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LĒMUMS 

Smiltenē 

 2022. gada 29. jūnijā Nr.297   

 (protokols Nr.13, 31.§.) 

 

Par grozījumiem 2022. gada 31. marta deleģēšanas līgumā Nr. SND – S – DE/1-22 

 

2022. gada 30. martā Smiltenes novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr. 118 (sēdes 

protokols Nr.8,7.§.) “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Smiltenes NKUP” ar kuru nolēma slēgt 

deleģēšanas līgumu ar SIA „Smiltenes NKUP” (vienotais reģistrācijas Nr. 43903000435) par likuma 

„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt 

par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tajā skaitā ielu, ceļu un laukumu 

uzturēšanu, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, kapsētu izveidošanu un uzturēšanu – 

izrietošu pārvaldes uzdevumu veikšanu Smiltenes novada Smiltenes pilsētas administratīvajā 

teritorijā, tas ir - Smiltenes pilsētas parku, skvēru, ietvju, publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu 

uzturēšanu un sakopšanu, Smiltenes pilsētas kapsētu uzturēšanu,  sabiedrisko tualešu, tajā skaitā - 

pārvietojamo bio tualešu publiskās vietās, uzturēšanu Pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī lietus 

ūdens inženierkomunikāciju tīklu apsaimniekošanu un uzturēšanu. 

Deleģēšanas līgums tika noslēgts 2022. gada 31. martā un ir spēkā no 2022. gada 1. aprīļa līdz 

2023. gada 31. martam (ieskaitot). 

Atbilstoši līgumam un tā grozījumiem Līguma summa par Līgumā noteikto deleģēto pārvaldes 

uzdevumu izpildi laikā no 2022. gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 31. martam tika noteikta 694095,16 

euro (seši simti deviņdesmit četri tūkstoši deviņdesmit pieci euro, 16 centi), tajā skaitā pievienotās 

vērtības nodoklis (PVN 21%). 

Aprēķins par deleģēto pārvaldes uzdevumu, slēdzot līgumu tika aprēķināts ņemot par pamatu, 

ka iekopta zāliena kopšana paredzēta 74111 m², laukumu- iebraktuvju kopšana paredzēta 21623 m² 

un celiņu uzturēšana paredzēta 16869 m. 

Saistībā ar atkritumu maksas izmaiņām no 2022.gada 1.jūlija, kas pamatotas ar valstī 

apstiprinātajām dabas resursa nodokļa izmaiņām. Smiltenes novadā maksa par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu no 2022.gada 1.janvāra būs 22,25 EUR/m³ bez PVN.  

Kopējais līguma summas palielinājums ir 725,86 euro, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis 

(PVN 21%), līdz ar to izdarāmi grozījumi Līguma 8. punktā un Līguma 1., 2., 3., 4. un 5. pielikumā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un ievērojot Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un 

attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2022. gada 22. jūnija atzinumu (sēdes protokols Nr.8), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, un ceturto daļu, 21.punkta 

pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmo un otro daļu, 42. panta pirmo 

daļu, 43. panta otro daļu, 45. panta otro un trešo daļu, 46.pantu, atklāti balsojot ar 14 balsīm "PAR" - 

(Gita Mūrniece, Astrīda Harju, Ilze Vergina, Otārs Putrālis, Andris Abrāmovs, Mārtiņš Vīgants, 

Dainis Aļeksējevs, Ainārs Mežulis, Edgars Avotiņš, Toms Markss, Raivis Vizulis, Inga Ērgle, Ervīns 

Labanovskis, Jānis Āboliņš), "PRET" – nav, "ATTURAS" – nav,   
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Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Grozīt 2022. gada 30. marta Deleģēšanas līguma Nr. SND – S – DE/2-21 8. punktu un 1., 2., 3., 4. 

un 5. pielikumu, palielinot finansējumu deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildei par 725,86 euro, tajā 

skaitā pievienotās vērtības nodoklis (PVN 21%).  

2. Apstiprināt šā lēmuma 1.punktā noteiktos darbu apjomus un izmaksas (ar PVN) 694821,02 

euro (seši simti deviņdesmit četri tūkstoši  astoņi simti divdesmit viens euro, 02 centi), tajā skaitā 

pievienotās vērtības nodoklis (PVN 21%) apmērā Smiltenes pilsētas uzturēšanas darbu veikšanai no 

2022.gada 1. aprīļa līdz 2023.gada 31. martam. 

3. Apstiprināt Vienošanos Nr.1 par grozījumiem 2022.gada 31. martā noslēgtajā Deleģēšanas līgumā 

Nr. SND – S – DE/1-22 ar SIA “Smiltenes NKUP”; 

4. Uzdot pašvaldības priekšsēdētājam noslēgt šā lēmuma 3.punktā noteikto Vienošanos Nr.1 par 

grozījumiem Deleģēšanas līgumā Nr. SND – S – DE/1-22. 

5. Uzdot Kancelejas un personāla nodaļai nodrošināt deleģēšanas līguma publikāciju Smiltenes 

novada pašvaldības tīmekļvietnē un nosūtīt to Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālas 

attīstības ministrijai zināšanai. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                     E.Avotiņš 

 

 


