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Prot.Nr.5, 1.p.
PAR PĀRVALDES UZDEVUMA DELEĢĒŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANU AR
SABIEDRĪBU
AR
IEROBEŢOTU
ATBILDĪBU
“DZĪVOKĻU
KOMUNĀLĀ
SAIMNIECĪBA”
Likuma ―Par pašvaldībām‖ 15. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Likuma ―Par pašvaldībām‖ 7. pants nosaka, ka šā likuma 15. pantā noteiktās pašvaldību
autonomās funkcijas pildāmas kārtībā, kāda paredzēta attiecīgajos likumos un Ministru kabineta
noteikumos (7. panta pirmā daļa). Likuma ―Par pašvaldībām‖ 15. pantā paredzēto autonomo
funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Šo funkciju izpilde tiek finansēta no attiecīgās
pašvaldības budžeta, ja likumā nav noteikts citādi (7. panta otrā daļa).
Likuma ―Par pašvaldībām‖ 15. panta ceturtā daļa nosaka, ka 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.
Likuma ―Par pašvaldībām‖ 21. panta pirmās daļas 23.punkts nosaka, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par kārtību,
kādā izpildāmas likuma ―Par pašvaldībām‖ 15. pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi
atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi.
Valsts pārvaldes iekārtas likums nosaka deleģēšanas pamatnoteikumus, proti, publiska
persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk — pilnvarotā persona)
pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk (40. panta pirmā
daļa).
Privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas
paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41. panta otrās un trešās daļas noteikumus (40.
panta otrā daļa).
Tāpat, Valsts pārvaldes iekārtas likums regulē deleģēšanas priekšmetu, proti, publiska
persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās
iestādes kompetencē. Deleģējot pārvaldes uzdevumus, par funkcijas izpildi kopumā atbild attiecīgā
publiskā persona (41. panta pirmā daļa).
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42. pants nosaka deleģēšanas nosacījumus privātpersonai,
proti, 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 (42. panta pirmā daļa).
Valsts pārvaldes likuma 43. panta otrā daļa nosaka, ka deleģējot pārvaldes uzdevumu ar
līgumu, attiecībā uz konkrētā uzdevuma izpildi pilnvarotā persona atrodas tās iestādes padotībā,
kura slēdz līgumu.
Saskaņā ar likumu ―Par pašvaldībām‖ 14. panta pirmās daļas 1. punktu, Iecavas novada
pašvaldība ir izveidojusi pašvaldības kapitālsabiedrību sabiedrību ar ierobežotu atbildību ―Dzīvokļu
komunālā saimniecība‖ (reģistrācijas Nr.43603016206), kurā visas kapitāla daļas (100%) pieder
Iecavas novada pašvaldībai.
Saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību ―Dzīvokļu komunālā saimniecība‖ statūtiem
tās darbības mērķis ir: māju apsaimniekošana; ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde; notekūdeņu
savākšana un attīrīšana; atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus); ēku uzturēšanas un
ekspluatācijas darbības; kapsētu apsaimniekošana; apzaļumošana un labiekārtošana; tirgus
apsaimniekošana.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ―Dzīvokļu komunālā saimniecība‖ nodrošina pašvaldības
administratīvajā teritorijā – pašvaldības autonomo funkciju, kas izriet no likuma ―Par pašvaldībām‖
15. panta pirmās daļas 2. punkta. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ―Dzīvokļu komunālā
saimniecība‖ darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas
noteikumiem.
Pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanas un sanitārā tīrības nodrošināšana labā
kvalitātē 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. Pašvaldības un sabiedrības ar ierobežotu
atbildību ―Dzīvokļu komunālā saimniecība‖ veiksmīgā sadarbība apliecina esošās infrastruktūras
apsaimniekošanas sistēmas efektivitāti un sniedz iedzīvotājiem un pašvaldības viesiem sakārtotas
vides komfortu.
Lai nodrošinātu pašvaldības administratīvajā teritorijā vienotu teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu rekonstruēšana un uzturēšana; parku, skvēru un zaļo zonu
ierīkošana un uzturēšana; kapsētu vietu izveidošana un uzturēšana), tās apsaimniekošanu,
uzturēšanu un izmantošanu sabiedrības interesēs, ir pieļaujama likuma ―Par pašvaldībām‖ 15. panta
pirmās daļas 2. punktā izrietošo pārvaldes uzdevumu deleģēšana sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
―Dzīvokļu komunālā saimniecība‖.
Ņemot vērā to, ka Valsts pārvaldes iekārtas likuma 46. pants nosaka deleģēšanas līguma
saturu, proti, deleģēšanas līgumā norāda: līdzējus; deleģēto pārvaldes uzdevumu un normatīvo aktu,
ar kuru attiecīgais uzdevums nodots deleģētāja kompetencē; deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes
termiņu un kārtību; līdzēju konkrēto atbildību, kā arī iespējamo atbildību līguma izbeigšanas
gadījumā; uzdevuma izpildes kvalitātes novērtējuma kritērijus, bet, ja līguma priekšmets ir
vienreizējs uzdevums, – arī sasniedzamos rezultātus; savstarpējo norēķinu kārtību, finanšu un citu
resursu piešķiršanas noteikumus; regulāro pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtību; pilnvarotās
personas darbības uzraudzības kārtību; līguma spēkā stāšanās kārtību; līguma darbības termiņu un
citus būtiskus līguma nosacījumus, konceptuālā līguma redakcija ir pievienota klāt šim lēmumam.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.
panta pirmo un otro daļu, 41. panta pirmo un otro daļu, 42. panta pirmo daļu, 43. panta otro daļu,
likuma „Par pašvaldībām‖ 7. panta otro daļu, 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās
daļas 23. punktu, Iecavas novada dome, atklāti balsojot ―par‖ – 13 (A.Avots, L.Baha, V.Gailums,
A.Grundmanis, S.Karelis, J.Krievs, S.Lineja, A.Mačeks, J.Pastars, S.Pašukovs, V.Sidorenkovs,
K.Sinka, J.Siugalis),, ―pret‖ – nav, ―atturas‖ – nav, nolemj:
1.
Noslēgt pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu ar sabiedrību ar ierobeţotu
atbildību „Dzīvokļu komunālā saimniecība” (reģistrācijas Nr. 43603016206) par likuma
“Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktās pašvaldības autonomās

funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu,
ceļu un laukumu rekonstruēšana un uzturēšana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana; kapsētu vietu izveidošana un uzturēšana), – izrietošu pārvaldes uzdevumu
veikšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā.
2.
Šā lēmuma 1. punktā noteikto pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu slēgt par
laika periodu no 2021. gada 25. februārī līdz 2021. gada 31. decembrim.
3.
Apstiprināt šā lēmuma 1. punktā noteiktos darbu apjomus un kopējās dotācijas
apmēru EUR 234,035.00 (divi simti trīsdesmit četri tūkstoši, trīsdesmit pieci euro un 00
euro centi).
4.
Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Mārtiņam Veinbergam kā kapitāla daļu
turētāja pārstāvim noslēgt šā lēmuma 1. punktā noteikto pārvaldes uzdevuma
deleģēšanas līgumu.
5.
Uzdot Iecavas novada pašvaldības administrācijas Komunikācijas nodaļai
nodrošināt šā lēmuma un pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma kopijas publikāciju
pašvaldības tīmekļvietnē.
6.
Uzdot Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajai nodaļai
nosūtīt šā lēmuma un noslēgtā pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma kopiju Latvijas
Republikas Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai – zināšanai.
7.

Noteikt, ka par lēmuma izpildi atbildīgs domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks.

Pielikumā: pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma projekts kopā ar pielikumu uz 6 (sešām)
lapām.

Priekšsēdētājs

A.Mačeks

pielikums
Iecavas novada domes 25.02.2021. lēmumam „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu
ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Dzīvokļu komunālā saimniecība”
Iecavas novada pašvaldības līguma reģistrācijas Nr.65/2021/S
SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” līguma reģistrācijas Nr.__________

PĀRVALDES UZDEVUMA DELEĢĒŠANAS LĪGUMS
Iecavas novadā, Iecavā
Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums
Iecavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000056376, tās pašvaldības
izpilddirektora Mārtiņa Veinberga personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par
pašvaldībām” un Iecavas novada domes 28.12.2017. saistošo noteikumu Nr.18 “Iecavas
novada pašvaldības nolikums” 151.punkta pamata, no vienas puses, turpmāk – Pašvaldība,
un
SIA ”Dzīvokļu komunālā saimniecība”, reģistrācijas Nr.43603016206, tās valdes
locekļa Jura Junduļa personā, kurš rīkojas uz sabiedrības Statūtu pamata, turpmāk –
Sabiedrība, no otras puses,
abi kopā turpmāk tekstā – Līdzēji, vai katrs atsevišķi – Puse, ievērojot, ka:
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktu, pašvaldībai viena
no autonomām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu,
laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un
zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu
pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta ceturto daļu – no katras autonomās
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai
publiskai personai;
Sabiedrība ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kur pašvaldībai pieder visas kapitāla daļas
(100 %), pamatojoties uz likuma par “Pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1.punktu;
saskaņā ar Sabiedrības statūtiem tās darbības mērķis ir: māju apsaimniekošana; ūdens
ieguve, attīrīšana un apgāde; notekūdeņu savākšana un attīrīšana; atkritumu savākšana
(izņemot bīstamos atkritumus); ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības; kapsētu
apsaimniekošana; apzaļumošana un labiekārtošana; tirgus apsaimniekošana;
Sabiedrība nodrošina pašvaldības administratīvajā teritorijā – pašvaldības autonomo
funkciju, kas izriet no likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punkta;
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lai nodrošinātu vienotu pašvaldības administratīvajā teritorijā – teritorijas labiekārtošanu
un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu rekonstruēšana un uzturēšana; parku, skvēru un
zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; kapsētu vietu izveidošana un uzturēšana);
ņemot vērā to, ka Pašvaldības funkcijā ietilpstošā pārvaldes uzdevuma deleģēšanas
mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu Pašvaldības funkcijas izpildi un to, ka
šo mērķu sasniegšanai ir nepieciešams skaidri definēt pušu tiesības un pienākumus;
kā arī pamatojoties uz: Iecavas novada domes 25.02.2021. lēmumu „Par deleģēšanas
līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Dzīvokļu komunālā saimniecība”
(prot. Nr.5, 1.p.);
noslēdz šādu pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu, turpmāk – Līgums:
1.

Deleģētie pārvaldes uzdevumi

1.1. Pašvaldība deleģē (uzdod) un Sabiedrība apņemas veikt, saskaņā ar spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām un atbilstoši darba uzdevumam, Iecavas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā:
1.1.1. kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu,
1.1.2. pašvaldības teritorijas labiekārtošanu un uzkopšanu, t.sk.: parku, skvēru, ietvju,
publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu uzturēšanu un sakopšanu, kā arī
pļaušanu; koku un krūmu stādīšanu un uzturēšanu; puķu stādīšanu, puķu dobju
kopšanu un uzturēšanu, turpmāk – Uzdevums.
1.2. Uzdevums (darbi) veicams saskaņā ar veicamo darbu tāmi (pielikums), kas ir šī
Līguma neatņemama sastāvdaļa.
1.3. Sabiedrība darbojas, ar Līgumu deleģētos pārvaldes uzdevumus un no tiem
izrietošos pakalpojumus sniedz visā Iecavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
2. Dotācijas piešķiršanas kārtība
2.1. Minētā Uzdevuma izpildei Pašvaldība piešķir Sabiedrībai dotāciju – EUR
234,035.00 (divi simti trīsdesmit četri tūkstoši, trīsdesmit pieci euro un 00 euro centi)
apmērā.
2.2. Pašvaldība dotāciju Sabiedrībai pārskaita pa daļām:
2.2.1. EUR 93,615.00 (deviņdesmit trīs tūkstoši, seši simti piecpadsmit euro un 00
euro centi) līdz 01.03.2021.;
2.2.2. EUR 70,210.00 (septiņdesmit tūkstoši, divi simti desmit euro un 00 euro
centi) ne vēlāk kā līdz 30.07.2021.;
2.2.3. EUR 70,210.00 (septiņdesmit tūkstoši, divi simti desmit euro un 00 euro
centi) ne vēlāk kā līdz 30.09.2021.
2.3. Pašvaldības vārdā dotāciju pārskaita – Iecavas novada pašvaldības administrācija
(turpmāk – administrācija).
2.4. Administrācija apņemas apmaksāt pirmo daļu no dotācijas pēc rēķina saņemšanas
no Sabiedrības.
2.5.

Katru nākamo finansējuma daļu administrācija apmaksā tikai pēc atskaišu un rēķina
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saņemšanas no Sabiedrības. Sabiedrībai atskaite par izpildīto uzdevumu (darbiem)
jāiesniedz Pašvaldībai – par katru ceturksni (līdz 15. datumam).
2.6. Atskaites Sabiedrība sniedz atbilstoši Iecavas novada domes 10.06.2014.
apstiprinātajiem „Noteikumiem par subsīdiju un dotāciju piešķiršanas kārtību
komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem” (prot.Nr.8, 9.p.), iesniedzot tās
administrācijai Skolas ielā 4-40 (2.stāvā Administratīvajā nodaļā, Iecavā, Iecavas novadā,
LV-3913.
2.7. Dotācija tiek sniegta visa 2021. gada garumā – līdz 2021. gada 31. decembrim
visā periodā saskaņā plānoto darbu izpildes grafiku.
3.
3.1.

Pušu pienākumi un atbildība

Sabiedrība uzdevuma izpildē:
3.1.1. ievēro normatīvo aktu prasības;
3.1.2. ievēro Pašvaldības norādījumus un kvalitātes prasības, kas izvirzītas no
Pašvaldības puses;
3.1.3. Līgumā noteiktajā kārtībā var lūgt Pašvaldību piešķirt papildus finanšu
līdzekļus Uzdevuma izpildes nodrošināšanai;
3.1.4. normatīvajos
aktos
noteiktajā
kārtībā
sadarbojas
ar
citām
institūcijām/kapitālsabiedrībām;
3.1.5. ievēro labas pārvaldības un citus valsts pārvaldes principus, normatīvo aktu
prasības un Pašvaldības noteikto kārtību, un izdotos normatīvos aktus, sadarbojas ar
Pašvaldību, tās iestādēm un struktūrvienībām, kā arī ar valsts pārvaldes
institūcijām.

3.2. Jautājumos, kas saistīti ar Sabiedrībai deleģētā Uzdevuma izpildi un kurus
Sabiedrība ir tiesīga izlemt patstāvīgi, tā rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks.
3.3. Sabiedrībai nav tiesības Uzdevumu pilnībā vai daļēji deleģēt tālāk trešajām
personām. Uzdevuma tālākas deleģēšanas ierobežojums neierobežo Sabiedrības tiesības
piesaistīt trešās personas saistībā ar Uzdevuma izpildi.
3.4. Sabiedrība atlīdzina Pašvaldībai visus zaudējumus, kas Pašvaldībai radušies
Sabiedrības prettiesiskas darbības vai bezdarbības, kā arī neizpildīta vai nepienācīgi
izpildīta Uzdevuma rezultātā.
3.5.

Pašvaldība:
3.5.1. piešķir Sabiedrībai finanšu līdzekļus (dotācijas) un citus resursus Uzdevumu
veikšanai normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā;
3.5.2. kontrolē Līguma izpildi.
4.

Sabiedrības darbības uzraudzības kārtība

4.1. Sabiedrība attiecībā uz Līgumā noteiktā Uzdevuma izpildi atrodas Pašvaldības
izpilddirektora pārraudzībā.
4.2. Dotācijas izlietojuma kontrolei un Līgumā noteikto sasniedzamo minimālo
rezultatīvo rādītāju izpildes kontrolei Sabiedrība iesniedz atskaites Pašvaldībai.
4.3.

Sabiedrība iesniedz arī cita veida pārskatus pēc Pašvaldības pieprasījuma.

4.4.

Sabiedrība grāmatvedībā nodrošina atsevišķi nodalītu darījumu, kas tiek veikti no
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Pašvaldības budžeta dotācijas, uzskaiti.
4.5.

Pašvaldība, nodrošinot Uzdevuma izpildes pilnīgu un efektīvu uzraudzību:
4.5.1. apkopo un izvērtē Sabiedrības iesniegtās atskaites;
4.5.2. jebkurā brīdī ir tiesīga pieprasīt no Sabiedrības informāciju par Uzdevuma
izpildi, kā arī papildus informāciju par atskaitēs sniegtajiem datiem;
4.5.3. īsteno citas darbības, kas izriet no Līguma, atbilst Pašvaldības kompetencei
un ir nepieciešamas pārraudzības nodrošināšanai, tajā skaitā veic revīzijas, auditus
un pārbaudes saistībā ar Pašvaldības finanšu resursu izmantošanu un Sabiedrības
komercdarbību.
5.

Līguma darbības termiņš, spēkā stāšanās, grozījumu izdarīšana
un izpildes kārtība

5.1. Sabiedrība Uzdevumu veic laika periodā no 2021. gada 25. februāra līdz 2021.
gada 31. decembrim.
5.2. Līdzēji ir tiesīgi pagarināt Līguma termiņu, ja par to ir pieņemts attiecīgs
Pašvaldības domes lēmums.
5.3. Sabiedrības pienākums ir nodrošināt nepārtrauktu Uzdevuma izpildi atbilstoši
normatīvo aktu prasībām un Līguma noteikumiem, izņemot nepārvaramas varas
gadījumus.
5.4. Par nepārvaramu varu tiek uzskatīts jebkurš notikums, kas nav atkarīgs no Līdzēju
gribas, tieši attiecas uz Līguma izpildi un kuru iestāšanos neviens no Līdzējiem
neparedzēja un nevarēja paredzēt. Līdzēji pēc iespējas ātrāk brīdina viena otru par
nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un vienojas par saistību izpildes atlikšanu vai
Līguma izbeigšanas noteikumiem.
5.5. Līdzējiem, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt grozījumus Līgumā. Līguma
grozījumi pēc to abpusējas parakstīšanas stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu
sastāvdaļu.
5.6.

Ar priekšlikumiem par Līguma grozījumiem Līdzēji viens otru iepazīstina:
5.6.1. ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms grozījumu izdarīšanas;
5.6.2. ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms grozījumu izdarīšanas, ja grozījumi saistīti ar
Līguma termiņa izmaiņām.

5.7. Katrs no Līdzējiem var vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, rakstveidā
brīdinot par to otru Līdzēju trīs mēnešus iepriekš.
5.8. Katrs no Līdzējiem var vienpusēji izbeigt Līgumu, neievērojot Līguma 5.7. punktā
minēto brīdinājuma termiņu, ja:
5.8.1. otrs Līdzējs rupji pārkāpj Līguma noteikumus;
5.8.2. pastāv svarīgs iemesls, kas neļauj turpināt Līguma attiecības, tai skaitā, ja
vairs nepastāv tā noslēgšanas pamatnoteikumi vai speciālie deleģēšanas nosacījumi
saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma noteikumiem.
5.9.

Līgums ir spēkā līdz tai saistību pilnīgai abpusējai izpildei.
6.

Citi noteikumi

6.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina
savstarpējo sarunu ceļā. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās sarunu
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ceļā, tiek izskatīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā,
Līgums nezaudē spēku tā pārējos noteikumos. Šādā gadījumā Līdzējiem ir pienākums
piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.3. Mutiskas vienošanās vai argumenti, kas izteikti Līguma sastādīšanas laikā un nav
iekļauti Līguma noteikumos, netiek uzskatīti par Līguma noteikumiem.
6.4.

Līgumam ir 1 (viens) pielikums uz 1 (vienas) lappuses.

6.5. Līgums sagatavots uz 5 (piecām) lappusēm, kopā ar pielikumu uz 6 (sešām)
lappusēm.
7.
Pašvaldība:

Līdzēju juridiskās adreses un norēķinu rekvizīti
Sabiedrība:

Iecavas novada pašvaldība
Juridiskā/pasta adrese: Skolas iela 4-40,
Iecava, Iecavas novads, LV-3913
Reģ. Nr. 90000056376
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts Nr.: LV98TREL980208801300

SIA ”Dzīvokļu komunālā saimniecība”
Juridiskā/pasta adrese: E.Virzas iela 21,
Iecava, Iecavas novads, LV-3913
Reģ. Nr. LV43603016206
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts Nr.: LV739HABA0551030958969

Pašvaldības izpilddirektors
(paraksts*) M. Veinbergs

Valdes loceklis
(paraksts*) J. Jundulis

*Līgums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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Pielikums pie pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr.65/2021/S

Iecavas novada pašvaldības teritorijas labiekārtošanas, kapsētu
uzturēšanas, apsaimniekošanas un uzkopšanas darbu tāme no 2021.gada
25.februāra līdz 31.decembrim
Nr.p. k. Nosaukums

Izmaksas EUR

1

Darba algas, darba devēja VSAOI, riska
nodeva

2

Pakalpojumi

11 189,15

3
4

Inventāra iegāde
Materiālu un resursu iegāde
Transporta, komunāltehnikas, darba
instrumentu uzturēšana un remonts:

5 320,78
14 066,25

5
5.1.
5.2.

T.sk.materiāli un rezerves daļas:
T.sk. pakalpojumi

6

Tehnikas iegāde:

137 485,94

41 971,28
15 947,07
26 024,21

Kopā:

24 001,60
234 035,00

Pašvaldības izpilddirektors
(paraksts*) M. Veinbergs
Valdes loceklis
(paraksts*) J. Jundulis
*Līgums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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