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SAISTOŠIE  NOTEIKUMI  

Valkā 

2017.gada 31.augustā         NR.___ 

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2017.gada 31.augusta lēmumu 
(protokols Nr.12, __.§.) 

 

Grozījumi Valkas novada pašvaldības 2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1  
„Valkas novada pašvaldības nolikums” 

 
Izdoti pamatojoties uz 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. Papildināt 6.punktu ar 6.15.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„6.15. Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs”. 
2. Papildināt II sadaļas nosaukumu šādā redakcijā: 

„II DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA, IZPILDDIREKTORA UN 
IZPILDDIREKTORA VIETNIEKA PILNVARAS”. 

3. Papildināt 20.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„20.1. saskaņojot ar domes priekšsēdētāju pieņem darbā un atbrīvo no darba izpilddirektora 
vietnieku un pašvaldības administrācijas darbiniekus”. 

4. Izteikt 21.punktu šādā redakcijā: 
“21. Izpilddirektoram ir viens vietnieks. Izpilddirektora vietnieks strādā uz darba līguma 
pamata, atbilstoši Darba likuma prasībām. Izpilddirektora vietnieks: 
21.1. aizvieto izpilddirektoru viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā. 
21.2. vada Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves 
klasificēšanas komisiju, plāno, vada, koordinē, nodrošina pašvaldības institūciju un 
komunālās saimniecības funkcionēšanu Valkas pilsētā, aizvieto novada domes 
izpilddirektoru tā prombūtnes laikā. 
21.3. veic pienākumus saskaņā ar pašvaldības nolikumu, domes lēmumiem, domes 
priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieku un izpilddirektora rīkojumiem.” 

5. Papildināt 23.punktu šādā redakcijā: 
„23. Domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka juridiskajos un sociālā darba jautājumos 
amats ir algots. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki un citas vēlētas pašvaldības 
amatpersonas, kā arī izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks un citi pašvaldības administrācijas 
darbinieki saņem atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu saskaņā ar Darba samaksas un sociālo 
garantiju nolikumu”. 

6. Papildināt ar 92.¹ punktu šādā redakcijā: 
„92.¹ izpilddirektora vietnieks, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji un darbinieki, 
kuru pienākumi saistīti ar iedzīvotāju apkalpošanu, pieņem apmeklētājus pašvaldības iestāžu 
un struktūrvienību darba laikā saskaņā ar pašvaldības iekšējiem normatīvajiem aktiem”. 

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)    V.A.Krauklis  
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Valkas novada domes saistošo noteikumu  Nr.__ 
“Grozījumi Valkas novada pašvaldības 2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas 

novada pašvaldības nolikums””  
paskaidrojuma raksts 

 
 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

1) Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centra 
darbību nosaka Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas centra nolikums Nr.6 (no 29.06.2017). 

2) Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs 
nepieciešams, lai koordinētu pašvaldības un valsts iestāžu 
sniegto pakalpojumu, sniegtu informāciju un atbalstu klientiem 
e-pakalpojumu nodrošināšanai un saņemšanai. Centra darbu 
koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 
 

3) Valkas novada domes izpilddirektora vietnieka vieta un 
funkcijas pašvaldībā nepieciešamas nepārtrauktai pašvaldības 
izpildfunkcijas veikšanai. 

 
 

2. Īss projekta satura izklāsts 1) Tiek papildināts 6.punkts ar jaunu 6.15.apakšpunktu, iekļaujot 
domes administrācijā “Valsts un pašvaldības vienoto klientu 
apkalpošanas centru”.  

2) II sadaļas nosaukums, 20.1.apakšpunkts, 21.punkts, 23.punkts 
un 92.¹ punkts tiek paplašināti ar izpilddirektora vietnieka 
funkciju institūtu, kas nosaka 

3. Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz pašvaldības 
budžetu  

1) Līdz 2020.gadam Valsts un pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centra darbība neietekmēs pašvaldības 
budžetu, jo centra darbības un uzturēšanas izmaksas sedz 
valsts (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija). 
Pēc 2020.gada pašvaldības finansējuma apjoms centram 
mēnesī varētu sastādīt 2000 EUR. 

2) Grozījumi Saistošo noteikumu 6. punktā neietekmē 
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  

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras. 

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām saistībā ar 
Saistošo noteikumu projektu  

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 
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