LATVIJAS REPUBLIKA

VENTSPILS NOVADA DOME
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv
www.ventspilsnovads.lv

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Ventspils novadā
2014.gada 11.novembrī

40
Nr. ____________

Sēde sasaukta plkst. 11.30
Sēdi atklāj plkst. 11.30
Sēdi vada -

Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs

Protokolē -

Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja

Piedalās

Guntis Mačtams
Andris Vārpiņš
Andris Jaunsleinis
Ilva Cērpa
Sarmīte Bārzdaine
Olita Doniņa
Aigars Matisons
Artis Fetlers
Māris Dadzis
Vilnis Dzirnieks
Elita Kuģeniece
Andis Zariņš

Nav ieradušies deputāti - Aivars Čaklis
Gaidis Bože
A.Mucenieks iepazīstina ar domes sēdes darba kārtības jautājumiem.
1. Par deleģēšanas līguma slēgšanu.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa,
S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j:
Apstiprināt šādu 2014.gada 11.novembra domes ārkārtas sēdes darba kārtību:
1. Par deleģēšanas līguma slēgšanu.
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1.§
PAR DELEĢĒŠANAS LĪGUMA SLĒGŠANU
(ziņo: A.Mucenieks)

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no pašvaldības autonomām
funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā siltumapgādi.
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, publiska persona var
deleģēt privātpersonai pārvaldes uzdevumu ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvā aktā, ievērojot
šā līkuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja
pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk kā Pašvaldība.
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām“ 14.panta pirmās daļas 1.punktu Pašvaldība ir izveidojusi
pašvaldības SIA „Ugāles nami“, kuras viens no darbības mērķiem un veidiem saskaņā ar statūtiem ir
siltumapgāde.
Pašvaldības SIA „Ugāles nami” no 2002.gada Ventspils novada pašvaldības Ugāles pagasta
administratīvajā teritorijā nodrošina no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkta
izrietošo uzdevumu veikšanu un nodrošinājusi attiecīgu komunālo pakalpojumu sniegšanu
iedzīvotājiem. Pašvaldības SIA „Ugāles nami” darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma
88.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 5. un 6.punkta noteiktajiem gadījumiem, kad publiska persona var
veikt komercdarbību, proti - tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā
jomā; nozarē pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma
pieejamību; deleģētā nozare uzskatāma par stratēģiski svarīgu nozari; infrastruktūras attīstībai
nepieciešami lieli kapitālieguldījumu; deleģētajā nozarē atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams
nodrošināt augstāku kvalitātes standartu.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu šo likumu nepiemēro, ja
pasūtītājs slēdz līgumu par tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm, vai sniegtajiem
pakalpojumiem, kura atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē, vismaz 80 procenti no tās gada finanšu
apgrozījuma veido konkrēto uzdevumu izpilde kontrolējošo pasūtītāju interesēs, un kapitāla daļas
pilnībā pieder pasūtītājam. Pašvaldības SIA „Ugāles nami” ir Pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas
kapitāla daļas pieder Pašvaldībai. Pašvaldības SIA „Ugāles nami” darbības joma un piešķirtās tiesības
veikt pārvaldes uzdevumus Pašvaldībai izriet no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
1.punktā noteiktās autonomās kompetences organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
siltumapgādes jomā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta ceturto daļu,
21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu,
41.panta pirmo daļu, 45.panta otro, trešo un piekto daļu, 46.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis
(A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons,
A.Fetlers, M.Dadzis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils
novada dome n o l e m j:
1.

Nodot Ventspils novada pašvaldības funkcijās ietilpstošo valsts pārvaldes uzdevuma izpildi siltumapgādes organizēšana Ventspils novada pašvaldības Ugāles pagastā Pašvaldības SIA
„Ugāles nami”, reģistrācijas Nr.41203017566.

2.

Slēgt deleģēšanas līgumu ar Pašvaldības SIA „Ugāles nami”, reģistrācijas Nr. 41203017566, par
siltumapgādes organizēšanu Ventspils novada pašvaldības Ugāles pagastā atbilstoši normatīvo
aktu prasībām (Deleģēšanas līguma projekts pielikumā).
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3.

Deleģēšanas līgumu slēgt uz 10 gadiem.

4.

Publicēt Ventspils novada pašvaldības mājaslapā 5 (piecu) darbdienu laikā no Deleģēšanas līguma
noslēgšanas dienas informāciju par deleģēto pārvaldes uzdevumu, kā arī Deleģēšanas līgumu.

5.

Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola
parakstīšanas šā lēmuma izrakstu un deleģēšanas līgumu nosūtīt Latvijas Republikas Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada
pašvaldības Juridiskai nodaļai, Sabiedrisko attiecību speciālistam, Finanšu nodaļai ar centralizēto
grāmatvedību, Pašvaldības SIA „Ugāles nami“.

========================================================================
Sēdi slēdz plkst. 12.00
Sēdi vadīja

A.Mucenieks _______________

Sēdi protokolēja

E.Ozoliņa

_______________

