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4.§
Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības SIA „Strūžānu siltums”
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. Saskaņā ar
„Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 9.panta pirmās daļas 1.punktu vietējās pašvaldības savā
administratīvajā teritorijā organizē sadzīves atkritumu, to skaitā sadzīvē radušos bīstamo
atkritumu, apsaimniekošanu atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem
plāniem.
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. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu
privātpersonai pārvaldes uzdevumu, cita starpā, var deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā
normatīvajā aktā, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta otrās un trešās daļas
noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo
uzdevumu var veikt efektīvāk, kā pašvaldība.
Strūžānu pagasta pašvaldība 1996.gada 12.februārī nodibināja pašvaldības SIA „Strūžānu
siltums”, kuras darbības mērķi un veidi saskaņā ar statūtiem ir: ūdens ieguve, ražošana un
novadīšana ūdensvada tīklā, dzeramā ūdens padeve no ražošanas vietas līdz pakalpojumu
saņēmējiem, notekūdeņu savākšana un novadīšanā līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām,
notekūdeņu attīrīšana un novadīšana līdz iztekai ūdenstilpē, maģistrālo ūdensvadu un
kanalizācijas inženiertīklu renovācija un būvniecība, siltumenerģijas ražošana un novadīšana
siltumtīklos, siltumenerģijas padeve no ražošanas vietas līdz pakalpojumu saņēmējiem, karstā
ūdens ražošana un novadīšana siltumvada tīklā, karstā ūdens padeve no ražošanas vietas līdz
pakalpojumu saņēmējiem, siltumtīklu renovācija un būvniecība, atkritumu apsaimniekošana
remonta pakalpojumi dzīvokļu fondam. Pašvaldības SIA „Strūžānu siltums” no dibināšanas brīža
Strūžānu pagasta pašvaldības, kopš administratīvi teritoriālās reformas - Rēzeknes novada
pašvaldības, administratīvajā teritorijā sekmīgi un efektīvi nodrošina no likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkta izrietošu uzdevumu - sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas, ūdensapgādes un kanalizācijas siltumapgādes notekūdeņu savākšanas,
novadīšanas un attīrīšanas jomā - veikšanu. Pašvaldības SIA „Strūžānu siltums” darbība ir
atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 5. un 6. punktā
noteiktajiem gadījumiem
Pašvaldības SIA „Strūžānu siltums” ir Rēzeknes novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā
visas kapitāla daļas pieder Rēzeknes novada pašvaldībai. Pašvaldības SIA „Strūžānu siltums”

darbības joma un piešķirtās tiesības sniegt sabiedriskos pakalpojumus izriet no Rēzeknes novada
pašvaldībai likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās autonomās
kompetences. Minētās Rēzeknes novada pašvaldības kompetences īstenošana Rēzeknes novada
Strūžānu pagasta teritorijā ir pašvaldības SIA „Strūžānu siltums” pamatdarbības joma un no šīs
kompetences izrietošie uzdevumi uz lēmuma pieņemšanas brīdi sastāda vairāk kā 73 % no
pašvaldības SIA „Strūžānu siltums” kopējā apgrozījuma.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un ceturto daļu,
21.panta pirmās daļas 27.paunktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta otrās un trešās
daļu, 45.panta trešo daļu, 46.pantu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2010.gada 22.jūnija
priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, n o l e m j:
1.

2.
3.

Noslēgt Deleģēšanas līgumu ar pašvaldības SIA „Strūžānu siltums” par pašvaldības
autonomās funkcijas nodrošināšanu - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija siltumapgāde sadzīves atkritumu apsaimniekošana
notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana), neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas
dzīvojamais fonds, Rēzeknes novada Strūžānu pagasta teritorijā (līguma projekts
pievienots).
Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei E.Pizānei noslēgt Rēzeknes
novada domes vārdā Deleģēšanas līgumu ar pašvaldības SIA „Strūžānu siltums”.
Informēt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju par Deleģēšanas līguma
slēgšanu.
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