
S A I S T O Š I E    N O T E I K U M I  
Valkā 

 
2016.gada 29.septembrī        Nr.16 

 
 APSTIPRINĀTI 

                                                                                                              ar Valkas novada domes  
2016.gada 29.septembra sēdes lēmumu 

                                                                                                         (protokols Nr.12, 19.§) 
 
  

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 7.1.3 apakšpunktu šādā redakcijā: 
“7.1.3 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija”. 

 
2. Svītrot 7.1.4 apakšpunktu. 

 
3. Svītrot 101.4. apakšpunktu. 

 
4. Svītrot 101.6. apakšpunktu. 

 
 

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                       V.A.Krauklis 
 
 
2016.gada 3.oktobrī



 
Pielikums 

 pie Valkas novada domes 
2016.gada 29.septembra 

saistošiem noteikumiem Nr.16 
 

Valkas novada domes saistošo noteikumu  Nr.16 
„Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 

„Valkas novada pašvaldības nolikums”” 
paskaidrojuma raksts 

 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

1) Valkas novada dome 2015.gada 29.oktobrī pieņēma lēmumu “Par 
Valkas ģimnāzijas un Valkas pamatskolas reorganizāciju” 
(protokols Nr.14, 12.§), paredzot Valkas ģimnāzijas un Valkas 
pamatskolas apvienošanu. 2016.gada 24.maijā no Izglītības un 
zinātnes ministrijas tika saņemts saskaņojums par skolas jauno 
nosaukumu “Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija”. Ar Valkas novada 
domes 2016.gada 30.jūnija lēmumu “Valkas Jāņa Cimzes 
ģimnāzijas nolikuma apstiprināšana” (protokols Nr.8, 19.§), tika 
apstiprināts izglītības iestādes nolikums. Tā kā reorganizācijas 
rezultātā beidza pastāvēt līdzšinējās iestādes – Valkas ģimnāzija 
un Valkas pamatskola, tad izdarāmi attiecīgi grozījumi Valkas 
novada pašvaldības nolikumā. 

2) Ņemot vērā to, ka pašvaldībā tiek apgūti Eiropas Savienības fondu 
finanšu līdzekļi un projektu iesniegšana ļoti bieži ir sasteigta un 
neprognozējama (projektu iesniegšanai tiek noteikti īsi termiņi – 
bieži vien tikai viens mēnesis no projekta izsludināšanas brīža), 
publiskā apspriešana var būt par šķērsli finanšu līdzekļu 
piesaistīšanai, jo šādai procedūrai var nepietikt laika. Līdz ar to 
nebūtu jānosaka par obligātu publisko apspriešanu visos 
gadījumos, kad apbūve paredzēta publiskā lietošanā esošā 
teritorijā un ja būvniecības izmaksas pārsniedz 500 000 latu 
(redakcija nav grozīta pēc euro ieviešanas). 

2. Īss projekta satura izklāsts 1) Veicot grozījumus jaunā redakcijā tiek izteikts Saistošo noteikumu  
7.1.3 apakšpunkts nosakot izglītības iestādes nosaukumu jaunā 
redakcijā – Valkas Jāņa Cimzes Ģimnāzija. 

2) Tiek svītrots 7.1.4.apakšpunkts, kas noteica, ka pašvaldības 
padotībā ir Valkas pamatskola. 

3) Tiek svītrots 101.4.apakšpunkts, kas noteica, ka publiskā 
apspriešana jārīko, ja jaunbūves vai rekonstrukcijas izmaksas par 
valsts vai pašvaldību līdzekļiem pārsniedz 500 000 latu. 

4) Tiek svītrots 101.6.apakšpunkts, kas noteica, ka publiskā 
apspriešana jārīko, ja apbūve paredzēta publiskā lietošanā esošā 
teritorijā 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Grozījumi Saistošajos noteikumu neietekmē pašvaldības budžetu. 
 

4. Informācija par plānoto  
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Netiek plānota ietekme uz uzņēmējdarbības vidi. 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Grozījumi Saistošajos noteikumu 7.1.3 un 7.1.4 apakšpunktā 
administratīvās procedūras neietekmēs. 
101.4. un 101.6.apakšpunktu svītrošana atvieglos administratīvās 
procedūras Eiropas Savienības fondu apguvē un būvdarbu veikšanā, 
jo nebūs obligāti jāpiemēro publiskā apspriešana saskaņā ar 
Saistošajiem noteikumiem. 

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar 
privātpersonām. 

 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs       V.A.Krauklis 
 
 


