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Lēmums Nr.219 (protokols Nr.11)
1.§
Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Biedrību „Latvijas Samariešu apvienība”
Aizkraukles novada pašvaldībā 2018.gada 09.oktobrī saņemts (reģistrēts ar
Nr.2.1-19/1/18/937) Biedrības „Latvijas Samariešu apvienība”, reģ. Nr.40008001803, juridiskās
adrese: Visbijas prospekts 18, Rīga, LV-1014, 2018.gada 8.oktobra iesniegums „Pakalpojuma
nodrošināšanas apraksts un finanšu piedāvājums aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai
Aizkraukles novadā”, kurā piedāvā aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanu Aizkraukles novadā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, pašvaldības autonomā
funkcija ir 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.).
Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturtās daļas - 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. Savukārt, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu,
privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar līgumu, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un
trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo
uzdevumu var veikt efektīvāk, nekā pašvaldība.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmo daļu, privātpersonai jābūt tiesīgai
veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai,
jāņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus.
No Biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” iesniegtā iesnieguma, dome konstatē:
1) Biedrībai ir 14 gadu pieredze aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanā;
2) Latvijas Samariešu apvienība sociālo pakalpojumu sniegšana un organizācija tiek veikta
saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, Ministru kabineta 2008.gada
21.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas
kārtība”, Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumiem Nr.388 “Prasības sociālo
pakalpojumu sniedzējiem”, Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.385
“Noteikumi par sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu” un citiem spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
3) Latvijas Samariešu apvienība aprūpes mājās un paplašinātās aprūpes mājas pakalpojumu
(tai skaitā, mobilais aprūpes komplekss, Drošības pogas saziņas sistēma) nodrošināšanai ir
4 reģionālās nodaļas: Vidzemes, Kurzemes, Zemgales nodaļa un Vidusdaugavas nodaļa,
kas šobrīd aptver Ogres, Ķeguma, Skrīveru novadu un būtu atbildīga par pakalpojuma
nodrošināšanu Aizkraukles novadā;
4) Šobrīd Vidusdaugavas nodaļas attīstībai (jauna aprūpes transporta līdzekļa ar aprūpei
nepieciešamo aprīkojumu uzbūvēšana, drošības pogu iegāde u.c.) Latvijas Samariešu
apvienība ir piesaistījusi ALTUM finansējumu;
5) Latvijas Samariešu apvienībā strādā vairāk nekā 700 darbinieki un ir nepieciešamie
materiāltehniskie resursi aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta trešo daļu, lēmumā par deleģēšanu
konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus.

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmajai daļai,
pašvaldībai, kuras teritorijā persona reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt
personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību,
23.panta trešo daļu, kas nosaka, ka ja persona dzīvo viena vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes
locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt tai nepieciešamo aprūpi,
personai ir tiesības saņemt sociālās aprūpes pakalpojumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 15.panta ceturto
daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 45.panta otro daļas pirmo
teikumu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmo daļu un 23.panta trešo
daļu, Sociālo jautājumu komitejas 17.10.2018. lēmumu, Finanšu komitejas 22.10.2018. lēmumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Anita BICKA, Ingūna GRANDĀNE, Guntis JANKOVSKIS,
Armands KASPARĀNS, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars
RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Nikolajs SOKOLS, Anta TEIVĀNE, Arvis UPĪTS, Ludmila
UŠAKOVA, Einārs ZĒBERGS), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ:
1.

Slēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību „Latvijas Samariešu apvienība”, reģ.Nr.40008001803,
juridiskās adrese Visbijas prospekts 18, Rīga, LV-1014, par pašvaldības autonomo funkciju
nodrošināšanu saskaņā ar deleģēšanas līguma projektu (pielikums).

2.

Noteikt, ka deleģēšanas līgums tiek noslēgts uz 1 (vienu) gadu.

3.

Pilnvarot Domes priekšsēdētāju Leonu LĪDUMU Aizkraukles novada pašvaldības vārdā
parakstīt šī lēmuma 1.punktā minēto deleģēšanas līgumu.

4.

Uzdot pašvaldības Kancelejai nosūtīt piecu darba dienu laikā deleģēšanas līgumu Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc deleģēšanas līguma noslēgšanas dienas.

5.

Uzdot pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistei Zandai BISTEREI piecu darbdienu laikā
no deleģēšanas līguma noslēgšanas dienas publicēt pašvaldības mājas lapā www.aizkraukle.lv
deleģēšanas līgumu.

6.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektoram Kasparam
SNIEDZĪTIM.

Pielikumā: Deleģēšanas līguma projekts uz 8 lp.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs
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