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Vecumnieku novada Domes Valles pašvaldības aģentūras nolikums
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru
likuma 2.panta otro daļu
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Vecumnieku novada Domes „Valles pašvaldības aģentūra” (turpmāk – Valles pašvaldības
aģentūra) ir Vecumnieku novada Domes pašvaldības iestāde.
2. Valles pašvaldības aģentūra ir nodota Vecumnieku novada Domes pilnvarotas amatpersonas Vecumnieku novada pašvaldības izpilddirektora (turpmāk – izpilddirektors) padotībā.
3. Valles pašvaldības aģentūras darbības pārraudzību veic izpilddirektors atbilstoši kompetencei
un ievērojot kārtību, kas noteikta Publisko aģentūru likumā.
4. Valles pašvaldības aģentūras izveidošanas mērķis ir no pašvaldības funkcijām izrietošu
pārvaldes uzdevumu veikšana, sniedzot pakalpojumus un īstenojot pašvaldību un starptautiskus
projektus un programmas pašvaldības autonomo funkciju pildīšanā komunālo pakalpojumu
organizēšanas, kā arī normatīvajos aktos noteikto darbību veikšanā nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā.
II. Valles pašvaldības aģentūras uzdevumi un kompetence
5. Valles pašvaldības aģentūrai ir šādi uzdevumi:
5.1. organizēt centralizētās siltumapgādes un sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus;
5.2. pārvaldīt un apsaimniekot Valles pašvaldības aģentūras valdījumā nodotos pašvaldības
nekustamos īpašumus – dzīvojamās mājas, dzīvokļu īpašumus, nedzīvojamās ēkas ar tām
funkcionāli piederīgām palīgēkām, būvēm un saistītiem zemes gabaliem, kā arī
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas līdz to pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu
īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai,
organizējot šo īpašumu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
6. Valles pašvaldības aģentūrai pakalpojumu sniegšanas jomā ir šāda kompetence:
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6.1. organizēt tās izveidošanas mērķim paredzēto uzdevumu pildīšanu, nodrošinot sabiedrības
vajadzības Vecumnieku novada pašvaldības administratīvajās teritorijas Bārbeles,
Kurmenes, Stelpes, Skaistkalnes un Valles pagastu teritoriālo vienību daļā;
6.2. sniegt publiskos maksas pakalpojumus institūcijām un privātpersonām;
6.3. publicēt informatīvus materiālus un sniegt informāciju par savā profesionālajā lietpratībā
esošajiem jautājumiem;
6.4. pieaicināt speciālistus (ekspertus), lai veiktu ar darbību saistītus uzdevumus.
III. Valles pašvaldības aģentūras administratīvo aktu izdošanas, apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
7. Valles pašvaldības aģentūras izdotā administratīvā akta un faktiskās rīcības apstrīdēšanas
kārtību un principus nosaka atbilstoši Administratīvā procesa likuma, Vecumnieku novada
Domes 2018.gada 27.jūnija saistošo noteikumu Nr.6 „Vecumnieku novada pašvaldības
nolikums” astotās nodaļas regulējumam.
8. Valles pašvaldības aģentūras amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var
apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valles pašvaldības aģentūras direktoram.
9. Valles pašvaldības aģentūrai direktora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var
apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Domes priekšsēdētājam.
Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs

G.Kalniņš

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Vecumnieku novada Domes 24.10.2018.saistošajiem noteikumiem Nr. 13
“Vecumnieku novada Domes Valles pašvaldības aģentūras nolikums”
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2018.gada 24.oktobrī
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

Vecumnieku novada Domes saistošo noteikumu projekts
„Vecumnieku novada Domes Valles pašvaldības aģentūras
nolikums” (turpmāk – saistošo noteikumu projekts) ir
1. Projekta nepieciešamības izstrādāts pēc „Valles pašvaldības aģentūras” (turpmāk –
aģentūra) iniciatīvas. Saistošo noteikumu projekta
pamatojums
nepieciešamība pamatota ar „Publisko aģentūru likuma” 2.
panta otro daļu (aģentūras kompetenci nosaka ar saistošajiem
noteikumiem) un pārejas noteikumu 9. punktu.
2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošo noteikumu projekts paredz aģentūras kompetenci un
reglamentē citus Publisko aģentūru likuma 16. panta pirmajā
un otrajā daļā paredzētos jautājumus.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu izdošana pašvaldības budžetu
nepalielinās. Saistošo noteikumu izpilde tiks nodrošināta
apstiprinātā pašvaldības aģentūras „Valles pašvaldības
aģentūra” budžeta ietvaros. Papildu budžeta izdevumi nav
nepieciešami

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešamības veidot jaunas
darba vietas un nav paredzēta būtiska ietekme vai risks
uzņēmējdarbības videi.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir „Valles
pašvaldība aģentūra”. Saistošo noteikumu izpildes pārraudzību
veic aģentūras direktors, Vecumnieku novada pašvaldības
izpilddirektors, Vecumnieku novada Dome un tās pilnvarotās
amatpersonas.

6.Normatīvie akti, saskaņā
ar kuriem saistošie
noteikumi sagatavoti

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar Publisko
aģentūru likuma 2.panta otro daļu
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7. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekta izstrādes procesā notikušas
konsultācijas ar iestādes „Valles pašvaldība aģentūra”
direktoru, Vecumnieku novada domes speciālistiem un Domes
deputātiem.

Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs

G.Kalniņš

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU
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