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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2017.gada 28.decembra

Nr.28
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 28.decembrī sēdes lēmumu
(protokols Nr.16, 27.§.)

Grozījumi Valkas novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada
pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1.

Aizstāt saistošo noteikumu tekstā vārdu “Kanceleja” attiecīgā locījumā ar vārdiem “Administratīvi
juridiskā nodaļa” attiecīgā locījumā.

2.

Svītrot 6.12.apakšpunktu.

3.

Papildināt ar 12.21., 12.22. un 12.23.apakšpunktu šādā redakcijā:
„12.21. Valkas novada pedagoģiski medicīnisko komisiju 5 locekļu sastāvā;
12.22. Stipendiju piešķiršanas komisiju 6 locekļu sastāvā;
12.23. Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisiju 7 locekļu
sastāvā;
12.24. Komisiju izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudījumu kārtošanas 3 locekļu sastāvā”.

Valkas novada domes priekšsēdētājs
2018.gada 3.janvārī

V.A.Krauklis

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.28
“Grozījumi Valkas novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada
pašvaldības nolikums””
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

1) Ar Valkas novada domes 2017.gada 28.decembra sēdes
lēmumu “Par Administratīvi juridiskās nodaļas izveidošanu”
(protokols Nr.16, 9.§) tika izveidota Administratīvi juridiskā
nodaļa, apvienojot Kanceleju un Iepirkumu nodaļu. Līdz ar to
veicamas attiecīgas izmaiņas arī Valkas novada pašvaldības
nolikumā
2) Valkas novada domes 2017.gada 16.jūnija sēdē tika pieņemts
lēmums “Par Valkas novada pedagoģiski medicīnisko komisiju”
(protokols Nr.7, 13.§), izveidojot Valkas novada pedagoģiski
medicīnisko komisiju 5 locekļu sastāvā. Komisija norādāma
saistošajos noteikumos.
3) Valkas novada domes 2017.gada 16.jūnija sēdē tika pieņemts
lēmums “Par Stipendiju piešķiršanas komisijas apstiprināšanu”
(protokols Nr.7, 15.§), izveidojot Stipendiju piešķiršanas
komisiju 6 locekļu sastāvā. Komisija norādāma saistošajos
noteikumos.
4) Valkas novada domes 2017.gada 16.jūnija sēdē tika pieņemts
lēmums “Par komisijas izveidošanu Interešu izglītības
programmu izvērtēšanai un mērķdotācijas sadalei Valkas
novadā” (protokols Nr.7, 19.§), izveidojot Interešu izglītības
programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisiju 7
locekļu sastāvā. Komisija norādāma saistošajos noteikumos.
5) Valkas novada domes 2017.gada 16.jūnija sēdē tika pieņemts
lēmums “Par komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts
pārbaudījumu kārtošanas apstiprināšanu” (protokols Nr.7,
20.§), izveidojot Komisiju izglītojamo atbrīvošanai no valsts
pārbaudījumu kārtošanas 3 locekļu sastāvā. Komisija
norādāma saistošajos noteikumos.
1) Saistošie noteikumos visā tekstā tiek aizstāti vārdi “Kanceleja”
ar vārdiem “Administratīvi juridiskā nodaļa” attiecīgajā locījumā.
2) Tiek svītrots 6.12.apakšpunkts, kas noteica, ka Administrācijā
ietilpst Iepirkumu nodaļa.
3) Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 12.21., 12.22., 12.23. un
12.24.apakšpunktu, nosakot, ka atsevišķu pašvaldības funkciju
pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības
iedzīvotājiem ir izveidojusi sekojošas komisijas:
12.21. Valkas novada pedagoģiski medicīnisko komisiju 5
locekļu sastāvā;
12.22. Stipendiju piešķiršanas komisiju 6 locekļu sastāvā;
12.23. Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
mērķdotācijas sadales komisiju 7 locekļu sastāvā;
12.24. Komisiju izglītojamo atbrīvošanai no valsts
pārbaudījumu kārtošanas 3 locekļu sastāvā.

3. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu

Grozījumi saistošajos noteikumos pašvaldības budžetu būtiski
neietekmē.

4. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.

5. Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme
uz
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

V.A.Krauklis

