 

māja”, Palsmane, Smiltenes novads, nodrošinot siltumenerģijas piegādi Palsmanē visām tehniskās 

specifikācijas 1.punktā minētajām ēkām. 

3. Pakalpojumam noteiktās pamatprasības: 

3.1. jānodrošina nepārtraukta, droša siltumenerģijas piegāde iepriekš minētiem objektiem 

nepieciešamajā daudzumā, saskaņā ar iepirkuma procedūras noteikumiem, atbilstoši Ministru 

kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumu Nr.876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas 

noteikumi” prasībām; 

3.2. siltumenerģijas ražošanas vieta –  adrese “Centra katlu māja”, Palsmanes pagasts, Smiltenes 

novads. 

3.3. kurināmais – atjaunojamie energoresursi (ja pretendents siltuma ražošanai izmantos šķeldu, 

pretendentam jānodrošina slēgta šķeldas noliktava, kurā iespējams uzglabāt kurināmo apjomā, 

kas nepieciešams vismaz 48 (stundu) nepārtrauktai siltumenerģijas piegādei); 

3.4. kurināmā izejvielas siltumražošanas iekārtām savlaicīgu piegādi nodrošina pretendents; 

3.5. siltumenerģijas piegāde jāveic 10 (desmit) gadu laikā no deleģēšanas līguma saistību izpildes 

uzsākšanas brīža. Siltumenerģija jāuzsāk piegādāt 2020. gada apkures sezonā. 

3.6. siltumenerģijas piegādes daudzums gadā (apkurei). 

 

Nr. p.k. Siltumenerģijas ražošanas 

adrese 

Apkurināmā 

platība 

Faktiskā (plānotā) piegādājamā 

siltumenerģija gadā (apkurei) 

1. 

“Centra katlu māja”, 

Palsmanes pagasts, Smiltenes 

novads 

10531.7 m2 

1400 MWh 
(Norādīts faktiskais vidējais 

siltumenerģijas apjoms pēdējās 3 

apkures sezonās pie vidējām gaisa 

temperatūrām: 

2019./2020. gada ziemas vidējā gaisa 

temperatūra Latvijā +2,7 °C 

2018./2019. gada ziemas vidējā gaisa 

temperatūra Latvijā  -1,4 °C 

2017./2018. gada ziemas vidējā gaisa 

temperatūra Latvijā bija -2,4°C) 

 

4. Siltumtrašu kopējais garums 2680 m. 

5. Siltummezgli – 11 gb. 

6. Pašvaldība nodrošina iespēju pieslēgt Pretendenta mobilo konteinertipa katlu māju pie esošās katlu 

mājas adresē “Centra katlu māja”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, lokālajiem siltuma tīkliem, 

izmantojot esošo siltuma tīklu cirkulācijas sistēmu (paralēls slēgums – ar aizbīdņiem var noslēgt un 

atvienot Pretendenta siltumenerģijas piegādes iekārtas neparedzētu apstākļu vai līguma laušanas 

gadījumā). 



7. Pašvaldība nodrošina iespēju Pretendentam saņemt elektroenerģijas pieslēgumu no esošās katlu 

mājas adresē “Centra katlu māja”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, uzstādot atsevišķu 

skaitītāju. 

8. Papildus noteikumi: 

8.1.Nosacījumi pieslēgumam siltumtrasei: 

8.1.1. kategoriski aizliegts iejaukties esošās katlu mājas tehniskajā darbībā – Pretendentam 

aizliegts uzstādīt jebkādas siltumražošanas iekārtas vai veikt darbības esošajā katlu mājā 

adresē “Centra katlu māja”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, izņemot 

siltumenerģijas pieslēguma nodrošināšanai paredzētos pasākumus un iekārtas. 

8.1.2. Siltumražošanas avota un/vai siltumtrases bojājumu gadījumā pretendents nekavējoties, 

bet ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā ierodas objektā, un informē Palsmanes pagasta 

pārvaldi par defektu novēršanas laiku. 

9. Laukumi un piebraucamie ceļi, kas nepieciešami mobilo konteinertipa katlu mājas uzstādīšanai un 

apkalpošanai, kā arī kurināmā materiāla uzglabāšanas noliktavu uzstādīšanai un apkalpošanai. 

Pretendentam ir jāizbūvē, jāuztur par saviem līdzekļiem. Laukumu un piebraucamo ceļu būvniecības 

un uzturēšanas izmaksas jāiekļauj piedāvājuma cenā. 

 

 

  



2.pielikums 
Valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanai un deleģēšanas līguma slēgšanai par 

siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanu Palsmanē, Smiltenes novadā konkursa nolikumam 

 

PIETEIKUMS 
dalībai konkursā “Valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanai un deleģēšanas līguma slēgšanai par siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanu 

Palsmanē, Smiltenes novadā” 

 

Pretendents  

Reģistrēts (kur, kad, reģistrācijas Nr.)  

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.  

Juridiskā adrese   

Biroja adrese (korespondences adrese)  

Tālruņa numurs, E-pasta adrese  

Bankas rekvizīti  

Kontaktpersona 

(vārds, uzvārds, amats, telefona numurs, e-

pasts) 

 

 

1. Apņemamies ievērot visas konkursa nolikuma un to pielikumu prasības un piekrītam visām 

konkursa nolikuma un to pielikumos izvirzītajām prasībām un noteikumiem. 

2. Apliecinām, ka mums ir pietiekoša informācija par apstākļiem, kas varētu ietekmēt pakalpojuma 

izpildi un samaksas noteikšanu par to. Esam ņēmuši šos apstākļus vērā, nosakot līgumā minēto 

samaksu par pakalpojuma izpildi – līguma summu.  

3. Apliecinām, ka mums ir pieejami finanšu, darbaspēka, materiālu un transporta resursi, lai 

nodrošinātu nepieciešamos līguma izpildi noteiktajā laika periodā. 

4. Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā. 

5. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.  

 

 

Paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona: 

 

___________________                  ________________                     _____________________ 

        vārds, uzvārds                                       amats                                                   paraksts 

 

2020. gada _____. ____________ 
  



3.pielikums 
Valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanai un deleģēšanas līguma slēgšanai par 

siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanu Palsmanē, Smiltenes novadā konkursa nolikumam 
 

APLIECINĀJUMS 
dalībai konkursā “Valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanai un deleģēšanas līguma slēgšanai par siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanu 

Palsmanē, Smiltenes novadā” 

 

<Pretendenta apstiprināts saraksts līdzīga satura un apjoma pakalpojumiem> 

Nr.p.k. Pasūtītājs  

(nosaukums, reģ.Nr., 

adrese, kontaktpersona 

un tālrunis) 

Līguma 

darbības 

laiks un 

apkures 

sezonu 

skaits 

Nodrošinātā  

siltumslodze 

apkures 

sezonā 

Apkures 

sezonas 

garums 

(mēneši) 

Atzīmē, kurā 

objektā 

uzstādīta 

mobila 

konteinertipa  

katlu māja 

      

      

      

      

 

Pielikumā vismaz 1 (viena) atsauksme par sarakstā minētajām piegādēm: 

1) Atsauksme no ____________________ 

Paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona: 

___________________                  ________________                     _____________________ 

        vārds, uzvārds                                       amats                                                   paraksts 

2020. gada _____. ____________ 

  



4.pielikums 
 Valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanai un deleģēšanas līguma slēgšanai par 

siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanu Palsmanē, Smiltenes novadā konkursa nolikumam 
 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
dalībai konkursā “Valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanai un deleģēšanas līguma slēgšanai par siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanu 

Palsmanē, Smiltenes novadā” 

 

1. Piedāvātās siltumenerģijas 1 (vienas) MWh cenas izmaksas aprēķins, kas aprēķināts atbilstoši 

2010. gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumam Nr. 

1/7. (Pretendents Finanšu piedāvājumam pievieno pilnu aprēķinu). 

2. Pretendents savā finanšu piedāvājuma aprēķinā iekļauj siltumtrases nomas maksu. 

3. Cenas pārskatīšanas gadījumā pašvaldība ņems vērā finanšu piedāvājumā norādīto aprēķinu. 

 

 

 

  



4.pielikums 
Valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanai un deleģēšanas līguma slēgšanai par 

siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanu Palsmanē, Smiltenes novadā konkursa nolikumam 
 

Deleģēšanas līguma projekts 

 

Smiltenē,                                                2020.gada __._______ 

 

Smiltene novada dome (reģistrācijas numurs 90009067337), turpmāk tekstā – Pašvaldība, kuras 

vārdā saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības 2009. gada 20. jūlija saistošajiem noteikumiem 

Nr.1/09 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums” rīkojas Smiltenes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, no vienas puses,  

un  

 

__(Komersanta nosaukums)___ (reģistrācijas numurs ___________), turpmāk tekstā – Pilnvarotā 

persona, kuru pārstāv (pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds), kurš/kura darbojas saskaņā ar 

statūtiem, no otras puses (turpmāk tekstā kopā arī – puses), 

ņemot vērā: 

[1] un pamatojoties uz Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu par Līguma ar Eiropas 

Savienības darbību 106.panta 2.daļas piemērošanu valsts atbalstam attiecība uz kompensāciju par 

sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar 

vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās 

daļas 1.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta otro daļu, 41.panta pirmo daļu, 45.panta 

otro un trešo daļu, 46.pantu, Enerģētikas likuma 51.panta pirmo daļu; 

[2] ka saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un 

kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, 

novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; 

[3] ka saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas 

izrietošu pārvaldes uzdevumu Pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. 

Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes 

iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu 

privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita starp deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā 

normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes 

uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, kā 

Pašvaldība; 

[4] Konkursa rezultātu; 

un, pamatojoties uz Smiltenes novada pašvaldības domes 2020.gada __. ______ lēmumu Nr. __ 

(lēmuma nosaukums) (protokols Nr.___;____ .§), kas pieņemts saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 45.panta trešo daļu, noslēdz šāda satura deleģēšanas līgumu: 

 

I. Deleģētie pārvaldes uzdevumi 

1. Pašvaldība deleģē Pilnvaroto personu veikt, un Pilnvarotā persona apņemas saskaņā ar spēkā 

esošo normatīvo aktu prasībām veikt no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā 

noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas izrietošo pārvaldes uzdevumu nodrošināt iedzīvotājiem 

komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā, t.i., nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

Smiltenes novada Palsmanes pagasta Palsmanes ciema _______________________ iedzīvotājus ar 



siltumenerģiju ēku un būvju apsildei, karstā ūdens sagatavošanu un piegādi iedzīvotājiem, kā arī 

nodrošināt ar siltumenerģiju Pašvaldības objektus _______________________________________. 

 

II. Pašvaldības un pilnvarotās personas pienākumi un tiesības 

2. Pašvaldība kontrolē šī līguma izpildi.  

3. Pilnvarotā persona: 

3.1. patstāvīgi veic ar šo līgumu deleģētos pārvaldes uzdevumus normatīvajos aktos noteiktā 

kārtībā un kvalitātē, nodrošinot iedzīvotājiem un pakalpojuma saņēmējiem iespējami labākos 

drošības, pieejamības, regularitātes un kvalitātes pakalpojumu saņemšanu; 

3.2. nodrošina pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību apkures sezonā, izņemot nepārvaramas 

varas apstākļos. Ja ir noticis sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pārtraukums, kas ir bijis 

ilgāks par četrām nepārtrauktām stundām vai īsāku laikposmu vairāk kā divas reizes vienas 

nedēļas ietvaros, Pilnvarotā persona vienas dienas laikā no pakalpojuma sniegšanas 

pārtraukuma vai vienas dienas laikā no pakalpojuma sniegšanas pārtraukuma trešās reizes 

vienas nedēļas ietvaros, ja noticis sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pārtraukums uz īsāku 

laikposmu vairāk kā divas reizes nedēļas ietvaros, informē Pašvaldību par pārtraukuma 

iemesliem, veiktajām darbībām un izdevumiem to novēršanai, kā arī plānoto rīcību turpmāku 

pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu novēršanai; 

3.3. saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības domes apstiprinātajiem tarifiem vai normatīvajos 

aktos noteiktajos gadījumos Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā apstiprinātajiem 

tarifiem, iekasē maksu par sniegtajiem pakalpojumiem, kas novirzāma un izlietojama 

deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildei. Pilnvarotā persona citu maksu par sniegtajiem 

pakalpojumiem var iekasēt tad, ja šī maksa noteikta saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības 

domes noteikto kārtību maksas pakalpojumu noteikšanai; 

3.4. patstāvīgi veic visus nepieciešamos pasākumus deleģēto pārvaldes uzdevumu īstenošanai un 

attiecīgo pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem un citiem pakalpojuma saņēmējiem, tai 

skaitā veic materiālo resursu iegādi, investīciju projektu realizāciju un papildus finanšu 

līdzekļu piesaisti, kas var uzlabot šajā līgumā deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes 

efektivitāti un kvalitāti; 

3.5. jautājumos, kas saistīti ar deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi un kurus Pilnvarotā persona 

ir tiesīga izlemt patstāvīgi, Pilnvarotā persona rīkojas kā krietns un gādīgs saimnieks; 

3.6. par saviem līdzekļiem nodrošina ar deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanu saistīto sistēmu 

ekspluatāciju un to tehniskā stāvokļa atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem, novērš 

bojājumus un avārijas situācijas, kas saistītas ar pakalpojumu sniegšanu atbilstoši ar 

pakalpojumu saņēmējiem noslēgtajiem līgumiem un normatīvo aktu prasībām; 



3.7. par saviem līdzekļiem uztur un atjauno savus pamatlīdzekļus un nepieciešamo tehnisko 

aprīkojumu, lai nodrošinātu deleģēto pārvaldes uzdevumu īstenošanu un ar to saistīto 

pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem; 

3.8. bez saskaņošanas ar Pašvaldību neizdara investīcijas Pašvaldībai piederošā infrastruktūrā, 

sistēmās un pamatlīdzekļos;  

3.9. lai novērtētu pakalpojuma saņēmēju apmierinātību ar pakalpojuma kvalitāti, organizē un 

piedalās informēšanas pasākumos un aptaujās, kā arī pētījumos par pakalpojumu saņēmēju 

apmierinātību par Pilnvarotās personas sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar šo līgumu. 

4. Pilnvarotajai personai nav tiesības no ar šo līgumu deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem izrietošos 

pakalpojumu sniegšanas pienākumus un tiesības deleģēt citām personām. 

 

III. Pašvaldības un pilnvarotās personas atbildība 

5. Pilnvarotā persona ir atbildīga par visām civiltiesiskām saistībām, ko tā uzņēmusies, sniedzot no 

deleģētā pārvaldes uzdevuma izrietošos pakalpojums. Pilnvarotā persona patstāvīgi, bez Pašvaldības 

līdzdalības, risina civiltiesiskus strīdus, kas izriet no noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem, kā arī no 

citām tiesībām un saistībām, ko tā uzņēmusies, darbojoties privāto tiesību jomā. 

6. Pašvaldība ir atbildīga par deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanu kopumā un par attiecīgo 

komunālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu Smiltenes novada Palsmanes ciema 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju _________(adreses atbilstoši Konkursa 

nolikumam)_____________________, kā arī Pašvaldības nekustamiem īpašumiem 

_________(adreses atbilstoši Konkursa nolikumam)_____________________. 

7. Ja Pilnvarotās personas prettiesiskas rīcības, darbības vai bezdarbības rezultātā tiek nodarīti 

zaudējumi trešajai personai un zaudējumu atlīdzinājuma prasījums tiek vērsts pret Pašvaldību, 

Pilnvarotā persona Pašvaldībai zaudējumus atlīdzina regresa kārtībā. 

8. Ja Pilnvarotās personas prettiesiskas rīcības, darbības vai bezdarbības rezultātā tiek nodarīti 

zaudējumi Pašvaldībai, Pilnvarotā persona atlīdzina Pašvaldībai zaudējumus. 

 

IV. Pilnvarotās personas darbības uzraudzība 

9. Pilnvarotā persona šā līguma izpildes ietvaros ir Pašvaldības iestādes – Smiltenes novada dome, 

pārraudzībā. Šā līguma izpildes kvalitātes atbilstības kontroli veic domes izpilddirektors. 

Izpilddirektors ir tiesīgs no Pilnvarotās personas saņemto informāciju vizēt Smiltenes novada domes 

struktūrvienībām izskatīšanai un atzinuma sniegšanai pēc būtības. 

10. Pilnvarotai personai ir pienākums izpildīt Pašvaldības rīkojumus, kas vērsti uz prettiesiskas 

darbības pārtraukšanu un prettiesiskas darbības seku novēršanu, kā arī rīkojumus, lai pārtrauktu 

prettiesisku bezdarbību, mazinātu vai novērstu prettiesiskas bezdarbības sekas. 

11. Pilnvarotā persona izskata privātpersonu iesniegumus par tās darbu deleģēto pārvaldes uzdevumu 

ietvaros, ņemot vērā Iesniegumu likumā noteiktos iesniegumu izskatīšanas termiņus un kārtību. Ja 

privātpersonu neapmierina Pilnvarotās personas sniegtā atbilde, iesniegumu pēc privātpersonas 

iniciatīvas izskata Pašvaldība. 

12. Pilnvarotā persona katru gadu ne vēlāk kā 1.septembrī iesniedz domes izpilddirektoram ziņojumu 

par gatavību apkures sezonai. Ziņojumā jānorāda informācija par katlu mājas iekārtu un siltumtrašu 



tehniskā stāvokļa atbilstību apkures uzsākšanai, kā arī apliecinājumu par finanšu resursu 

pietiekamību. 

13. Pilnvarotā persona pēc Pašvaldības pieprasījuma Pašvaldības noteiktā kārtībā sniedz informāciju 

sakarā ar deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi. 

 

V. Pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība, uzdevuma izpildes kvalitātes novērtējuma 

kritēriji 

14. Pilnvarotā persona reizi gadā ne vēlāk kā līdz 1.martam sniedz Pašvaldībai atskaiti par iepriekšējo 

apkures sezonu, kurā norāda informāciju par: 

14.1. saskaņā ar šo līgumu sniegtiem pakalpojumiem iedzīvotājiem un citiem pakalpojuma 

saņēmējiem, sniegto pakalpojumu apjomu; 

14.2. iekasētās maksas par sniegtajiem pakalpojumiem apjomu; 

14.3. visiem piesaistītajiem finanšu līdzekļiem un investīcijām; 

14.4. ieguldījumiem infrastruktūrā, sistēmās un pamatlīdzekļos, kas nodrošina pakalpojumu 

sniegšanu iedzīvotājiem, to attīstībā apmēru; 

14.5. informāciju par infrastruktūras apsaimniekošanu. 

14.6. citu papildus informāciju pēc Pašvaldības pieprasījuma. 

15. Pilnvarotās personas darbību Pašvaldība vērtē pēc šādiem kritērijiem: 

15.1. deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanas un no tiem izrietošo pakalpojumu sniegšanas 

nepārtrauktība, regularitāte; 

15.2. pakalpojumu saņēmēju apmierinātība ar pakalpojumu kvalitāti; 

15.3.ieguldījumi infrastruktūrā, sistēmās un pamatlīdzekļos, kas nodrošina pakalpojumu 

sniegšanu iedzīvotājiem, to attīstībā; 

15.4. darbības atbilstība spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 

15.5. pēc Pašvaldības ieskatiem citiem kritērijiem, kas nodrošina sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšanu iedzīvotājiem pienācīgā kvalitātē un apmērā. 

 

 

VI Finanšu resursi un maksas pakalpojumu apmēra noteikšanas un apstiprināšanas kārtība 

16. Pilnvarotā persona deleģētos pārvaldes uzdevumus un no tiem izrietošos pakalpojumus finansē no 

līdzekļiem, kas iegūti no maksas par sniegtajiem pakalpojumiem. 

17. Pilnvarotās personas deleģētā pārvaldes uzdevuma sniegto pakalpojumu maksas apmēru un tā 

noteikšanas kārtību nosaka Smiltenes novada pašvaldības dome. Ja atbilstoši normatīvo aktu 

nosacījumiem, siltumenerģijas tarifs kā sabiedriskais pakalpojums regulējamā nozarē jāapstiprina 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, pakalpojumu maksa tiek apstiprināta atbilstoši likuma 

„Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un citu spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem. 

18. Siltumenerģijas tarifs, atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumam, apkures sezonai 

tiek noteikts ___ 1MWh  _________ EUR/MWh plus PVN. Iepriekš noteiktais siltumenerģijas tarifs 

ir spēkā līdz laikam, kamēr Smiltenes novada pašvaldības novada domē tiek apstiprināts jauns 

siltumenerģijas tarifs vai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā tiek apstiprināts 

siltumenerģijas tarifs, ja atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem siltumenerģijas tarifs kā sabiedriskais 

pakalpojums regulējamā nozarē jāapstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. 

 

VII. Nepārvarama vara 

19. Par nepārvaramu varu šā līguma ietvaros tiek uzskatīts jebkurš gadījums un apstākļi, kas nav 

atkarīgs no pušu gribas, tieši attiecas uz līguma izpildi un kuru nevarēja un nevajadzēja paredzēt šā 

līguma slēgšanas brīdī. Ar šādiem gadījumiem un apstākļiem tiek saprasti, bet nav ierobežoti, dabas 

katastrofas, ugunsgrēks, epidēmija, karš, nemieri, mobilizācija un tamlīdzīgi. Par nepārvaramas varas 

apstākli netiek uzskatīts Pilnvarotās personas darbinieku streiks. 

20. Lai veiktu nepieciešamos pasākumus nepārvaramas varas apstākļu radīto seku novēršanai, kā arī 

noteiktu Pilnvarotajai personai radītos zaudējumus un iespējas nodrošināt deleģēto pārvaldes 



uzdevumu turpmāku nepārtrauktu veikšanu, iestājoties nepārvaramas varas gadījumam, Pilnvarotā 

persona nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas dienas laikā no nepārvaramas varas gadījuma iestāšanās 

brīža informē Pašvaldību. 

21. Pilnvarotajai personai jāveic visi iespējamie pasākumi nepārvaramas varas seku mazināšanai un 

novēršanai, pēc iespējas nodrošinot iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu nepārtrauktību vai sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšanas atjaunošanu iespējami īsākā laikposmā. 

 

 

 

VIII. Līguma spēkā stāšanās un grozījumi 

22. Deleģēšanas līgums ir noslēgts uz __ (___) gadiem, t.i., līdz ___________ un tas stājas spēkā ar 

tā abpusēju parakstīšanas dienu.  

23. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas šā līguma izpildes laikā, puses risina pārrunu ceļā, 

savstarpēji vienojoties, vai arī, ja tas nav iespējams, vēršoties tiesā. 

24. Visi līguma grozījumi ir neatņemama šā līguma sastāvdaļa un stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi, 

ja līguma grozījumos nav noteikts citādi. 

25. Līgumslēdzēja pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu pirms termiņa, vienu mēnesi iepriekš par 

to brīdinot otru līgumslēdzēja pusi, ja:    

25.1. tā pārkāpj vai nepilda līguma noteikumus vai spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus; 

25.2. vairs nepastāv tā noslēgšanas pamatnoteikumi vai speciālie deleģēšanas nosacījumi 

privātpersonai (Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. un 42.pants). 

26. Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu pirms termiņa, par to rakstveidā brīdinot 

Pilnvaroto personu, ja Pilnvarotā persona iesniedz pieprasījumu siltumenerģijas tarifa pārskatīšanai, 

un starp pusēm netiek panākta vienošanās par siltumenerģijas tarifa izmaiņām. 

27. Puses līgumu var vienpusēji uzteikt, neievērojot uzteikuma termiņu, ja otrs līdzējs rupji pārkāpj 

līguma noteikumus vai arī pastāv citi svarīgi iemesli, kas neļauj turpināt līguma attiecības, kā arī 

gadījumā, ja otrs līdzējs pasludināts par maksātnespējīgu, apturēta tā saimnieciskā darbība vai uzsākta 

likvidācija.  

28. Ja Pašvaldība izmanto tiesības līgumu vienpusēji uzteikt,  kam par pamatu ir Pilnvarotās personas 

līguma saistību neizpilde vai nepienācīga izpilde vai  spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumu 

neievērošana vai līguma 27.punktā noteiktajos gadījumos, un, ja līgums tiek uzteikts apkures sezonas 

laikā, Pašvaldībai ir tiesības bez atlīdzības izmantot Pilnvarotās personas Pašvaldības katlu mājā 

_____________________, esošās siltumenerģijas ražošanas un apgādes iekārtas, lai nodrošinātu 

pakalpojuma sniegšanu līdz apkures sezonas beigām. Pilnvarotā persona sedz Pašvaldībai visus 

zaudējumus, kas Pašvaldībai radušies saistībā ar līguma pirmstermiņa izbeigšanu.   

29. Izpildot šo līgumu, tiek piemērots Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmums 2012/21/ES 

par Līguma ar Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā 

uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt 

pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecības nozīmi. 

 

IX. Strīdu atrisināšana 

30. Puses risina strīdus un domstarpības, kas radušies saistībā ar šo Līgumu, pārrunu ceļā.  

31. Ja pusēm 30 (trīsdesmit) dienu laikā neizdodas vienoties pārrunu ceļā, strīds tiek risināts saskaņā 

ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem.  

 

X. Noslēguma jautājumi 

32. Pilnvarotai personai veicot investīcijas Pašvaldībai piederošā infrastruktūrā, sistēmās un 

pamatlīdzekļos, Puses vienojas par izdarīto investīciju atmaksas kārtību tikai tādā gadījumā, ja līgums 

tiek pārtraukts pirms noteiktā laika un pirms investīciju izdarīšanas Pašvaldībai piederošajā 

infrastruktūrā, pamatlīdzekļos, no Pašvaldības puses ir saņemts rakstveida apliecinājums par izdarīto 

investīciju atmaksu līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā. 



33. Līgums neietekmē pušu tiesības slēgt sadarbības, pilnvarojuma vai citus līgumus, kā arī līdz šim 

noslēgto līgumu spēkā esamību, izņemot līgumus par no šī līguma deleģēto pārvaldes uzdevumu 

izrietošo pakalpojumu sniegšanas pienākumu un tiesību deleģēšanu citām personām. 

34. Kādam no līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, līgums nezaudē 

spēku tā pārējos punktos, izņemot tādus normatīvo aktu grozījumus, kas atceļ šā līguma noslēgšanas 

pamatnoteikumus. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā pusēm ir pienākums līgumu piemērot atbilstoši 

spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

35. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu šā līguma pārtraukšanai vai 

vienpusējai uzteikšanai. Ja kāda no pusēm tiek reorganizēta, līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir 

spēkā esoši puses tiesību un saistību pārņēmējam. Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji uzteikt līgumu, 

Pilnvarotās personas tiesību un saistību pārņēmēju reorganizācijas procesā vienu mēnesi iepriekš 

brīdinot, ja Pilnvarotās personas reorganizācijas gadījumā nepastāv deleģēšanas pamatnoteikumi vai 

speciālie deleģēšanas nosacījumi privātpersonai. 

36.Visai sarakstei, saskaņojumiem, dokumentācijai un citai informācijai, ar kuru apmainās 

līgumslēdzējas puses un kura ir attiecināma uz šo līgumu, ir jābūt latviešu valodā, noformētai rakstiski, 

un tai ir jābūt iesniegtai otrai pusei personiski vai nosūtītai pa pastu uz šajā līgumā norādīto adresi.  

37. Uzskatāms, ka Puse ir saņēmusi attiecīgo paziņojumu astotajā dienā pēc tā nosūtīšanas dienas, ja 

paziņojums tiek sūtīts pa pastu kā vienkāršs pasta sūtījums, un septītajā dienā no dienas, kad 

paziņojums iesniegts pastā, ja dokuments tiek sūtīts pa pastu kā ierakstīts pasta sūtījums. Ja kāds no 

līdzējiem maina savu adresi vai citus šajā līgumā norādītos rekvizītus, tad tās pienākums ir trīs dienu 

laikā šajā līgumā noteiktajā kārtībā nogādāt otram līdzējam paziņojumu par adreses vai rekvizītu  

maiņu. 

38. Par Pilnvarotās personas kontaktpersonu šī līguma izpildē tiek noteikts: personas vārds, uzvārds, 

kontaktinformācija.  

39. Par Pašvaldības kontaktpersonu šī līguma izpildē tiek noteikts: personas vārds, uzvārds, 

kontaktinformācija.  

40. Ja kāda no Pusēm maina savu adresi vai citus šajā līgumā norādītos rekvizītus vai kontaktpersonu, 

tad tās pienākums ir trīs dienu laikā šajā līgumā noteiktajā kārtībā nogādāt otrai Pusei paziņojumu par 

attiecīgajām izmaiņām. 

41. Līgums sastādīts 2 eksemplāros uz ___ (____________) lapām latviešu valodā, kuriem abiem ir 

vienāds juridisks spēks. Katra puse saņem vienu līguma eksemplāru. 

 

XI. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Pašvaldība Pilnvarotā persona 

Smiltenes novada dome  
Dārza iela 3, Smiltene,  

Smiltenes novads, LV - 4729  

Reģ. Nr. 90009067337  
  

 

_______________________________                ____________________________ 

Domes priekšsēdētājs        

   

 

 

 


