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                       (protokols Nr.5,  52.§.) 

 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Smiltenes NKUP” 

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)), savukārt, atbilstoši likuma 

15.panta pirmās daļas 2.punktam viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tajā skaitā – ielu, ceļu un laukumu 

uzturēšana, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, kapsētu izveidošana un uzturēšana. 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturtajai daļai 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. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka privātpersonai pārvaldes 

uzdevumu var deleģēt, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, un pārvaldes 

uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, 

ievērojot Valsts pārvaldes likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmo daļu privātpersonai jābūt tiesīgai 

veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai, ņem 

vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus.  

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta trešo daļu, kas nosaka, ka lēmumā 

par deleģēšanu konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus, Smiltenes 

novada dome konstatē un secina: 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, Smiltenes novada 

dome (turpmāk – Pašvaldība) ir izveidojusi pašvaldības kapitālsabiedrību – SIA “Smiltenes NKUP” 

(reģistrācijas Nr. 43903000435), kurā visas kapitāla daļas pieder Pašvaldībai.  

No likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkta izrietošos ūdenssaimniecības 

sabiedriskos pakalpojumus un no 2.punkta izrietošo uzdevumu – teritorijas labiekārtošana un sanitārā 

uzkopšana, SIA „Smiltenes NKUP” Pašvaldībai Smiltenes pilsētas teritorijā sniedz kopš 1993.gada. 

Saskaņā ar SIA “Smiltenes NKUP” statūtiem tās darbības mērķi cita starpā ir, citu veida 

tīrīšanas un uzkopšanas darbi, ainavu veidošana un uzturēšana, ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde, 

notekūdeņu savākšana un attīrīšana.  

SIA „Smiltenes NKUP” Smiltenes pilsētas administratīvajā teritorijā nodrošina no likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkta izrietošu uzdevumu - notekūdeņu savākšana, novadīšana 

un attīrīšana un no 2.punkta izrietošu uzdevumu – teritorijas labiekārtošanu un sanitārās uzkopšanas 

veikšanu. SIA „Smiltenes NKUP” darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam. 

Smiltenes pilsētas, kā novada administratīvā centra, teritorijas labiekārtošanas un sanitārā tīrības 

nodrošināšana, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu labā kvalitātē ir svarīgs faktors, lai 

pašvaldība spētu nodrošināt ikviena iedzīvotāja tiesības dzīvot sakoptā vidē. Nepietiekami organizēta 

pašvaldības infrastruktūras uzturēšana var apdraudēt Satversmes 115.pantā noteiktās cilvēka pamattiesības. 

Pašvaldības un SIA „Smiltenes NKUP” veiksmīgā sadarbība apliecina esošās infrastruktūras 

apsaimniekošanas sistēmas efektivitāti un sniedz iedzīvotājiem un pilsētas viesiem sakārtotas vides 

komfortu.  



Aprēķinātais deleģēto uzdevumu apjoms (darbu apjomus un izmaksas (ar PVN)) laika posmam 

no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2022.gada 31.martam ir 624599,44 euro (seši simti divdesmit četri tūkstoši 

pieci simti deviņdesmit deviņi euro, 44 centi), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (PVN 21%) 

apmērā. 

Starp Smiltenes novada domi un SIA “Smiltenes NKUP” (turpmāk – pilnvarotā persona) 

2020.gada 29.aprīlī ir noslēgts deleģēšanas līgums Nr. SND – S - DE/1-20 par pārvaldes uzdevumu 

veikšanu Smiltenes novada Smiltenes pilsēta administratīvajā teritorijā. Līgums stājās spēkā 2020.gada 

1.maijā un noslēgts uz termiņu līdz 2021.gada 31.martam. Izvērtējot noslēgtā līguma izpildi un sniegtās 

atskaites par tā izpildi, dome konstatē, ka Līgums tiek pildīts kvalitatīvi, atbilstoši Līguma 

nosacījumiem un ievērojot Darba uzdevuma prasības. 

Lai nodrošinātu vienotu Pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, 

tās apsaimniekošanu, uzturēšanu un izmantošanu sabiedrības interesēs, kā arī lietus ūdens kanalizācijas 

uzturēšanu, ir pieļaujama no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteikto 

pašvaldības autonomo funkciju izrietošu pārvaldes uzdevumu deleģēšana SIA „Smiltenes NKUP”. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 23.marta atzinumu (sēdes protokols Nr.4) un, vadoties no Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 40.panta pirmās un otrās daļas, 42.panta pirmās daļās, 43.panta otrās daļas, 45.panta otrās un trešās 

daļās, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 2.punkta, 15.panta ceturtās daļas, atklāti 

balsojot ar 14 balsīm "Par" (Aigars Dudelis, Aija Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, Dzintars 

Zvaigzne, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, Kaspars Markss, Kārlis Lapiņš, 

Tija Zaļkalne, Vairis Tralla, Vilnis Korulis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Smiltenes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Deleģēt pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Smiltenes NKUP” (vienotais reģistrācijas Nr. 

43903000435) pārvaldes uzdevumu, kas iziet no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

1. un 2.punktā noteiktajām pašvaldības autonomajām funkcijām – organizēt iedzīvotājiem 

komunālos pakalpojumus un gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro 

tīrību, tajā skaitā ielu, ceļu un laukumu uzturēšanu, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un 

uzturēšanu, kapsētu izveidošanu un uzturēšanu, izpildi Smiltenes novada Smiltenes pilsētas 

administratīvajā teritorijā, un tieši: 

1.1. Smiltenes pilsētas parku, skvēru, ietvju, publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu 

uzturēšanu un sakopšanu, tajā skaitā: 

1.1.1. koku un krūmu stādīšanu un uzturēšanu, 

1.1.2. puķu stādīšanu, puķu dobju kopšanu un uzturēšanu, 

1.1.3. parku, skvēru, zaļo zonu un citu publiskā lietošanā esošo teritoriju uzturēšanu, tajā 

skaitā, pļaušanu, 

1.1.4. citu publiskā lietošanā esošās teritorijas uzkopšanas darbu veikšanu; 

1.2. Smiltenes pilsētas kapsētu uzturēšanu; 

1.3. sabiedrisko tualešu, tajā skaitā - pārvietojamo biotualešu publiskās vietās, uzturēšanu 

Pašvaldības administratīvajā teritorijā; 

1.4. Lietus ūdens inženierkomunikāciju tīklu apsaimniekošanu un uzturēšanu Smiltenes pilsētā, 

tajā skaitā:  

1.4.1. Tepera ventīļu mājas apkalpošana; 

1.4.2. lietus ūdens savācējaku tīrīšana un remonts; 

1.4.3. caurteku tīrīšana; 

1.4.4. Tepera brīvslūžu, Vidus ezera, Tiltlejas ezera, Brutuļu ezera slūžu ūdens līmeņa 

regulācija, uzraudzība, atkalšana no ledus; 

1.4.5. citu ar lietus ūdens inženierkomunikācijas tīklu apsaimniekošanu un uzturēšanu 

saistītu darbu veikšana. 

2. Slēgt šā lēmuma 1.punktā noteikto deleģēšanas līgumu (pielikumā) no 2021.gada 1.aprīļa līdz 

2022.gada 31.martam (ieskaitot). 

3. Apstiprināt šā lēmuma 1.punktā noteiktos deleģēto pārvaldes uzdevumu darbu apjomus un 

izmaksas (ar PVN 21%) 624599,44 euro (seši simti divdesmit četri tūkstoši pieci simti 

deviņdesmit deviņi euro, 44 centi) apmērā lēmuma 2.punktā noteiktos pārvaldes uzdevumu 



izpildei Smiltenes pilsētas administratīvajā teritorijā laika periodā no 2021.gada 1.aprīļa līdz 

2022.gada 31.martam. 

4. Uzdot domes priekšsēdētājam noslēgt šā lēmuma 1.punktā noteikto deleģēšanas līgumu. 

5. Uzdot Kancelejas nodaļai nodrošināt deleģēšanas līguma publikāciju Smiltenes novada 

pašvaldības mājas lapā internetā un nosūtīt to Latvijas Republikas Vides aizsardzības un 

reģionālas attīstības ministrijai zināšanai. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                             E. Avotiņš 

 


