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Lēmums Nr.278 (protokols Nr.13)

3.§
Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Neretas novada pašvaldību (sporta jomā)
Aizkraukles novada pašvaldība, saņēma Neretas novada pašvaldības 22.11.2018. domes
sēdes lēmumu Nr.201 (protokols Nr.15.,9.p) “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Aizkrauk les
novada pašvaldību (Aizkraukles Sporta skola) un pievienoto delelgēšanas līgumu.
Aizkraukles novada dome, izskatot Neretas novada pašvaldības Lēmumu, konstatē:
Aizkraukles novada pašvaldības izveidotā Aizkraukles Sporta skola nodrošina akreditē to
sporta programmu pilnvērtīgu darbību un darba kontroli, sporta veida mācību programmas izpild i,
dot iespēju un nodrošina audzēkņu piedalīšanos Valsts čempionātos savā sporta veidā, organizē
sporta skolas un skolu sacensības dažādos sporta veidos, sniedz metodisko palīdzību treneriem un
skolu sporta skolotājiem.
Ņemot vērā, ka Neretas novada pašvaldība nevar nodrošināt sporta skolas pakalpojumu
pieejamību Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas izglītojamiem un, lai veicinātu un attīstītu
sporta veidu pieejamību vispārizglītojošo iestāžu izglītojamiem, nodrošinātu iespēju piedalīties
sporta sacensībās un saņemtu pakalpojumu, ir jānoslēdz deleģēšanas līgums starp Aizkrauk les
novada pašvaldību un Neretas novada pašvaldību.
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, Neretas novda pašvaldības
22.11.2018. domes sēdes lēmumu Nr.201 (protokols Nr.15, 9.p) 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 Neretas novada pašvaldību par likuma “Par pašvaldībā m”
15.panta pirmās daļas 4.un 6.punktā pašvaldības funkcijās ietilpstošo pārvaldes uzdevumu:
sporta 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

