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

2014.gada 28.augustā                     Nr.17 
 

 APSTIPRINĀTI 
                                                                                                              ar Valkas novada domes  

2014.gada 28.augusta sēdes lēmumu 
                                                                                                         (protokols Nr.12,23.§) 

  
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. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, 

7.1.11, 7.1.12. apakšpunktiem šādā redakcijā: 
„7.1.1 Valkas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Pumpuriņš”; 
 7.1.2 Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”; 
 7.1.3 Valkas ģimnāzija; 
 7.1.4 Valkas pamatskola; 
 7.1.5 Kārķu pamatskola; 
 7.1.6 Ērģemes pamatskola; 
 7.1.7 Vijciema pamatskola; 
 7.1.8 Ozolu pamatskola; 
 7.1.9 J.Cimzes Valkas Mūzikas skola; 
 7.1.10 Valkas Mākslas skola; 
 7.1.11 Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skola; 
7.1.12 Valkas novada Bērnu un jauniešu interešu centrs „Mice”;” 

2. Izteikt 7.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 
„7.3. Kārķu tautas nams”. 

3. Izteikt 7.6. apakšpunktu šādā redakcijā: 
„7.6. Mierkalna tautas nams”. 

4. Izteikt 7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11., 7.12., 7.13., 7.14. un 7.15. apakšpunktus šādā redakcijā: 
„7.7. Valkas novada Centrālā bibliotēka; 
7.8. Valkas novada Zvārtavas pagasta bibliotēka; 
7.9. Valkas novada Ērģemes pagasta bibliotēka; 
7.10. Valkas novada Ērģemes pagasta Omuļu bibliotēka; 
7.11. Valkas novada Ērģemes pagasta Turnas bibliotēka; 
7.12. Valkas novada Kārķu pagasta bibliotēka; 
7.13. Valkas novada Valkas pagasta Lugažu bibliotēka; 
7.14. Valkas novada Valkas pagasta Sēļu bibliotēka; 
7.15. Valkas novada Vijciema pagasta bibliotēka;” 

5. Svītrot 31.punktā vārdus „bet ne ātrāk kā 18 dienas pirms kārtējās domes sēdes”. 
6. Aizstāt 89. un 90.punktā vārdus un skaitli „Semināra ielā 9” ar vārdiem un skaitli „Beverīnas ielā 3”. 
7. Aizstāt 92.punktā skaitli „29” ar skaitli „9”. 

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)                               V.A.Krauklis 



 
 
 

Valkas novada domes saistošo noteikumu  Nr.17 
„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 2014.gada 27.februārī pieņēma saistošos 
noteikumus Nr.11 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 
30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada 
pašvaldības nolikums”, svītrojot 7.1.apakšpunktu.” Līdz ar to tika 
svītroti arī 7.1.apakšpunkta apakšpunkti, kuros bija uzskaitītas 
domes padotībā esošās izglītības iestādes. Līdz ar to ir 
nepieciešams papildināt saistošos noteikumus ar 7.1.1 līdz 7.1.12 
apakšpunktiem, uzskaitot izglītības iestādes. 

2. 2014.gada 31.jūlijā Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par 
Valkas novada kultūras iestāžu nolikumu apstiprināšanu” 
(protokols Nr.11, 3.§), ar kuru apstiprināja visu Valkas novada 
tautas namu nolikumus, tajā skaitā Kārķu tautas nama un 
Mierkalna tautas nama nolikumus. Līdz ar nolikumu 
apstiprināšanu tika precizēts Kārķu tautas nama nosaukums, 
izņemot no nosaukuma vārdu „pagasta” un mainīts Zvārtavas 
pagasta tautas nama nosaukums uz nosaukumu „Mierkalna 
tautas nams”. Līdz ar to ir izdarāmi attiecīgi grozījumi arī Valkas 
novada pašvaldības nolikumā. 

3. Ņemot vērā to, ka saskaņā ar bibliotēku nolikumiem (apstiprināti 
pagastiem 26.11.2009., pilsētai 26.09.2013.) un Kultūras 
ministrijas ieteikumu Valkas novadā bibliotēku nosaukumi veidoti 
saglabājot administratīvi ģeogrāfisko atrašanās vietu, tad jāveic 
arī attiecīgs precizējums saistošajos noteikumos, lai bibliotēku 
nosaukumi sakristu ar nolikumos apstiprinātajiem nosaukumiem. 

4. Valkas novada pašvaldības nolikuma 31.punkta pirmais teikums 
nosaka, ka Komitejas sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, bet 
ne ātrāk kā 18 dienas pirms kārtējās domes sēdes. Šī norma tika 
iestrādāta Valkas novada pašvaldības nolikumā, lai nodrošinātu 
pēc iespējas vairāku jautājumu sagatavošanu uz domes sēdi no 
komiteju puses, tādējādi neradot situācijas, kad komiteja tiek 
sasaukta uzreiz pēc kārtējās domes sēdes, tādēļ  izskatāmo 
jautājumu loks ir neliels. Bet ierobežojums sasaukt komitejas 
sēdes ātrāk kā 18 dienas pirms kārtējās domes sēdes būtiski 
kavē darbu, jo nereti komitejai ir jāizskata arī citi jautājumi, kas 
nav saistīti ar jautājumu sagatavošanu uz kārtējo domes sēdi. 
Piemēram, Saimniecisko lietu komitejai dome ir deleģējusi rīkot 
nedzīvojamo telpu nomas izsoles un apstiprināt izsoles 
nolikumus, kā arī izskatīt citus jautājumus. 

5. 2014.gada pirmajā pusē Valkas novada domes priekšsēdētājs, 
vietnieks juridiskajos un sociālā darba jautājumos un 
izpilddirektors mainīja apmeklētāju pieņemšanas vietas. Līdz ar 
to nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus saistošajos 
noteikumos. 

2. Īss projekta satura izklāsts 1. Ar Saistošo noteikumu 1.punktu tiek papildināts Valkas novada 
pašvaldības nolikums ar 7.1.1 līdz 7.1.12 apakšpunktiem, uzskaitot 
pašvaldības domes padotībā esošās izglītības iestādes. 

2. Ar Saistošo noteikumu 2.punktu tiek veikti grozījumi Valkas 
novada pašvaldības nolikuma 7.3.apakšpunktā, precizējot Kārķu 
tautas nama nosaukumu. 

3. Ar Saistošo noteikumu 3.punktu tiek veikti grozījumi Valkas 
novada pašvaldības nolikuma 7.6.apakšpunktā, mainot 



Zvārtavas pagasta tautas nama nosaukumu uz nosaukumu 
„Mierkalna tautas nams”. 

4. Ar Saistošo noteikumu 4.punktu tiek veikti grozījumi Valkas 
novada pašvaldības nolikuma 7.7. – 7.15.apakšpunktos, 
precizējot Valkas novada bibliotēku nosaukumu. 

5. Ar Saistošo noteikumu 5.punktu tiek veikti grozījumi Valkas 
novada pašvaldības nolikuma 31.punktā, svītrojot vārdus „bet ne 
ātrāk kā 18 dienas pirms kārtējās domes sēdes”. 

6. Ar Saistošo noteikumu 6. un 7.punktu tiek veikti grozījumi Valkas 
novada pašvaldības nolikuma 89., 90. un 92.punktā, mainot 
iedzīvotāju pieņemšanas vietas Valkas novada domes 
priekšsēdētājam, vietniekam juridiskajos un sociālā darba 
jautājumos un izpilddirektoram.  

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Grozījumi 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 

Administratīvās procedūras netiek mainītas. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar 
privātpersonām. 

 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)                   V.A.Krauklis 

 

 

 


