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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2020.gada 26.martā

NR.6
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2020.gada 26.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 26.§.)

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.

Svītrot 7.13.apakšpunktā vārdu “Lugažu”.

2.

Svītrot 7.14.apakšpunktu.

3.

Svītrot 16.13.apakšpunktu.

4.

Papildināt ar 20.17.apakšpunktu šādā redakcijā:
“20.17. pieņem kapitāla daļu turētāja lēmumus (ir kapitāla daļu turētāja pārstāvis) kapitālsabiedrībās,
kurās kapitāla daļas pieder pašvaldībai.”

5.

Papildināt ar 38.¹punktu šādā redakcijā:
“38.¹ Ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ
nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas
sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).
Videokonference jānodrošina, ja to pieprasa kaut viens komitejas loceklis, un pieprasījums ir izteikts
mutvārdos vai rakstveidā. Komitejas locekli reģistrē dalībai komitejas sēdē tieši pirms sēdes sākuma,
ja ir veiksmīgi noticis videokonferences savienojums, no šī brīža viņš ir uzskatāms par klātesošu.
Protokolists atzīmē protokolā visus gadījumus, kad videokonferences laikā notikuši
videokonferences pārrāvumi. Komitejas loceklis fiksē savus balsojumus lietvedības sistēmā vai citā
e-risinājuma rīkā, ko noteikusi pašvaldība un kas ļauj nofiksēt balsojumu, vai piesaka savu dalību
sēdei attālināti komitejas priekšsēdētājam vai protokolētājam elektroniski, un noformēto komitejas
sēdes protokolu saskaņo lietvedības sistēmā vai apliecina ar elektronisko parakstu.”

6.

Papildināt ar 59.¹punktu šādā redakcijā:
“59.¹ Ja domes deputāts domes sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai
komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka
domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).
Videokonference jānodrošina, ja to pieprasa kaut viens domes deputāts, un pieprasījums ir izteikts
mutvārdos vai rakstveidā. Deputātu reģistrē dalībai domes sēdē tieši pirms sēdes sākuma, ja ir
veiksmīgi noticis videokonferences savienojums, no šī brīža viņš ir uzskatāms par klātesošu.
Protokolists atzīmē protokolā visus gadījumus, kad videokonferences laikā notikuši
videokonferences pārrāvumi. Deputāts fiksē savus balsojumus lietvedības sistēmā vai citā erisinājuma rīkā, ko noteikusi pašvaldība un kas ļauj nofiksēt balsojumu, vai piesaka savu dalību sēdei
attālināti domes priekšsēdētājam vai protokolētājam elektroniski, un noformēto domes sēdes
protokolu saskaņo lietvedības sistēmā vai apliecina ar elektronisko parakstu.”

Valkas novada domes priekšsēdētājs
2020.gada 26.martā

(personiskais paraksts)

V.A. Krauklis

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.6
“Grozījumi Valkas novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas
novada pašvaldības nolikums””
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

1) Valkas novada dome 2019.gada 31.oktobrī pieņēma lēmumu “Par
Valkas pagasta bibliotēku reorganizāciju” (protokols Nr.14, 28.§).
Lēmums paredzēja ar 2019.gada 1.decembri reorganizēt Valkas
novada Valkas pagasta Sēļu bibliotēku, to pievienojot Valkas
novada Valkas pagasta Lugažu bibliotēkai, piešķirot Lugažu
bibliotēkai jaunu nosaukumu: Valkas novada Valkas pagasta
bibliotēka. Tā kā likvidācija ir pabeigta, tad nepieciešams izdarīt
attiecīgus grozījumos saistošajos noteikumos, svītrojot 7.13.
apakšpunktā vārdu “Lugaži” un svītrojot 7.14.apakšpunktu, jo
Valkas novada Valkas pagasta Sēļu bibliotēka ir beigusi pastāvēt.
2) 2020.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.pantā, kas
nosaka, ka pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir izpilddirektors. Līdz
šim nolikumā bija noteikts, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir
domes priekšsēdētājs. Līdz ar to ir svītrojams 16.13.apakšpunkts,
bet nolikums papildināms ar 20.17.apakšpunktu, šo pienākumu
nosakot izpilddirektoram.
3) MK 2020.gada 12.martā izdeva rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu”. Rīkojuma 4.punkts paredz, ka ārkārtas
situācijas laikā valsts un pašvaldību iestādēm nepieciešams izvērtēt
un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu
attālināti.Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 34.panta pirmajai un
otrajai daļai Domes sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā
puse no domes deputātiem. Ja domes deputāts sēdes laikā atrodas
citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties
domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka
domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un
skaņas pārraide reālajā laikā), ja šāda iespēja ir noteikta
pašvaldības nolikumā un klātneesošais domes deputāts ir
reģistrējies dalībai domes sēdē pašvaldības nolikumā noteiktajā
kārtībā. Domes deputāts uzskatāms par klātesošu domes sēdē un
ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja
viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar
videokonferences palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā
balsošana tiešsaistē.
Līdzvērtīga kārtība ir noteikta attiecībā uz komiteju sēdēm. Tā kā
videokonferences var notikt tikai tad, ja to paredz pašvaldības
nolikums, tad ir nepieciešams papildināt nolikumu ar 38.¹ un 59.¹
punktu.

2. Īss projekta satura izklāsts

1) Tiek svītrots 7.13.apakšpunktā vārds “Lugažu”.
2) Tiek svītrots saistošo noteikumu 7.14.apakšpunkts.
3) Tiek svītrots saistošo noteikumu 16.13. apakšpunkts.
4) Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 20.17.apakšpunktu.
5) Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 38.¹ un 59.¹ punktu.
Grozījumi saistošajos noteikumos pašvaldības budžetu neietekmē.

3. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
pašvaldības budžetu
4. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
zņēmējdarbības 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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