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Par pilnvarojuma līguma noslēgšanu ar SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”.

Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs Aigars Lukss
Sēdi protokolē protokoliste Madara Ūdre
Piedalās:
Domes deputāti — Aigars Lukss, Andris Ambainis, Ainārs Amītis, Modrīte Bičevska, Valdis Mičulis,
Viktors Dudars, Alita Kluša, Elita Kaņepēja, Mārtiņš Daģis, Silga Stučka, Jānis Podnieks, Iveta Ušacka
(no plkst. 1504)

5.5
Par pilnvarojuma līguma noslēgšanu ar SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”.
(Ziņo: domes priekšsēdētājs Aigars Lukss)

'

Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septītajā daļā noteikts,
ka pašvaldības pienākums ir pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu
īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai. Dzīvojamās
mājas obligātās pārvaldīšanas darbības noteiktas Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā.
Šobrīd spēkā ir Pļaviņu novada domes un SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” 2003.gada
15.maijā noslēgtais Apsaimniekošanas pilnvarojuma līgums, kas paredz ne tikai pašvaldības
grāmatvedības uzskaitē esošo, dzīvokļu īpašnieku pārvaldībā nenodoto dzīvojamo māju pārvaldību un
apsaimniekošanu, bet arī risina jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu
pārvaldību. Ņemot vērā, ka laika posmā no 2003.gada ir būtiski mainījies normatīvais regulējums,
prasības dzīvojamā apsaimniekošanā u.c., tiek izskatīts jautājums par jauna pilnvarojuma līguma
noslēgšanu.
Jaunais pilnvarojuma līgums arī paredz nosacījumus finansējuma saņemšanai par valsts nodevas
un tiesas spriedumu izdevumiem, gadījumos, kad piedziņa tiek vērsta pret pašvaldības dzīvokļu
īrniekiem. Saskaņā ar SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” sniegto informāciju, aptuvenās tiesas un
sprieduma izpildes izmaksas par Pašvaldībai piederošo dzīvokļu īrnieku parādsaistību piedziņu laika
periodā no 01.08.2019. līdz 31.08.2020. ir bijušas 1640.00 EUR.
Pašvaldības SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” ir Pļaviņu novada domes kapitālsabiedrība,
kurā visas kapitāla daļas 100% apmērā pieder Pļaviņu novada domei. SIA „Pļaviņu Komunālie
pakalpojumi” pamatdarbība ir komunālo pakalpojumu sniegšana un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju,
dzīvokļu pārvaldība un apsaimniekošana. Izvērtējot iepriekšminēto, secināms, ka nepastāv šķēršļi
minēto pilnvarojumu līgumu noslēgšanai, un ka SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” ir kompetenta
veikt pilnvarojama līgumos noteiktās darbības.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas
17.punktu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu, balsojot PAR — 11 deputāti (Aigars Lukss, Andris
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Ambainis, Modrīte Bičevska, Valdis Mičulis, Viktors Dudars, Alita Kluša, Elita Kaņepēja, Mārtiņš
Daģis, Silga Stučka, Jānis Podnieks, Iveta Ušacka), PRET — nav, ATTURAS — nav, Pļaviņu novada
dome NOLEMJ:
1. Slēgt ar Pļaviņu novada domes kapitālsabiedrību — SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”,
reģistrācijas numurs 48703000457, Pļaviņu novada domes daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un dzīvokļu
pārvaldības pilnvarojuma līgumu.
2. Noteikt, ka Pļaviņu novada domes dzīvojamo māju pārvaldības pilnvarojuma līgums tiek
noslēgts uz 5 (pieciem) gadiem.
3. Uzdot Pļaviņu novada domes juristei sagatavot parakstīšanai Pļaviņu novada domes dzīvojamo
māju un dzīvokļu pārvaldības pilnvarojuma līgumu.
4. Ar lēmuma 1.punktā noteiktā līguma parakstīšanu spēku zaudē 2003.gada 15.maija
Apsaimniekošanas pilnvarojuma līgums.
5. Atbildīgā persona par lēmuma izpildi — domes izpilddirektors.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
25.09.2020.
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