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Darba kārtība:
2.

Par līguma slēgšanu ar SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”.

Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs Aigars Lukss
Sēdi protokolē protokoliste Madara Ūdre
Piedalās:
Domes deputāti — Aigars Lukss, Inga Djukareva, Valdis Mičulis, Iveta Ušacka, Mārtiņš Daģis, Modrīte
Bičevska, Andris Ambainis, Silga Stučka, Alita Kluša, Ingus Akmens, Elita Kaņepēja, Juris Ikaunieks,
Andrejs Bērziņš, Viktors Dudars — piedalās sēdē attālināti

2.5

Par līguma slēgšanu ar SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”
(Ziņo: domes priekšsēdētājs Aigars Lukss)

'

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.
SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” ir Pļaviņu novada domes izveidota kapitālsabiedrība, kurā
visas kapitāla daļas pieder Pļaviņu novada domei. SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” darbības
mērķi un veidi saskaņā ar statūtiem ir atkritumu apsaimniekošana, ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde,
notekūdeņu savākšana un attīrīšana u.c. pakalpojumi
SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” darbības joma un piešķirtās tiesības sniegt sabiedriskos
pakalpojumus Pļaviņu novada pašvaldībai izriet no likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1.
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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.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”” 15.panta pirmās daļas
l.un 2.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmo un trešo daļām, Publisko iepirkumu
likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu, balsojot PAR — 14 deputāti (Aigars Lukss, Inga Djukareva,
Valdis Mičulis, Iveta Ušacka, Mārtiņš Daģis, Modrīte Bičevska, Andris Ambainis, Silga Stučka, Alita
Kluša, Ingus Akmens, Elita Kaņepēja, Juris Ikaunieks, Andrejs Bērziņš, Viktors Dudars), PRET — nav,
ATTURAS — nav, Pļaviņu novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt Līgumu par atkritumu apsaimniekošanu Pļaviņu novada pašvaldības teritorijā ar
sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” par pašvaldības autonomās
funkcijas nodrošināšanu - sadzīves atkritumu apsaimniekošanu: savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu
un uzglabāšanu Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā.
2. Noteikt līguma termiņu 5 (pieci) gadi no līguma noslēgšanas dienas.
3. Atbildīgā persona par lēmuma izpildi — domes izpilddirektors.
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
25.03.2021.
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Domes lietvede
Pļaviņās, 31.03.2021.
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