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LĒMUMS 

Ilūkstē 
      

2014.gada 30.oktobrī                                                                            Nr. 472 
                                                                              prot. Nr.16.,1.§  

 

   Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības SIA ”ORNAMENTS”  
 

Izskatot pašvaldības SIA ”Ornaments” ( Reģ. nr. 41503003743,  juridiskā adrese: Jelgavas  iela 
21, Ilūkste, Ilūkstes nov., LV-5447) 08.10.2014. iesniegumu (reģistrēts 09.10.2014. ar Nr.1936) ar lūgumu 
deleģēt pašvaldības funkcijas un noslēgt Deleģēšanas līgumu, tika konstatēts, ka: 

 
1. SIA ”  Ornaments” apņemas piegādāt un nodrošināt šādus sabiedriskos pakalpojumus (turpmāk 

saukts “deleģētais pārvaldes uzdevums”) šādās Ilūkstes novada administratīvās teritorijas daļās: 
1.1. ūdensapgāde un kanalizācija – Ilūkstes pilsētā, Subates pilsētā, Bebrenes pagasta Bebrenes 
ciemā un Ilzes ciematā, Pilskalnes pagasta Pilskalnes ciemā un Doļnajas ciematā, Dvietes pagasta 
Dvietes ciemā, Šēderes pagasta Šēderes ciemā un Pašulienes un Raudas ciematos, Eglaines pagasta 
Eglaines ciemā un Baltmuižas ciematā, Prodes pagasta Dubultu un Baltmuižas ciematos; 
1.2. notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana - Ilūkstes pilsētā, Subates pilsētā, Bebrenes 
pagasta Bebrenes ciemā un Ilzes ciematā, Pilskalnes pagasta Pilskalnes ciemā un Doļnajas ciematā, 
Dvietes pagasta Dvietes ciemā, Šēderes pagasta Šēderes ciemā un Pašulienes un Raudas ciematos, 
Eglaines pagasta Eglaines ciemā un Baltmuižas ciematā, Prodes pagasta Dubultu un Baltmuižas 
ciematos; 
1.3. siltumapgāde - Dvietes pagasta Dvietes ciemā, Šēderes pagasta Šēderes ciemā un Pašulienes un 
Raudas ciematos. 
 
2. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, neatkarīgi no tā, kā īpašumā 
atrodas dzīvojamais fonds,  tai skaitā,  ūdensapgādi un kanalizāciju; siltumapgādi; notekūdeņu savākšanu, 
novadīšanu un attīrīšanu. 

 
3. 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 privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita 
starp deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās 
daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var 
veikt efektīvāk, kā Pašvaldība. 

 
4. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu  Pašvaldība ir izveidojusi 

pašvaldības SIA „Ornaments”, kuras darbības mērķi un veidi saskaņā ar statūtiem ir ūdensieguve, attīrīšana 
un apgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana un tamlīdzīga darbība. Pašvaldības SIA „Ornaments” sniedz 
un nodrošina Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem augstāk minētos 
pakalpojumus, kuri izriet no 15.panta pirmās daļas 1.punkta. Pašvaldības SIA „Ornaments” darbība ir 
atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1., 2., 3., un 6.punktā noteiktajiem 
gadījumiem. 

  
5. Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu šo likumu cita starp 

nepiemēro, ja tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura 
vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem: 
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a) tā atrodas viena vai vairāku pasūtītāju pilnīgā kontrolē (šāda kontrole izpaužas kā tiesības ietekmēt 
kontrolē esošās institūcijas darbības būtiskus mērķus un lēmumus), 
b) vismaz 80 procentus tās gada finanšu apgrozījuma veido konkrētu uzdevumu izpilde kontrolējošo 
pasūtītāju interesēs vai citu pasūtītāju interesēs, kurus kontrolē šo institūciju kontrolējošie pasūtītāji, 
c) tās kapitāla daļas vai akcijas pilnībā pieder pasūtītājiem, kas to kontrolē. 

 
6. Pašvaldības SIA „Ornaments” ir Ilūkstes novada domes kapitālsabiedrība, kurā 100% kapitāla 

daļas pieder Ilūkstes novada domei un tās darbības joma un piešķirtās tiesības sniegt sabiedriskos 
pakalpojumus izriet no Ilūkstes novada pašvaldībai likumā  „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
1.punktā noteiktās autonomās kompetences organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus ūdensapgādes 
un kanalizācijas, siltumapgādes, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas jomās. Minētās Ilūkstes 
novada pašvaldības kompetences īstenošana Ilūkstes novada administratīvās teritorijas daļās ir SIA 
„Ornaments” pamatdarbības joma. 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

1.punktu, ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu,  Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40., 41., 
43., 43.1, 45., 46., 47., 47.1 pantiem,  Ilūkstes novada dome NOLEMJ: 
 
1.  Apstiprin āt Deleģēšanas līgumu ar pašvaldības SIA „Ornaments” par autonomās funkcijas 
nodrošināšanu - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā ūdensapgādi un kanalizāciju, 
notekūdeņu savākšanu novadīšanu un attīrīšanu, siltumapgādi Ilūkstes novada administratīvās teritorijas 
daļās saskaņā ar pielikumu. 
 
2.  Noslēgt Deleģēšanas līgumu ar SIA „ Ornaments” pēc deleģēšanas līguma projekta saskaņošanas Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.  
 
Pielikumā: Deleģēšanas līguma projekts uz 6.lpp. 

 

 

Sēdes vadītājs 
domes priekšsēdētāja vietnieks                                                     Maigurs Krievāns                   
                


