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  LĒMUMS 

Ķegumā 
2019.gada 18.decembrī                                                                       Nr.KND1-3/19/418 

                                                                                                   (protokols Nr.22, 15.§) 
 

Par pakalpojuma līguma slēgšanu 
 

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta ceturto daļu, 
pašvaldības, kuras nav izveidojušas nepieciešamos sociālo pakalpojumu sniedzējus, slēdz līgumus 
ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem savā teritorijā vai ar citām pašvaldībām par minēto 
sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksu. Šie sociālie pakalpojumi pilnībā vai daļēji tiek 
finansēt no pašvaldības budžeta.  

Ķeguma novada 2018.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.KND1-6/18/4 “Ķeguma 
novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” noteikti 
sociālās aprūpes pakalpojumi, kurus var saņemt Ķeguma novada administratīvajā teritorijā, t.sk. 
aprūpe mājās. 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkts kā vienu no pašvaldības 
autonomajām funkcijām paredz nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) 
(sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu 
nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana 
ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.). 

Likuma “Par pašvaldībām” 7.panta pirmā un otrā daļa nosaka kā šī likuma 15.pantā noteiktās 
autonomās funkcijas pildāmas kārtībā, kāda paredzēta attiecīgajos likumos un Ministru kabineta 
noteikumos un šī likuma 15.pantā paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild 
pašvaldības, un šo funkciju izpilde tiek finansēta no attiecīgās pašvaldības budžeta. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, arī iepriekš veiksmīgo sadarbību ar biedrību “Latvijas 
Samariešu apvienība”, kā arī Ķeguma novada domes sociālo un veselības jautājumu komitejas 
2019.gada 27.novembra atzinumu (protokols Nr.10) un Ķeguma novada domes Finanšu komitejas 
2019.gada 18.decembra atzinumu,  

balsojot „par”- 14 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars,  Jānis Priževots, Kristaps 
Rūde, Kristaps Reķis, Vladimirs Samohins, Jānis Siliņš, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Slēgt pakalpojuma līgumu ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”, 
reģistrācijas numurs 400080001803, juridiskā adrese Visbijas prospekts 18, Rīga, LV-
1014, par aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu Ķeguma novadā no 2020.gada 1.janvāra 
līdz 2020.gada 31.decembrim, kopējo līguma summu nepārsniedzot 20000,00 EUR 
(divdesmit tūkstoši euro) gadā. 

2. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu biedrībai Latvijas 
Samariešu apvienība”, Ķeguma novada sociālajam dienestam, Administratīvi juridiskajai 
nodaļai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

 

Sēdes vadītājs      R.Ūzuls 
27.12.2019. 
datums 


