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SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Ilūkstē 

      
2012.gada 28.decembrī                                                                Nr. 18., 7.& 
                                                                               Lēmums Nr.574  
 

Par pašvald ības kustamas mantas „Š ēderes Katlu m ājas” nodošanu  
bezatl īdzības lietošan ā  SIA “Š ēderes pakalpojumi” 

 
Izskatot jautājumu par pašvaldības kustamas mantas tehnoloģisko iekārtu „Šēderes Katlu 

mājas” Skolas ielā, Šēderē, Šēderes pagastā,  Ilūkstes. nov.  nodošanu  bezatlīdzības lietošanā  
SIA “Šēderes pakalpojumi” siltumapgādes pakalpojumu sniegšanai Ilūkstes novada Šēderes 
pagastā, dome konstatēja : 
1. Lai nodrošinātu efektīvu un racionālu novada domes autonomās funkcijas –siltumapgādes 
izpildi, 1993.gadā tika nodibināts pašvaldības uzņēmums "Šēderes pakalpojumi", šobrīd SIA 
„Šēderes pakalpojumi”, kurā visu kapitāla daļu turētājs ir Ilūkstes novada pašvaldība. Saskaņā 
ar kapitālsabiedrības Statūtiem, viens no tās darbības veidiem ir tvaika un karstā ūdens 
piegāde, kas ietver sevī tvaika un karstā ūdens ražošanu, uzkrāšanu un sadali apkurei, 
enerģijai un citiem mērķiem. SIA "Šēderes pakalpojumi " siltumapgādi (siltumenerģijas pārvade, 
sadale un tirdzniecība) organizē Šēderes pagasta  administratīvajā teritorijā un  nodrošina 
Šēderes pagasta  iedzīvotājus ar siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu. 
2. Pēc notikušajām sarunām ar SIA „Šēderes pakalpojumi” valdes locekli, konstatējams, ka 
kapitālsabiedrība ir piekritusi pārņemt „Šēderes Katlu māju” un katlu mājā esošās tehnoloģiskās 
iekārtas. 
3. Likuma „Par pašvald ībām” 14.panta pirm ās da ļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas 
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un 
nekustamo mantu, privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas 
privāttiesiska rakstura darbības. 
4. Enerģētikas likuma 51.panta pirm ā daļa nosaka, ka pašvaldības, veicot likumā noteikto 
pastāvīgo funkciju, organizē siltumapgādi savā administratīvajā teritorijā, kā arī veicina 
energoefektivitāti un konkurenci siltumapgādes un kurināmā tirgū. 
5. Likuma „Par valsts un pašvald ību finanšu l īdzek ļu un mantas izš ķērdēšanas 
novēršanu”  (turpmāk likuma) 2.pants  nosaka, ka jebkurai rīcībai ar valsts un pašvaldību 
finanšu līdzekļiem un mantu ir jābūt likumīgai, tas ir, ar tiem drīkst rīkoties tikai atbilstoši 
likumos, Ministru kabineta noteikumos, nolikumos un citos normatīvajos aktos, kā arī 
pašvaldību domju (padomju) pieņemtajos saistošajos noteikumos un citos pašvaldību domju 
(padomju) pieņemtajos normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem un paredzētajā kārtībā. 
Likuma 5.panta pirm ā un otr ā daļa  nosaka, ka valsts un pašvaldību mantu aizliegts nodot 
citām personām bezatlīdzības lietošanā, izņemot kad:     
5) .. pašvaldības mantu pašvaldība nodod privātpersonai .. pašvaldības pakalpojumu 
sniegšanai;  
Likuma 5. panta treš ā daļa nosaka, ka, ja valsts vai pašvaldības mantu nodod bezatlīdzības 
lietošanā, par to tiek  pieņemts lēmums un  lēmumā norāda vismaz šādu informāciju:  
1) bezatlīdzības lietošanā nododamā manta, tās apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un 
apraksts;  
2) nodošanas nepieciešamība un lietderība;  
3) nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš; 
4) gadījumi, kad nodotā manta atdodama atpakaļ;  
5) citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai nodrošinātu attiecīgās mantas 
saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu,  likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 2.pantu, 5.panta pirmo daļu, 5.panta otrās daļas 
5. apakšpunktu, 5.panta sesto daļu, atklāti balsojot ar 11 bals īm par, pret – nav, atturas – 
nav, novada dome nol ēma:   
 

1. Nodot ar 2013. gada 1. janvāri bezatlīdzības lietošanā SIA „Šēderes pakalpojumi” (Reģ. nr. 
51503009381,  juridiskā adrese: Alejas ielā 4,  Šēderes pagasts, Ilūkstes novads)  pašvaldības 
kustamo mantu  „Šēderes Katlu māju”  Skolas ielā, Šēderē, Šēderes pagastā,  Ilūkstes. nov. un 
katlu mājā esošās tehnoloģiskās iekārtas sekojošā sastāvā: 

1.1. Tehnoloģiskās iekārtas „Šēderes Katlu māja” – autonomā konteinertipa katlu māja ar 
kurināmā noliktavu, hidraulisko padeves sistēmu, apkures katlu, autonomo pelnu 
izvākšanas sistēmu, katla automātiku un dūmsūcēju - iegādes laiks 2009.gada 
11.novembris, iegādes vērtība Ls 131433.06 (viens simts trīsdesmit viens tūkstotis četri 
simti trīsdesmit trīs lati 06 santīmi), noteiktais lietderīgās lietošanas laiks 10 gadi, 
aprēķinātais nolietojums uz 31.12.2012. Ls 38334.64 (trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs simti 
trīsdesmit četri lati 64 santīmi), atlikusī vērtība uz 31.12.2012. Ls 93098.42 (deviņdesmit 
trīs tūkstoši deviņdesmit astoņi lati 42 santīmi.)  

2. Noslēgt patapinājuma līgumu par pašvaldības kustamās mantas „Šēderes Katlu mājas”  
Skolas ielā, Šēderē, Šēderes pagastā,  Ilūkstes. nov un katlu mājā esošo tehnoloģisko iekārtu 
nodošanu  bezatlīdzības lietošanā paredzot sekojošus līguma nosacījumus:  

2.1. pašvaldības kustamā manta „Šēderes Katlu māja”  Skolas ielā, Šēderē, Šēderes 
pagastā,  Ilūkstes. nov.   un katlu mājā esošās tehnoloģiskās iekārtas tiek nodoti 
bezatlīdzības lietošanā uz 5 gadiem.  

2.2. bezatl īdzības lietošanas m ērķis-  organizēt siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu 
Ilūkstes novada Šēderes pagasta administratīvajā teritorijā. 

2.3. gadījumā, ja SIA „Šēderes pakalpojumi” izmanto nodoto mantu šajā lēmumā 
neparedzētiem mērķiem vai atbilstoši normatīvo aktu nosacījumu prasībām neveic 
deleģētās funkcijas izpildi, kā arī gadījumā, ja Ilūkstes novada pašvaldībai rodas objektīva 
nepieciešamība īpašumu lietot savām vajadzībām, īpašumu var atprasīt jebkurā laikā.  

3. Uzdot finanšu un grāmatvedības nodaļai atbilstoši LR normatīvo aktu kārtībai  organiz ēt un 
nodrošināt  pieņemšanas – nodošanas procedūras  sakarā ar  pašvaldības kustamas mantas  
„Šēderes Katlu māja”  Skolas ielā, Šēderē, Šēderes pagastā,  Ilūkstes. nov. un katlu mājā 
esošās tehnoloģiskās iekārtas nodošanu  bezatlīdzības lietošanā SIA „Šēderes pakalpojumi” 
(Reģ. nr. 51503009381,  juridiskā adrese: Alejas ielā 4,  Šēderes pagasts, Ilūkstes novads).   

 

 
Sēdes vadītājs                                                        Stefans Rāzna 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


