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ārkārtas sēdes protokols Nr.15., 32.p.

LĒMUMS Nr. 437
Par Aizkraukles novada veidojošo bijušo pašvaldību administrāciju struktūrvienību
un iestāžu reorganizāciju
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 8.punktu, no
2021.gada 1.jūlija Aizkraukles novada pašvaldības teritorijā ietilpst Aizkraukles novads un bijušie
Kokneses, Pļaviņu, Skrīveru, Jaunjelgavas, Neretas novadi.
Saskaņā ar Aizkraukles novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumus Nr.2021/1
“Aizkraukles novada pašvaldības nolikums” 141.punktu, Aizkraukles novada veidojošo bijušo
pašvaldību (Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu, Skrīveru) iestādes pēc
2021. gada 1. jūlija turpina darbu līdz jaunizveidotā Aizkraukles novada dome pieņem lēmumu par
iestāžu turpmāko darbību.
Aizkraukles novada dome 2021.gada 16.septembra sēdē ir apstiprinājusi jaunveidojamās
pašvaldības iestādes “Aizkraukles novada pašvaldības Administrācija” nolikumu un Aizkraukles
novada bāriņtiesas nolikumu, 2021.gada 21.oktobrī - jaunveidojamās iestādes “Aizkraukles
novada Sociālas dienests” nolikumu un 2021.gada 29.oktobrī struktūrvienību un iestāžu amatu
sarakstus. Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
6.punktam, ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes vai ar atsevišķu
likumu ieceltas pagaidu administrācijas pirmo sēdi izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju
pilnvaras. Novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārņēmēja [..], Aizkraukles novada pašvaldība ir bijušo Jaunjelgavas, Kokneses,
Neretas, Pļaviņu, Skrīveru novadu pašvaldību saistību un tiesību pārņēmēja, t.sk. darba tiesisko
attiecību jomā, ir nepieciešams lemt par bijušā Jaunjelgavas novada, Kokneses novada, Neretas
novada, Pļaviņu novada, Skrīveru novada pašvaldību administrāciju struktūrvienību un iestāžu
reorganizācijas uzsākšanu.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 2.punktu, tiešās pārvaldes
iestādi reorganizē, apvienojot to ar citu iestādi vai vairākām citām iestādēm, rezultātā uz
reorganizējamo institūciju bāzes izveido jaunu iestādi. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
30.panta otro daļu, attiecībā uz pastarpinātās pārvaldes iestādi piemērojami šā likuma 15.panta
trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas un 17.panta pirmās un otrās daļas noteikumi.
Lai nodrošinātu pašvaldības darbības pilnveidošanu un pārvaldes efektīvāku organizēšanu,
balstoties uz labas pārvaldības principu, ar mērķi nodrošināt Aizkraukles novada pašvaldības
administrācijas un pašvaldības iestāžu darba optimizāciju, efektīvu resursu izmantošanu, uzlabot un
pilnveidot iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas noteic, ka pašvaldības iestādes var izveidot, reorganizēt un
likvidēt pašvaldības dome, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 2.punktu un
30.panta otro daļu, Apvienotās komitejas 29.10.2021. atzinumu, ar 17 balsīm "Par" (Andris
AMBAINIS, Jānis Sarmis BAJINSKIS, Didzis BĒRZIŅŠ, Uģis RUBENIS, Dāvis KALNIŅŠ,
Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Arvis UPĪTS, Evija VECTIRĀNE, Dainis VINGRIS,
Andris ZĀLĪTIS, Aivars MIEZĪTIS, Aigars LUKSS, Einārs ZĒBERGS, Gatis GŪTMANIS,
Mārtiņš DAĢIS, Uldis DZĒRVE, Guntis LIBEKS), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Aigars LUKSS),
Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Ar 2021.gada 18.oktobri uzsākt bijušā Aizkraukles novada, Jaunjelgavas novada, Kokneses
novada, Neretas novada, Pļaviņu novada, Skrīveru novada pašvaldību administrāciju
struktūrvienību un iestāžu reorganizāciju apvienošanas kārtībā, reorganizējot šādas iestādes
un struktūrvienības:

1.1. Skrīveru novada pašvaldības administrācija, kura sastāv no:
1.1.1. Lietvedības nodaļa;
1.1.2. Finanšu un grāmatvedības nodaļa;
1.1.3. Dzimtsarakstu nodaļa;
1.1.4. Vides attīstības un saimnieciskā nodaļa;
1.2. Skrīveru kultūras centrs;
1.3. Andreja Upīša Skrīveru bibliotēka;
1.4. Skrīveru novada bāriņtiesa;
1.5. Skrīveru sociālais dienests.
1.6. Aizkraukles novada pašvaldības administrācija, kura sastāv no:
1.6.1. Finanšu un grāmatvedības nodaļa;
1.6.2. Būvvalde;
1.6.3. Pašvaldības policija;
1.6.4. Uzņēmējdarbības atbalsta centrs;
1.6.5. Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
(turpmāk –vienotais klientu pakalpojumu centrs);
1.6.6. Administrācijas darbinieki - speciālisti:
1.6.6.1. teritorijas plānotāja;
1.6.6.2. projektu vadītāji;
1.6.6.3. juriste;
1.6.6.4. nekustamo īpašumu speciālists;
1.6.6.5. nekustamo īpašumu speciālists dzīvokļu jautājumos;
1.6.6.6. personāla speciālists;
1.6.6.7. darba aizsardzības speciālists;
1.6.6.8. kancelejas pārzine;
1.6.6.9. vecākie sabiedrisko attiecību speciālisti
1.6.6.10. labiekārtošanas speciālists;
1.6.6.11. ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālists;
1.6.6.12. galvenais saimniecības pārzinis;
1.6.6.13. ēkas uzraugs;
1.6.6.14. automobiļu vadītāji.
1.7. Aizkraukles pilsētas bibliotēka;
1.8. Aizkraukles pagasta bibliotēka;
1.9. Aizkraukles novada kultūras nams;
1.10. Aizkraukles Interešu izglītības centrs
1.11. Dzimtsarakstu nodaļa;
1.12. Aizkraukles novada bāriņtiesa;
1.13. Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs;
1.14. Aizkraukles Izglītības pārvalde;
1.15. Aizkraukles pagasta pārvalde;
1.16. Aizkraukles novada Sociālais dienests.
1.17. Neretas novada pašvaldības administrācija, kura sastāv no:
1.17.1. Mazzalves pagasta pārvalde;
1.17.2. Zalves pagasta pārvalde;
1.17.3. Neretas pagasta pārvalde;
1.17.4. Pilskalnes pagasta pārvalde;
1.17.5. Neretas novada dzimtsarakstu nodaļa;
1.17.6. Neretas kultūras nams;
1.17.7. Neretas novada Zalves pagasta bibliotēka;
1.17.8. Neretas novada Zalves pagasta Sproģu bibliotēka;
1.17.9. Neretas novada Pilskalnes pagasta bibliotēka;
1.17.10. Neretas novada Neretas bērnu bibliotēka;
1.17.11. Neretas novada Mazzalves pagasta bibliotēka;
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1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.

1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
1.30.
1.31.

1.32.
1.33.
1.34.
1.35.
1.36.

1.37.
1.38.
1.39.
1.40.
1.41.
1.42.

1.17.12. Finanšu un attīstības nodaļa;
1.17.13. Vispārējā nodaļa;
1.17.14. Neretas novada novadpētniecības muzejs;
1.17.15. Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs “Riekstiņi”.
Neretas sociālās aprūpes centrs;
Neretas novada Centrālā bibliotēka;
Neretas novada Sociālais dienests;
Neretas novada Bāriņtiesa;
Kokneses novada domes administratīvā iestāde – “Kokneses novada dome”, kura sastāv
no:
1.22.1. Komunālās nodaļas;
1.22.2. Grāmatvedības un finanšu nodaļas;
1.22.3. Pašvaldības policijas;
1.22.4. Kancelejas;
1.22.5. Attīstības nodaļas;
1.22.6. Izglītības darba speciālista;
1.22.7. Jurista;
1.22.8. Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļas.
Kokneses novada bāriņtiesa;
Kokneses novada dzimtsarakstu nodaļa;
Kokneses novada sociālais dienests;
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde;
Kokneses pagasta bibliotēka;
Kokneses kultūras nams;
Bebru pagasta pārvalde;
Iršu pagasta pārvalde.
Pļaviņu novada pašvaldības administrācija, kura sastāv no:
1.31.1. Centralizētā grāmatvedības nodaļas;
1.31.2. Teritoriju attīstības nodaļas;
1.31.3. Īpašumu nodaļas;
1.31.4. Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļas;
1.31.5. Tūrisma, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas;
1.31.6. Speciālisti un darbinieki, kas nav iekļauti nodaļu sastāvā saskaņā ar
apstiprināto amatu vienību sarakstu.
Pļaviņu novada pašvaldības policija;
Pļaviņu novada kultūras centrs;
Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centrs “Pepija”;
Pļaviņu novada Jauniešu iniciatīvu centrs „Ideja”;
Pļaviņu novada bibliotēka ar filiālēm: Klintaines pagasta bibliotēka, Aiviekstes
pagasta bibliotēka, Vietalvas E.Prūsas vārdā nosauktā pagasta bibliotēka, Gostiņu
bibliotēka, Pļaviņu novada bērnu bibliotēka;
Klintaines pagasta pārvalde;
Vietalvas pagasta pārvalde;
Aiviekstes pagasta pārvalde;
Pļaviņu novada sociālais dienests;
Pļaviņu novada bāriņtiesa;
Jaunjelgavas novada domes administratīvā iestāde “Jaunjelgavas novada dome”, kura
sastāv no:
1.42.1. Finanšu un grāmatvedības nodaļa;
1.42.2. Kanceleja;
1.42.3. Attīstības un projektu nodaļa;
1.42.4. Komunālā nodaļa;
1.42.5. Administrācijas darbinieki.
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1.43. Jaunjelgavas novada Sociālais dienests ar tā struktūrvienībām – “Jaunjelgavas dienas
centrs bērniem un ģimenēm”, “Daudzeses dienas centrs bērniem ar ģimenēm”, “Seces
dienas centrs bērniem un ģimenēm”, “Jaunjelgavas jauniešu iniciatīvu centrs”,
“Jaunjelgavas novada pansija “Vīgante”” un “Grupu māja/dzīvokļi;
1.44. Jaunjelgavas novada Kultūras nams;
1.45. Jaunjelgavas pilsētas bibliotēka;
1.46. Jaunjelgavas novada Bāriņtiesa un tās sastāvā esoša struktūrvienība Jaunjelgavas
novada Dzimtsarakstu nodaļa;
1.47. Daudzeses pagasta pārvalde;
1.48. Daudzeses pagasta bibliotēka;
1.49. Daudzeses pagasta kultūras nams;
1.50. Daudzeses pagasta komunālā nodaļa;
1.51. Sērenes pagasta pārvalde, kuras sastāvā ir šādas struktūrvienības :
1.51.1. Sērenes pagasta bibliotēka;
1.51.2. Sērenes pagasta Tautas nams;
1.51.3. Sērenes pagasta komunālā nodaļa.
1.52. Seces pagasta pārvalde;
1.53. Seces pagasta bibliotēka;
1.54. Seces pagasta kultūras nams;
1.55. Seces pagasta dzīvokļu komunālā nodaļa;
1.56. Staburaga pagasta pārvalde, kuras sastāvā ir sekojošas struktūrvienības:
1.56.1. Staburaga pagasta bibliotēka;
1.56.2. Staburaga pagasta komunālā nodaļa;
1.57. Sunākstes pagasta pārvalde,
1.58. Sunākstes pagasta bibliotēka;
1.59. Sunākstes pagasta saieta nams;
1.60. Sunākstes pagasta komunālā nodaļa.
2.

Uz lēmuma 1.punktā minēto struktūrvienību un iestāžu bāzes izveidot šādas Aizkraukles
novada pašvaldības administrācijas struktūrvienības un pašvaldības iestādes:
2.1. Aizkraukles novada pašvaldības Administrācija:
2.1.1. Kanceleja,
2.1.2. Juridiskā nodaļa,
2.1.3. Finanšu un grāmatvedības nodaļa,
2.1.4. Attīstības nodaļa,
2.1.5. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nodaļa,
2.1.6. Saimnieciskā nodaļa,
2.1.7. Dzimtsarakstu nodaļa,
2.1.8. Īpašumu nodaļa,
2.1.9. Personāla nodaļa,
2.1.10. Sabiedrisko attiecību nodaļa,
2.1.11. Tūrisma nodaļa,
2.1.12. Uzņēmējdarbības atbalsta centrs,
2.1.13. Aizkraukles pagasta pakalpojumu centrs.
2.2. Kokneses apvienības pārvalde ar šādām struktūrvienībām:
2.2.1. Bebru pagasta pakalpojumu centrs,
2.2.2. Iršu pagasta pakalpojumu centrs.
2.3. Pļaviņu apvienības pārvalde ar šādām struktūrvienībām:
2.3.1. Klintaines pagasta pakalpojumu centrs;
2.3.2. Vietalvas pagasta pakalpojumu centrs;
2.3.3. Aiviekstes pagasta pakalpojumu centrs.
2.4. Neretas apvienības pārvalde ar šādām struktūrvienībām:
2.4.1. Mazzalves pagasta pakalpojumu centrs,
2.4.2. Zalves pagasta pakalpojumu centrs,
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2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

2.12.
2.13.

2.14.

2.15.

2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.

2.22.

2.23.

2.4.3. Pilskalnes pagasta pakalpojumu centrs.
Jaunjelgavas apvienības pārvalde ar šādām struktūrvienībām:
2.5.1. Daudzeses pagasta pakalpojumu centrs,
2.5.2. Sērenes pagasta pakalpojumu centrs,
2.5.3. Seces pagasta pakalpojumu centrs,
2.5.4. Staburaga pagasta pakalpojumu centrs,
2.5.5. Sunākstes pagasta pakalpojumu centrs.
Skrīveru pagasta pārvalde;
Aizkraukles novada Izglītības pārvalde;
Aizkraukles novada Kultūras pārvalde;
Aizkraukles novada Interešu Izglītības centrs;
Aizkraukles novada centrālā bibliotēka ar šādām struktūrvienībām:
2.10.1. Aizkraukles pagasta bibliotēka
Kokneses bibliotēka ar šādām struktūrvienībām:
2.11.1. Iršu pagasta bibliotēka;
2.11.2. Ratnicēnu bibliotēka;
2.11.3. Bebru pagasta bibliotēka.
Andreja Upīša Skrīveru bibliotēka ar šādu struktūrvienību:
2.12.1. Skrīveru bērnu bibliotēka.
Neretas bibliotēka ar šādām struktūrvienībām:
2.13.1. Neretas bērnu bibliotēka;
2.13.2. Pilskalnes pagasta bibliotēka;
2.13.3. Zalves pagasta bibliotēka;
2.13.4. Zalves pagasta Sproģu bibliotēka;
2.13.5. Mazzalves pagasta bibliotēka.
Pļaviņu bibliotēka ar šādām struktūrvienībām:
2.14.1. Pļaviņu Bērnu bibliotēka;
2.14.2. Gostiņu bibliotēka;
2.14.3. Klintaines pagasta bibliotēka;
2.14.4. E.Prūsas Vietalvas pagasta bibliotēka.
Jaunjelgavas pilsētas bibliotēka ar šādām struktūrvienībām:
2.15.1. Daudzeses pagasta bibliotēka;
2.15.2. Sērenes pagasta bibliotēka;
2.15.3. Seces pagasta bibliotēka;
2.15.4. Staburaga pagasta bibliotēka
2.15.5. Sunākstes pagasta bibliotēka
Aizkraukles kultūras centrs;
Kokneses kultūras centrs;
Pļaviņu kultūras centrs;
Skrīveru kultūras centrs.
Neretas kultūras centrs ar šādu struktūrvienību:
2.20.1. Mazzalves saieta nams.
Jaunjelgavas kultūras centrs ar šādām struktūrvienībām:
2.21.1. Sērenes tautas nams,
2.21.2. Seces pagasta kultūras nams,
2.21.3. Staburaga saieta nams,
2.21.4. Sunākstes pagasta saieta nams,
2.21.5. Daudzeses pagasta saieta nams.
Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs ar šādām struktūrvienībām:
2.22.1. Neretas novadpētniecības muzejs;
2.22.2. Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs "Riekstiņi";
2.22.3. Tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālā māja.
Aizkraukles novada Sociālais dienests;
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2.24.
2.25.
2.26.
2.27.

Aizkraukles novada būvvalde;
Aizkraukles novada Pašvaldības policija;
Aizkraukles Sporta centrs;
Aizkraukles novada Bāriņtiesa.

3. Noteikt, ka pašvaldības administrācijas un iestāžu reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā līdz
2021.gada 1.decembrim (izņemot tādas iestādes kā: Aizkraukles novada būvvalde, Aizkraukles
novada Sociālais dienests, Aizkraukles novada Pašvaldības policija, Aizkraukles novada
Bāriņtiesa, Aizkraukles novada interešu izglītības centrs, kuras uzsāks darbību ar 2022.gada
1.janvāri).
4. Uzdot Aizkraukles novada pašvaldības personāla speciālistei Ievai ŠALMEI, sadarbībā ar
pašreizējo reorganizējamo iestāžu personāla speciālistiem, iepazīstināt ar šo lēmumu
pašvaldības administrācijas struktūrvienību vadītājus, darbiniekus, reorganizējamo iestāžu
vadītājus un reorganizējamo iestāžu vadītājiem informēt iestādes darbiniekus.
5. Uzdot Aizkraukles novada pašvaldības personāla speciālistei Ievai ŠALMEI, sadarbībā ar
pašreizējo reorganizējamo iestāžu personāla speciālistiem, līdz 2021.gada 30.novembrim veikt
ar šī lēmuma izpildi saistītas darbības - nodrošināt Darba likumā noteikto darba devēja
pienākumu izpildi, mainoties darbinieku darba līgumu nosacījumiem.
6. Uzdot Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektoram Uldim RIEKSTIŅAM ar rīkojumu
izveidot izvērtēšanas komisiju.
7. Atbildīgo par pašvaldības reorganizācijas procesu noteikt Aizkraukles novada pašvaldības
izpilddirektora vietnieku Kasparu SNIEDZĪTI.
8. Atbildīgo par pašvaldības iestāžu reorganizācijas procesu noteikt Aizkraukles novada
pašvaldības izpilddirektoru Uldim RIEKSTIŅU.
Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

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

