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89. Par līdzekļu piešķiršanu SIA ”KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” 

deleģēto pašvaldības funkciju - administratīvās teritorijas labiekārtošanas un sanitārās 

tīrības uzturēšanas - nodrošināšanai 2021. gadā 

 
Ziņo I. Bērziņa 

Izsakās A. Laumane, A. Roberts 

 

Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju izpildi, un, pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 7. panta otro daļu, 15. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 40. panta otro daļu, 41. panta pirmo daļu, 46. pantu, atklāti balsojot ar 14 

balsīm “par” (I.Bērziņa, V.Gotfridsons, B.Freija, B.Mikāla, Ģ.Vēvers, I.Astaševska, 

A.Šimpermanis, A.Kimbors, R.Lapuķis, M.Mednieks, A.Lange, A.Bierands, M.Karlsons, 

M.Tjarve), “pret” nav, 1 balsi “atturas” (S.Vaivade), Kuldīgas novada Dome nolemj: 

 

Deleģēto pārvaldes uzdevumu, kas izriet no pašvaldības autonomajām funkcijām - 

gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, ielu, laukumu un 

citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanas un 

uzturēšanu, kapsētu  uzturēšanu - izpildei 2021. gadā piešķirt SIA “KULDĪGAS 

KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” finansējumu no Kuldīgas novada pašvaldības budžeta:  

1. Mārtiņsalas laipu uzstādīšanai un demontāžai – 15 137 EUR (piecpadsmit tūkstoši 

viens simts trīsdesmit septiņi euro) apmērā (Finansējuma avots 06.100.10 - 2244); 

2. Parku, skvēru un zaļo zonu apsaimniekošanas uzdevumam – 285 051 EUR (divi simti 

astoņdesmit pieci tūkstoši piecdesmit viens euro) apmērā (Finansējuma avots 

06.130.10 - 2244); 

3. Pilsētas dārza uzturēšanai – 63 938 EUR (sešdesmit trīs tūkstoši deviņi simti 

trīsdesmit astoņi euro) apmērā (Finansējuma avots 06.130.10 - 2244); 

4. Ielu, laukumu un ietvju uzturēšanas un tīrīšanas uzdevumam – 415 353 EUR (četri 

simti piecpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit trīs euro) apmērā (Finansējuma avots 

06.120.10 - 2244); 

5. Licencētās makšķerēšanas vietu Ventas upē apsaimniekošanas uzdevumam – 

2 983 EUR (divi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit trīs euro) apmērā (Finansējuma 

avots 06.100.10 - 2244); 

6. Stacionāro un pārvietojamo konteinera tipa sanitāro mezglu ikdienas uzturēšanai – 

40 376 EUR (četrdesmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit seši euro) apmērā 

(Finansējuma avots 06.100.10 - 2244); 

7. Kapsētu uzturēšanai – 61 740 EUR (sešdesmit viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit 

euro) apmērā (Finansējuma avots 06.100.10 - 2244); 

8. Kuldīgas pilsētas svētku dekoru uzglabāšanai – 5 046 EUR (pieci tūkstoši četrdesmit 

seši euro) apmērā (Finansējuma avots 06.100.10 – 2244). 

 

Pievienotie dokumenti: plānotā tāme deleģēto uzdevumu izpildei. 
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Lēmums nosūtāms: Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītājai A. Laumanei, vides speciālistei 

D.Jansonei, SIA “KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”, kkp@kuldiga.lv . 

 

Sēdi vadīja 

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja  (paraksts)  I. Bērziņa    

 

Protokolēja 

kancelejas vadītāja                (paraksts)  D. Bergmane 

 

 

IZRAKSTS PAREIZS 

Kuldīgas novada pašvaldības 

Klientu apkalpošanas speciāliste                        (paraksts)  E. Ešenvalde 

Kuldīgā, dokumenta datums skatāms laika zīmogā 
 

 

* ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 


