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4.§ 

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Ūdensnesējs” 
  

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.  

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. 

1996.gada 22.jūlijā nodibināja SIA „Ūdensnesējs”, kura darbības mērķi un veidi saskaņā ar 

sertifikātu ir: vispārējie un speciālie celtniecības darbi, patērētāju ūdensapgāde, rūpnieciskās, 

sadzīves, tauku un lietus ūdenskanalizācijas notekūdeņu attīrīšana un novadīšana, katlumāju, 

siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un iekārtu apkalpošanas remonts. SIA 

„Ūdensnesējs” darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1., 2., 

3., 5. un 6. punktā noteiktajiem gadījumiem 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un ceturto daļu, 

21.panta pirmās daļas 27.paunktu, 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 2011.gada 28.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, n o l e m j: 

 

1. Noslēgt Deleģēšanas līgumu ar SIA „Ūdensnesējs” par pašvaldības autonomās 

funkcijas nodrošināšanu - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 

(ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana), 

neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds:  

1.1. Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads (Artēziskais urbums, tehniskais 

ūdenstornis bez adreses);  

1.2. Stacijas iela 16, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads (Cauruļaka); 

1.3. „Stacija Cirma”, Voverova, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads (Dzelzbetona 

grodu aka);  
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1.4. Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads (Dzelzbetona grodu aka bez adreses);  

1.5. Stacija Malta iela 3A, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads (Cauruļaka); 

1.6. Stacija „Krāce”, Feimaņu, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads (Dzelzbetona 

grodu aka); 

1.7. Dzelzceļa noliktava, Ļetku ciems, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads 

(Cauruļaka) (līguma projekts pievienots). 

2. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei E.Pizānei noslēgt Rēzeknes 

novada domes vārdā Deleģēšanas līgumu ar SIA „Ūdensnesējs”.  

3. Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju par 

Deleģēšanas līguma slēgšanu.  

 

Sēdes vadītāja              Paraksts           M.Švarcs 
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Rēzeknē, 05.08.2011. 
 

 


