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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2019.gada 31.oktobrī

NR.32
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 31.oktobra sēdes lēmumu
(protokols Nr.14, 25.§.)

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

1.

Izdarīt Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada
pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 6.8.punktu šādā redakcijā:
“6.8.Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa”.
1.2. Svītrot 7.1.8 apakšpunktu.
1.3. Svītrot 7.10. apakšpunktu.
1.4. Svītrot 7.18.1. apakšpunktu.
1.5. Svītrot 7.18.2.apakšpunktu.
1.6. Svītrot 10.6. apakšpunktu.
1.7. Papildināt ar 7.28.apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.28.Valkas pilsētas šautuve”.
1.8. Papildināt 10.punktu ar vārdiem “un kooperatīvās sabiedrībās”
1.9. Izteikt 10.13.apakšpunktu šādā redakcijā:
“10.13. VEF basketbola akadēmija Valkā”.
1.10.
Papildināt ar 10.16.apakšpunktu šādā redakcijā:
“10.16. Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrībā “Ziemeļvidzeme””.
1.11.
Aizstāt 12.10.apakšpunktā skaitli “20” ar skaitli “19”.
1.12.
Svītrot 12.24. apakšpunktu.
1.13.
Aizstāt 21.2.apakšpunktā vārdus “Vidi degradējošas vai cilvēku drošību apdraudošas
būves klasificēšanas komisiju” ar vārdiem “Pilsētas teritorijas un apsaimniekošanas nodaļu”.
1.14.
Izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).

2. Noteikumu 1.5.apakšpunkts stājas spēkā 2019.gada 6.decembrī.

Valkas novada domes priekšsēdētājs
2019.gada 1.novembrī

(personiskais paraksts)

V.A. Krauklis

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.32
“Grozījumi Valkas novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas
novada pašvaldības nolikums””
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

1. Valkas pilsētas teritorijas uzkopšanu veic Pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļa. Kopš Valkas novada
pašvaldības nolikuma apstiprināšanas 2009.gada 1.jūlijā,
6.8.apakšpunktā ir bijis neprecīzs nodaļas nosaukums,
iztrūkstot vārdam “Pilsētas”. Ar grozījumiem šī neprecizitāte
tiek labota.
2. Valkas novada dome 2018.gada 29.novembrī pieņēma
lēmumu par Ozolu sākumskolas likvidēšanu (protokols
Nr.11, 2.§) ar 2019.gada 1.jūniju. Tā kā likvidācija ir
pabeigta, tad nepieciešams izdarīt attiecīgus grozījumos
saistošajos noteikumos, svītrojot 7.1.8 apakšpunktu.
3. Valkas novada dome 2019.gada 29.augustā pieņēma
lēmumu par Ērģemes pagasta Omuļu bibliotēkas likvidāciju
(protokols Nr.11, 4. §) ar 2019.gada 1.oktobri. Tā kā
likvidācija ir pabeigta, tad nepieciešams izdarīt attiecīgus
grozījumos saistošajos noteikumos, svītrojot 7.10.
apakšpunktu.
4. Valkas novada dome 2019.gada 31.oktobrī pieņēma
lēmumu par Valkas novada domes iestādes “Sociālās
aprūpes nams” likvidēšanu (protokols Nr.14, 33. §) ar
2019.gada 1.novembri. Līdz ar to ir izdarāmi attiecīgi
grozījumi
saistošajos
noteikumos,
svītrojot
7.18.1.apakšpunktu.
5. Valkas novada dome 2019.gada 31.oktobrī pieņēma
lēmumu “Par Valkas novada Ģimenes atbalsta centra
“Saulīte” likvidēšanu” (protokols Nr.14, 34. §) ar 2019.gada
6.decembri. Līdz ar to ir izdarāmi attiecīgi grozījumi
saistošajos noteikumos, svītrojot 7.18.2.apakšpunktu.
6. 2015.gada 2.februārī tika reorganizēta biedrība “Valkas
rajona jaunatnes veselības kustība”, reģ.Nr. 40008042892,
to pievienojot biedrībai "Smiltenes pagasta attīstībai",
reģ.Nr. 40008157013. Reorganizācijas rezultātā biedrība
“Valkas rajona jaunatnes veselības kustība” juridiski beidza
pastāvēt un tika izslēgta no biedrību un nodibinājumu
reģistra. Valkas novada dome bija minētās biedrības biedrs,
pārņemot Valkas rajona padomes saistības. Faktiski Valkas
novada dome minētajā biedrībā nav bijusi aktīva dalībniece
un arī par reorganizāciju nebija informēta. Tā kā biedrība
šobrīd nepastāv, tad ir izdarāmi grozījumi saistošajos
noteikumos, svītrojot 10.6.apakšpunktu.
7. Valkas novada dome 2019.gada 28.februārī pieņēma
lēmumu “Par Valkas pilsētas šautuves kā iestādes
izveidošanu” (protokols Nr.3, 7. §), izveidojot Valkas
pilsētas šautuvi kā Valkas novada domes iestādi. Līdz ar to
ir izdarāmi attiecīgi grozījumi saistošajos noteikumos,
papildinot ar 7.28.apakšpunktu.
8. Valkas novada dome 2019.gada 25.aprīlī pieņēma lēmumu
“Par
dalību
Kooperatīvā
krājaizdevu
sabiedrībā
“Ziemeļvidzeme”” (protokols Nr.6, 18.§), nolemjot kļūt par
Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības “Ziemeļvidzeme”
biedru. Līdz ar to ir nepieciešams papildināt saistošo
noteikumu 10.punktu, nosakot, ka pašvaldība ir dalībnieks
arī kooperatīvās sabiedrībās un papildināt saistošos
noteikumus ar 10.16.apakšpunktu, kas nosaka Pašvaldības
dalību
Kooperatīvajā
krājaizdevu
sabiedrībā
“Ziemeļvidzeme”.
9. Valkas novada dome 2018.gada 29.novembrī pieņēma
lēmumu “Par grozījumiem Valkas novada Civilās

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu

4. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5. Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme
uz
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Valkas novada domes priekšsēdētājs

aizsardzības komisijas nolikumā” (protokols Nr.11, 15.§),
apstiprinot komisiju 19 locekļu sastāvā. Līdz ar to ir
nepieciešami
grozījumi
saistošo
noteikumu
12.10.apakšpunktā, aizstājot skaitli “20” ar skaitli “19”.
10. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2003.gada 11.marta
noteikumu Nr.112 “Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no
noteiktajiem valsts pārbaudījumiem” 1.1 punktu, izglītojamo
no valsts pārbaudījumiem atbrīvo ar lēmumu, kuru pieņem
izglītības iestādes vadītājs. Līdz ar to nepieciešams svītrot
saistošo noteikumu 12.24. apakšpunktu.
11. Izpilddirektora vietnieks ir pārtraucis vadīt Vidi
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas
būves klasificēšanas komisiju, bet viņa pienākumos ir vadīt
Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļu. Līdz ar to ir
izdarāmi grozījumi saistošo noteikumu 21.2.apakšpunktā.
12. Atbilstoši aktuālajai saistošo noteikumu redakcijai ir
izstrādāta Valkas novada pašvaldības struktūra aktuālā
redakcijā.
1) Saistošo noteikumu 6.8.apakšpunkts tiek izteikts jaunā
redakcijā, precizējot Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas
nodaļas nosaukumu.
2) Tiek svītrots saistošo noteikumu 7.1.8 apakšpunkts.
3) Tiek svītrots saistošo noteikumu 7.1.10. apakšpunkts.
4) Tiek svītrots saistošo noteikumu 7.18.1. apakšpunkts.
5) Tiek svītrots saistošo noteikumu 7.18.2. apakšpunkts.
6) Tiek svītrots saistošo noteikumu 10.6. apakšpunkts.
7) Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 7.28.apakšpunktu,
nosakot kā iestādi Valkas pilsētas šautuvi.
8) Saistošo noteikumu 10.punkts tiek papildināts ar vārdiem
“un kooperatīvās sabiedrībās” un saistošie noteikumi tiek
papildināti ar 10.16.apakšpunktu.
9) Saistošo noteikumu 12.10.apakšpunktā tiek aizstāts skaitlis
“20” ar skaitli “19”.
10) Saistošo noteikumu 21.2.apakšpunktā tiek aizstāti vārdi
“Vidi degradējošas vai cilvēku drošību apdraudošas būves
klasificēšanas komisiju” ar vārdiem “Pilsētas teritorijas un
apsaimniekošanas nodaļu”.
11) Tiek apstiprināts saistošo noteikumu pielikums jaunā
redakcijā.
Grozījumi saistošajos noteikumos ekonomē finanšu līdzekļus
apmērā, kāds bija nepieciešams likvidēto iestāžu uzturēšanai.
Sociālā aprūpes nama likvidēšanas gadījumā ir jāņem
ārpakalpojums, kā rezultātā finanšu līdzekļu ekonomija būtiski
samazinās.
Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

(personiskais paraksts)

V.A. Krauklis

