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Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar  sabiedrību ar
ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir  gādāt  par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību, tajā skaitā ‒ ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana, parku, skvēru
un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, kapsētu izveidošana un uzturēšana.

Saskaņā  ar  Dzīvnieku aizsardzības likuma 39.pantu  vietējās  pašvaldības  izveido  un  uztur
dzīvnieku  patversmes,  izķer,  izmitina  un  aprūpē  izķertos  un  atsavinātos  mājas  (istabas)
dzīvniekus,  kā arī  izmitina un aprūpē bezpalīdzīgā stāvoklī  nonākušus savvaļas dzīvniekus vai
slēdz  līgumu  ar  fizisko  vai  juridisko  personu  par  šādu  dzīvnieku  izķeršanu,  izmitināšanu,
uzturēšanu un aprūpi.

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.  Valsts  pārvaldes  iekārtas  likuma  40.panta  pirmā  un  otrā  daļa  nosaka,  ka
privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt
efektīvāk, un pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts
ārējā normatīvajā aktā, ievērojot Valsts pārvaldes likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmo daļu privātpersonai jābūt tiesīgai
veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai,
ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus. 

Pamatojoties  uz  Valsts  pārvaldes  iekārtas  likuma  45.panta  trešo  daļu,  kas  nosaka,  ka
lēmumā  par  deleģēšanu  konstatē  deleģēšanas  pieļaujamību  un  reglamentē  deleģēšanas
noteikumus, Valmieras novada pašvaldība (turpmāk arī – Pašvaldība) konstatē un secina:

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, Valmieras novada
pašvaldība  ir  izveidojusi  Pašvaldības  kapitālsabiedrību  sabiedrību  ar  ierobežotu  atbildību
“VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”, (reģistrācijas Nr.44103022271), kurā visas kapitāla daļas pieder
Valmieras novada pašvaldībai. 

Pašvaldības  kapitālsabiedrība  sabiedrība  ar  ierobežotu  atbildību  “VALMIERAS
NAMSAIMNIEKS” ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2011.gada 26.maija lēmumu Nr.162
“Par  SIA  “Valmieras  komunālā  saimniecība”  un  SIA  “Valmieras  namsaimnieks”  apvienošanu”
reorganizācijas  ceļā pārņēma  visas  SIA  “Valmieras  komunālā  saimniecība”  tiesības  un
pienākumus, tajā skaitā no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkta izrietošo
uzdevumu – teritorijas labiekārtošanas un sanitārās uzkopšanas jomā veikšanu. SIA “Valmieras
komunālā  saimniecība”  iepriekš  minētos  pakalpojumus  Valmieras  pilsētas  pašvaldībai  sniedza
kopš 2001.gada 19.marta.

Saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” statūtiem tās
darbības mērķi cita starpā ir ceļu un maģistrāļu būvniecība, citu veida tīrīšanas un uzkopšanas
darbi, ainavu veidošana un uzturēšana. 

Sabiedrība  ar  ierobežotu  atbildību  “VALMIERAS  NAMSAIMNIEKS”  Pašvaldības
administratīvajā teritorijā  nodrošina no likuma “Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punkta



izrietošu  uzdevumu  ‒  teritorijas  labiekārtošana  un  sanitārās  uzkopšana  veikšanu un  Dzīvnieku
aizsardzības likuma 39.pantā noteiktās pašvaldības funkcijas – dzīvnieku patversmes uzturēšanu.
Sabiedrības ar  ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” darbība ir  atbilstoša Valsts
pārvaldes  iekārtas  likuma 88.panta  pirmās daļas 5.  un  6.punktā  noteiktajiem gadījumiem,  kad
publiska  persona  var  veikt  komercdarbību,  proti  ‒  deleģētā  nozares  infrastruktūras  attīstībai
nepieciešami lieli  kapitālieguldījumi,  kā arī  deleģētajā nozarē atbilstoši  sabiedrības interesēm ir
nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu.

Pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanas un sanitārā tīrības nodrošināšana ir svarīgs
faktors, lai pašvaldība spētu nodrošināt ikviena iedzīvotāja tiesības dzīvot sakoptā vidē. Nepietiekami
organizēta  pašvaldības  infrastruktūras  uzturēšana  var  apdraudēt  Satversmes  115.pantā  noteiktās
cilvēka pamattiesības. 

Lai  nodrošinātu  vienotu Pašvaldības  administratīvās  teritorijas  labiekārtošanu  un  sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana, parku, skvēru un zaļo zonu
ierīkošana un uzturēšana,  kapsētu izveidošana un uzturēšana, dzīvnieku patversmes uzturēšana),
tās apsaimniekošanu, uzturēšanu un izmantošanu sabiedrības interesēs, ir pieļaujama  likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā un  Dzīvnieku aizsardzības likuma 39.pantā izrietošo
pārvaldes  uzdevumu  deleģēšana  sabiedrībai  ar  ierobežotu  atbildību  “VALMIERAS
NAMSAIMNIEKS”.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo
un otro daļu,  42.panta pirmo daļu,  43.panta otro daļu,  45.panta otro un trešo daļu,  likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta ceturto daļu, Dzīvnieku aizsardzības likuma
39.pantu un Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 20.01.2022. atzinumu,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš,
G.Ķibere,  T.Upners,  J.Dainis,  A.Klepers,  G.Štrombergs,  R.Muižnieks,  K.Kļaviņš,  H.Rokpelnis,
V.Ecmanis,  E.Grandāns,  J.Grasbergs,  M.Bērziņš,  J.Upenieks),  PRET – nav,  ATTURAS – nav,
nolemj:

1. slēgt  deleģēšanas  līgumu  ar  sabiedrību  ar  ierobežotu  atbildību  “VALMIERAS
NAMSAIMNIEKS”,  reģistrācijas  Nr.44103022271,  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 uzturēšana,  kapsētu
izveidošana un uzturēšana, un Dzīvnieku aizsardzības likuma 39.pantā noteiktās pašvaldības
funkcijas  –  dzīvnieku  patversmes  uzturēšana – izrietošu  pārvaldes  uzdevumu  veikšanu
Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā, tas ir:
1.1. Valmieras novada pašvaldībai piederošo kapsētu uzturēšanu;
1.2. sabiedrisko  tualešu,  tajā  skaitā  pārvietojamo  biotualešu  publiskās  vietās,  uzturēšana

Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
1.3. Valmieras pilsētas ielu mehanizētā uzturēšana ziemā;
1.4. klaiņojošo dzīvnieku patversmes uzturēšana;

2. slēgt  šā  lēmuma  1.punktā  noteikto  deleģēšanas  līgumu  no  2022.gada  7.februāra  līdz
2023.gada 6.februārim;

3. apstiprināt šā lēmuma 1.punktā noteiktos darbu apjomus un izmaksas 629 917,14 euro (seši
simti divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit  euro un14 centi), tajā skaitā 21 %
PVN, apmērā Valmieras pilsētas uzturēšanas darbu veikšanai no 2022.gada 7.februāra līdz
2023.gada 6.februārim;

4. uzdot  Pašvaldības  izpilddirektorei  Evijai  Voitkānei  noslēgt  šā  lēmuma  1.punktā  noteikto
deleģēšanas līgumu;

5. uzdot  Pašvaldības  administrācijas  struktūrvienībai  “Dokumentu  pārvaldības  un  klientu
apkalpošanas  centrs”  nodrošināt  deleģēšanas  līguma  publikāciju  Valmieras  novada
pašvaldības  mājaslapā  internetā  un  nosūtīt  to  Latvijas  Republikas  Vides  aizsardzības  un
reģionālas attīstības ministrijai zināšanai.

Pielikumā: Deleģējuma līgums ar pielikumiem kopā uz 22 lappusēm. 

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks
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