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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
Aizkrauklē
Lēmums Nr.276 (protokols Nr.13)

1.§
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jaunjelgavas novada domi (izglītības jomā)
Aizkraukles novada dome, izskatot Jaunjelgavas novada domes 29.11.2018. sēdes protokola
izrakstu Nr.6§ (protokols Nr.22) “Par izglītības un sporta pārvaldes uzdevumu deleģēšanu
ilgtermiņā Aizkraukles novada pašvaldībai” (pašvaldībā reģistrēts 07.12.2018. ar Nr.2.119/1/18/1267), konstatē:
2015.gada 5.oktobrī noslēgtā Deleģēšanas līguma Nr.2.3-1/15/210 termiņš beidzas
2018.gada 31.decembrī.
2019.gadā deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildei nepieciešamais finansējums no
Jaunjelgavas novada pašvaldības 2019.gadā izglītības jomā ir 12 252.00 euro (izmaksas uz mēnesī
uz 1 izglītojamo 2.73 euro).
Jaunjelgavas novada dome nolēmusi deleģēt Aizkraukles novada pašvaldībai veikt likumā
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 6.punktā noteiktās funkcijas, slēdzot deleģēšanas
līgumu uz 3 (trīs) gadiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 10.panta pirmās daļas, 15.panta pirmās daļas 4.un
6.punktu, 15.panta ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma
45.panta otro daļu, 46.pantu, Izglītības likuma 18.panta trešo daļu, Jaunjelgavas novada domes
2018.gada 29.novembra sēdes protokola izrakstu Nr.6§ (protokols Nr.22) un ņemot vērā
Aizkraukles novada Finanšu komitejas 19.12.2018. lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis
(Anita BICKA, Edgars BRICIS, Ingūna GRANDĀNE, Guntis JANKOVSKIS, Armands
KASPARĀNS, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, 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 Jaunjelgavas novada domi par likuma “Par pašvaldībā m”
15.panta pirmās daļas 4.un 6.punktā pašvaldības funkcijās ietilpstošo pārvaldes uzdevumu:
izglītības jomā.

2.

Lēmumu un parakstītu Deleģēšanas līgumu zināšanai nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.

3.

Informāciju par deleģēto pārvaldes uzdevumu un deleģēšanas līgumu piecu darba dienu laikā
no deleģēšanas
līguma
noslēgšanas
dienas publicēt
pašvaldības
mājaslapā
www.aizkraukle.lv.

4.

Kontroli par lēmuma izpildi veikt Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektora m
Kasparam SNIEDZĪTIM.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu

L.Līdums

