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2. § 

Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Austrumlatgales 

atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 2.punktu viena no 

pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai 

skaitā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais 

fonds, un gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību. 

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldība 

organizē sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu savā 

administratīvajā teritorijā atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālos plānus. 

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmo daļu, pašvaldība publisko 

iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 

pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā un saskaņā ar 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta trešo daļu pašvaldības, savstarpēji vienojoties, var 

noteikt kopīgu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonu, kurā ietilpst vairāku viena atkritumu 

apsaimniekošanas reģiona pašvaldību administratīvās teritorijas. 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu šo likumu cita starpā 

nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu par tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm 

vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē un kura galvenokārt veic 

būvdarbus vai piegādes vai sniedz pakalpojumus pasūtītājam.  

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. 

SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” ir Ciblas novada, Kārsavas 

novada, Ludzas novada, Rēzeknes novada, Rēzeknes pilsētas, Viļānu novada un Zilupes novada 

pašvaldību izveidota kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder minētām pašvaldībām. 

SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” darbības mērķi un veidi saskaņā 

ar statūtiem ir atkritumu apsaimniekošana, atkritumu pārstrāde, teritorijas tīrīšana u.c. 

pakalpojumi.  
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SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” darbības joma un piešķirtās 

tiesības sniegt sabiedriskos pakalpojumus Rēzeknes novada pašvaldībai izriet no likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punktā noteiktās autonomās kompetences 

organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, un gādāt par savas administratīvās 

teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību. Minētās kompetences īstenošana Rēzeknes novada 

administratīvajā teritorijā ir viena no pašvaldību izveidotās SIA „Austrumlatgales atkritumu 

apsaimniekošanas sabiedrība” pamatdarbības jomām.  

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 1.un 2.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmo un trešo daļām, 

Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta otro un trešo daļu, 46.pantu, ņemot vērā Teritorijas 

attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 

un Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 8.novembra priekšlikumus, Rēzeknes novada dome   

n o l e m j: 

 

1. Noslēgt Deleģēšanas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Austrumlatgales 

atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” par pašvaldības autonomās funkcijas 

nodrošināšanu - sadzīves atkritumu apsaimniekošanu: savākšanu, pārvadāšanu, 

pārkraušanu un uzglabāšanu Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā (līguma 

projekts pievienots). 

2. Noteikt līguma termiņu 1 (viens) gads no līguma noslēgšanas dienas. 

3. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

Rēzeknes novada pašvaldības vārdā Deleģēšanas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”.  

4. Uzdot Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai nosūtīt zināšanai Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai šo lēmumu un Deleģēšanas līgumu. 

5. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālistei Madarai Ļaksai 

publicēt Deleģēšanas līgumu Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

 

Sēdes vadītāja                   (personiskais paraksts)               E.Pizāne 

 

 

 

IZRAKSTS PAREIZS 

Rēzeknes novada pašvaldība 

Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja                     I.Turka  

Rēzeknē, 15.11.2012. 


