
Liepājas pilsētas dome

Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63404750, e-pasts: pasts@liepaja.lv, www.liepaja.lv

LĒMUMS
LIEPĀJĀ

2020.gada 18.jūnijā                                 Nr.287/9
(prot. Nr.9, 13.§)

Par deleģēšanas līguma slēgšanu 
ar SIA "LIEPĀJAS ŪDENS"

 

Likuma  "Par  pašvaldībām"  15.panta  pirmajā  daļā  kā  viena  no  pašvaldības
autonomajām  funkcijām  ir  noteikta  funkcija  pašvaldībai  organizēt  iedzīvotājiem
komunālos  pakalpojumus  (ūdensapgāde  un  kanalizācija;  notekūdeņu  savākšana,
novadīšana  un attīrīšana)  neatkarīgi  no  tā,  kā  īpašumā atrodas  dzīvojamais  fonds
(likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 1.punkts).

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 starpā 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.

Sabiedrība  ar  ierobežotu  atbildību  "LIEPĀJAS  ŪDENS"  ir  sabiedrisko
pakalpojumu  sniedzējs,  kam  ir  piešķirtas  ekskluzīvas  tiesības  sniegt  sabiedriskos
ūdenssaimniecības pakalpojumus Liepājas pilsētā.

Liepājas  pilsētas  dome  ar  2015.gada  10.decembra  lēmumu  Nr.544  "Par
kapitālsabiedrībām" ir izvērtējusi pašvaldības dalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"LIEPĀJAS ŪDENS",  konstatējot,  ka  dalība atbilst  Valsts  pārvaldes  iekārtas likuma
88.pantam.  Saskaņā  ar  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  izvērtējumu  sabiedrība  ar
ierobežotu  atbildību  "LIEPĀJAS  ŪDENS"  darbojas  nozarē,  kurā  pastāv  dabiskais
monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību.  

Pašvaldība  ir  izvērtējusi  sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  "LIEPĀJAS
ŪDENS"  darbību  notekūdeņu  apsaimniekošanas  jomā  un  atzīst,  ka  tā  spēs
visefektīvāk veikt decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaiti un kontroli pār sistēmām
un to apsaimniekošanu.

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu,
41.panta  pirmo  daļu,  Ministru  kabineta  2017.gada  27.jūnija  noteikumu  Nr.384
"Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu"
11.punktu, Liepājas pilsētas domes 2018.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem
Nr.27  "Par  decentralizēto  kanalizācijas  sistēmu  apsaimniekošanas  kārtību  Liepājas
pilsētā" un izskatot Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas
2020.gada 11.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME

N O L E M J :

1. Noslēgt deleģēšanas līgumu (pielikumā) ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību
"LIEPĀJAS  ŪDENS"  par  decentralizēto  kanalizācijas  sistēmu  reģistra  uzturēšanu,
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontroli.



            2. Pilnvarot Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieku (būvniecības
jautājumos) parakstīt  lēmuma 1.punktā minēto līgumu Liepājas pilsētas pašvaldības
iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" personā.

      3. Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi. 

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS

Nosūtāms: Izpilddirektora  birojam,  Juridiskajai  daļai,  Kapitālsabiedrību  pārvaldības
uzraudzības  un  revīzijas  daļai,  Vides,  veselības  un  sabiedrības
līdzdalības daļai, Finanšu pārvaldei, SIA "LIEPĀJAS ŪDENS"


