
5.pielikums
Deleģēšanas līgumam Nr.01.830/____________

Uzdevums: Valmieras novada dzīvnieku patversmes darbības nodrošināšana

Darba uzdevums:
Gādāt par Valmieras novada teritorijā klaiņojošo suņu un kaķu noķeršanu, nogādāšanu dzīvnieku
patversmē atbilstoši 24.02.2022. Valmieras novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.38
“Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, turēšanas un izķeršanas kārtība Valmieras novadā. Darbu
pildīt atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.10.2012. noteikumiem Nr.678 „Klaiņojošu
suņu un kaķu izķeršanas prasības”, rūpēties par to labturību saskaņā ar Latvijas Republikas
09.12.1999. likumu „Dzīvnieku aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru kabineta
04.04.2006. noteikumiem Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņu apmācībai”, 26.04.2001. likumu
„Veterinārmedicīnas likums” un citām ar šo likumu saistītām prasībām. Patversmes uzturēšanā
ievērot 16.05.2006. Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.10.2012. noteikumus “Noteikumi par
dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmē un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā
dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un
dzīvnieku viesnīcas reģistrācijas kārtību”. Pienākums veikt novada apsekošanu un klaiņojošo
dzīvnieku izķeršanu. Pienākums veikt bezsaimnieku dzīvnieku līķu savākšanu un iznīcināšanu
(utilizēšanu) Valmieras novada teritorijā.

Valmieras novada dzīvnieku patversmes izmaksas 2023.gadā (EUR)

Nr.p.k. Izdevumu apraksts
Vienā mēnesī

EUR
PVN 21%
EUR

Vienā
mēnesī
EUR

11
mēnešos
EUR

1. Darba alga, virsizdevumi, patversmes
uzturēšanas izmaksas

6745,57 1416,57 8162,14 89783,54

2. Suņu čipošana saskaņā ar piestādītā
rēķina kopiju

1500,00

3. Dzīvnieku sterilizācija saskaņā ar
piestādītā rēķina kopiju

8 000,00

KOPĀ 99 283,54

Nepieciešamības gadījumā jānodrošina iespēja ievietot dzīvniekus patversmē arī vakaros un
brīvdienās. Valmieras novada dzīvnieku patversmes darbības nodrošināšana 24/7 režīmā.

Virsizdevumi ‒ materiāli, dezinfekcijas līdzekļi, telefons, elektrība, ūdens, darba apģērbs, kursi,
regulāra sertifikācija, administratīvie izdevumi u.c.
Patversmes uzturēšanas izdevumi – izdevumi par dzīvnieku barību, medikamentiem, dzīvnieku
utilizācijas pakalpojumiem, kā arī transporta izdevumi tiek iekļauti patversmes uzturēšanas
izmaksās, papildus maksājumi netiek paredzēti.
Katra mēneša darbu nodošanas-pieņemšanas aktā norādīt pārskatu par dzīvnieku daudzumu, kas
uzturējušies Dzīvnieku patversmē - ievietotie dzīvnieki, adoptētie un eitanizētie. Par dzīvnieku
čipošanu un sterilizāciju norēķināšanās par faktiski veikto manipulāciju skaitu katrā mēnesī,
piestādot pakalpojuma sniedzēja rēķinu par veiktajiem pakalpojumiem. Čipošanu un sterilizāciju
paredzēts nodrošināt Valmieras novada pašvaldības teritorijā saņemtajiem dzīvniekiem.

Klaiņojošo dzīvnieku patversmes izmaksas 2024.gadā janvāra mēnesī (EUR)

Nr.p.k. Izdevumu apraksts
Vienā
mēnesī
EUR

PVN 21%
EUR

Vienā
mēnesī
EUR

Kopā
periodā
EUR

1. Darba alga un virsizdevumi 6745,57 1416,57 8162,14 8162,14
2. Suņu čipošana saskaņā ar piestādītā

rēķina kopiju
3. Dzīvnieku sterilizācija saskaņā ar

piestādītā rēķina kopiju



KOPĀ 8162,14


