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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2021.gada 28.janvārī

Nr.11
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2021.gada 28.javāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.2, 7.§.)

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.

Izteikt 6.9.apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.9. Komunālās saimniecības nodaļa;”.

2.

Svītrot 6.10.apakšpunktu.

3.

Izteikt 7.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.1.1 Valkas pirmsskolas izglītības iestāde;”.

4.

Svītrot 7.1.2 apakšpunktu.

5.

Svītrot 7.1.5 apakšpunktu.

6.

Svītrot 7.11. apakšpunktu.

7.

Svītrot 7.18.3.apakšpunktu.

8.

Svītrot 7.18.4.apakšpunktu.

9.

Papildināt ar 7.29.apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.29. Vijciema feldšerpunkts;”.

10. Papildināt ar 7.30.apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.30. Ērģemes feldšerpunkts.”.
11. Papildināt ar 10.17.apakšpunktu šādā redakcijā:
“10.17. biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība".”.
12. Aizstāt 12.20.apakšpunktā skaitli “22” ar skaitli “6”.
13. Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).
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Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.11
“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) Valkas novada dome 2020.gada 30.aprīlī pieņēma lēmumu
“Par Komunālās saimniecības nodaļas izveidošanu”
(protokols Nr.5,15.§), ar kuru Valkas novada domē tika
izveidota Komunālās saimniecības nodaļa, apvienojot
Siltumapgādes nodaļu un Ūdensapgādes un kanalizācijas
nodaļu, kā rezultātā beidza pastāvēt Siltumapgādes nodaļa un
Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa.
2) Valkas novada dome 2020.gada 27.februārī pieņēma lēmumu
“Par Valkas pirmsskolas iestāžu reorganizāciju” (protokols
Nr.3, 25. §). Reorganizācija paredzēja apvienot Valkas
pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi “Pasaciņa” un Valkas
pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādi “Pumpuriņš”,
izveidojot jaunu iestādi – Valkas pirmsskolas izglītības iestāde
ar 2020.gada 3.augustu. Ar Valkas novada domes 2020.gada
30.aprīļa lēmumu “Par Nolikuma Nr.6 “Valkas pirmsskolas
izglītības iestādes nolikums” apstiprināšanu” (protokols
Nr.5,20.§) tika apstiprināts Valkas pirmsskolas izglītības
iestādes nolikums.
3) Valkas novada dome 2019.gada 31.oktobrī pieņēma lēmumu
“Par Valkas novada Kārķu sākumskolas reorganizāciju”
(protokols Nr.14,30.§), ar kuru tika uzsākta Kārķu
sākumskolas reorganizācija, pievienojot to Ērģemes
pamatskolai, saglabājot pirmsskolas izglītības programmas
īstenošanas vietu adresē “Kārķu skola”, Kārķi, Kārķu pagasts,
Valkas novads. Kārķu sākumskolas reorganizācija beidzās
2020.gada 1.jūlijā, kas ir datums, kad Kārķu sākumskolas
beidza pastāvēt.
4) Valkas novada dome 2021.gada 13.janvārī pieņēma lēmumu
“Par Ērģemes pagasta bibliotēku reorganizāciju” (protokols
Nr.1,9.§), ar kuru no 2021.gada 1.februāra tiek likvidēta
Ērģemes pagasta Turnas bibliotēka.
5) Saskaņā ar Ērģemes feldšerpunkta nolikuma 4.punktu un
Vijciema feldšerpunkta 4.punktu “feldšerpunkta darbības
likumību uzrauga Domes izpilddirektors, savukārt Ērģemes
feldšerpunkta nolikuma 12.punktu un Vijciema feldšerpunkta
12.punkts nosaka, ka “feldšerpunkta darbu vada feldšeris,
kurš ir tieši pakļauts izpilddirektoram”. Pamatojoties uz
minēto, nepieciešams veikt grozījumus Valkas novada
pašvaldības nolikumā, nosakot Ērģemes un Vijciema
feldšerpunktus kā atsevišķas pašvaldības domes padotībā
esošas iestādes atbilstoši to apstiprinātajiem nolikumiem.
6) Valkas novada dome 2015.gada 26.februārī pieņēma lēmumu
“Par Valkas novada domes līdzdalību biedrības “Reģionālo
attīstības centru apvienība” dibināšanā” (protokols Nr.3,23.§),
ar kuru Valkas novada dome iestājās biedrībā “Reģionālo
attīstības centru apvienība” kā vienam no dibinātājiem.
7) Valkas novada dome 2020.gada 30.jūlijā pieņēma lēmumu
“Par izmaiņām Valkas novada medību koordinācijas komisijas
sastāvā” (protokols Nr.9,19.§) ar kuru tika mainīts Valkas
novada domes Medību koordinācijas komisijas locekļu skaits
no 22 uz 6.
8) Līdz ar izmaiņām pašvaldības nolikumā nepieciešams veikt
izmaiņas Valkas novada pašvaldības struktūrā, kas ir
pašvaldības nolikumā 1.pielikums.
1)
2)
3)
4)
5)

Saistošo noteikumu 6.9.apakšpunkts tiek izteikts jaunā redakcijā.
Tiek svītrots 6.10.apakšpunkts.
1
Saistošo noteikumu 7.1. apakšpunkts tiek izteikts jaunā redakcijā.
2
5
Tiek svītroti 7.1. , 7.1. , 7.11., 7.18.3. un 7.18.4.apakšpunkti.
Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 7.29., 7.30. un 10.17.
apakšpunktiem.

6) Saistošo noteikumu 12.20.apakšpunktā skaitlis “22” tiek aizstāt ar
skaitli “6”.
7) Saistošo noteikumu 1.pielikums tiek izteikts jaunā redakcijā.
3. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
pašvaldības budžetu

Grozījumi saistošajos noteikumos pašvaldības budžetu 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.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
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2009.gada 30.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.1
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