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APSTIPRINĀTS 

Latvijas Pašvaldību savienības 

domes sēdē  2013.gada 14.februārī 

 

APSTIPRINĀTS 

Sēlijas novadu apvienības 

sapulcē 2012.gada 14.decembrī 

 

 

 

Sēlijas novadu apvienības nolikums 
Viesītes novada Viesītē 

 

I. DAĻA 

1.apakšnodaļa 

Sēlijas novadu apvienība (SNA) ir brīvprātīga pašvaldību apvienība kopīgu mērķu un 

uzdevumu sasniegšanai. 

 

2.apakšnodaļa. 

SNA ir nodibināta, lai saskaņā ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS)  statūtu 11.1. un 

11.2 punktiem uz brīvprātības principiem apvienotu tās Sēlijas novadu pašvaldības, kuras ir 

iestājušās LPS. Tā darbojas kā LPS struktūrvienība. 

 

3.apakšnodaļa 

SNA savā darbībā vadās un ievēro apvienības biedru- pašvaldību - lēmumus, plānošanas un 

attīstības dokumentus. Sēlijas novadu apvienība (SNA) darbojas saskaņā ar LPS statūtiem 

un šo Nolikumu un tās mērķi ir apvienot visas Sēlijas vietējā līmeņa pašvaldības: 

 

3.1. Sēlijas ekonomiskās attīstības veicināšanai; 

3.2. Sēlijas kultūrvēsturiskās identitātes saglabāšanai, nostiprināšanai, 

popularizēšanai un izmantošanai reģiona atpazīstamības un tūrisma attīstībai; 

3.3. kopīgu uzdevumu risināšanai un savu interešu aizstāvēšanai valsts līmenī; 

3.4. sadarbībai kopīgu projektu realizācijai; 

3.5. kopīgu pasākumu organizēšanai; 

3.6. starptautiskai sadarbībai.   

II. DAĻA 

1. apakšnodaļa 

SNA lēmējinstitūcija ir biedru sapulce. Biedru sapulcē pašvaldības pārstāv to domju 

priekšsēdētāji vai domju priekšsēdētāju vietnieki, vai to pilnvarotas personas.  

 

2.apakšnodaļa 

Sapulces dalībnieki no sava vidus uz 2 gadiem ievēl priekšsēdētāju un tā vietnieku. 

 

3.apakšnodaļa 

Ne retāk kā 2 reizes gadā apvienības priekšsēdētājs sasauc Sēlijas novadu biedru sapulci. 

Ārkārtas sapulce tiek sasaukta, ja sapulces sasaukšanu ierosina ne mazāk kā 3 biedri.   

 

4.apakšnodaļa 

Apvienības priekšsēdētājam ir jāizsūta informācija par sapulces datumu SNA dalībniekiem 

vismaz divas nedēļas pirms SNA biedru sapulces sasaukšanas. Vismaz 1 nedēļu pirms 

sapulces biedriem jāizstrādā priekšlikumu saraksts, kurus tie vēlētos iekļaut darba kārtībā. 

 

5.apakšnodaļa 

Par ārkārtas sapulci apvienības priekšsēdētājam ir jāizsūta informācija dalībpašvaldībām un 

jāpaziņo sapulces datums un dienas kārtība vismaz 1 nedēļu pirms tās.  
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III. DAĻA 

1.apakšnodaļaa 

Sēlijas novadu  apvienības biedru sapulces ir atklātas. 

 

2.apakšnodaļa 

Lēmumu sapulcē SNA biedri pieņem vienojoties vai balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. 

Vienādu balsu skaita gadījumā noteicošā ir apvienības priekšsēdētāja balss. Sapulce ir 

lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse apvienības biedru. 

 

3.apakšnodaļa 

Jaunu biedru uzņemšana notiek ar SNA sapulces lēmumu. 

 

IV. DAĻA 

1.apakšnodaļa. 

Apvienības darbību nodrošina biedru ieguldījumi un maksājumi, kuru kārtību un apmērus 

nosaka   SNA biedru sapulce. 

 

 

 

 

Aknīstes novada pašvaldības vārdā 
domes priekšsēdētāja Ingrīda  Vendele _______________________ 

  

 

Ilūkstes novada pašvaldības vārdā  

domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna _________________________  

 

 

Jaunjelgavas novada pašvaldības vārdā  

domes priekšsēdētājs Guntis Libeks _________________________ 

 

 

Jēkabpils novada pašvaldības vārdā 

domes priekšsēdētājs Edvīns  Meņķis _________________________  

 

 

Neretas novada pašvaldības vārdā 

domes priekšsēdētājs Antons Blūms __________________________   

 

 

Salas novada pašvaldības vārdā 

domes priekšsēdētājas Irēna Sproģe __________________________  

 

 

Viesītes novada pašvaldības vārdā 

domes priekšsēdētājs Juris Līcis _____________________________ 

 

 


