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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 30.oktobrī                       Nr.20 

 
 APSTIPRINĀTI 

                                                                                                              ar Valkas novada domes  
2014.gada 30.oktobra sēdes lēmumu 

                                                                                                         (protokols Nr.15,10.§) 
 
  

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. Aizstāt 5.1.apakšpunktā skaitli „8” ar skaitli „7”. 
1.2. Svītrot 12.8.apakšpunktu. 

2. Saistošo noteikumu 1.1. apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.decembrī. 
3. Saistošo noteikumu 1.2. apakšpunkts stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī. 
 

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

  



Valkas novada domes saistošo noteikumu  Nr.20 
„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. 2014.gadā kvoruma trūkuma dēļ nav notikušas 4 Finanšu 
komitejas sēdes. Šobrīd Finanšu komitejā ir 8 locekļi, kas 
nozīmē, ka, lai Finanšu komiteja notiktu, uz sēdi ir jāierodas 
vismaz 5 locekļiem. Ja Finanšu komitejā locekļu skaits būtu 7 
locekļi, tad kvorumam pietiktu, ja uz sēdi ierastos vismaz 4 
komitejas locekļi. Nenotikušajās sēdēs līdz šim ir sanākuši 4 
komitejas locekļi, kas nozīmē, ka komiteja būtu bijusi lemttiesīga, 
ja komitejas locekļu skaits būtu 7 locekļi. Līdz ar to ir nolemts 
samazināt Finanšu komitejas locekļu skaitu. 

2. Valkas novada domē ir pastāvējusi prakse, ka deklarēto 
dzīvesvietu var anulēt tikai ar Valkas novada domes lēmumu, 
kura projektu sagatavo Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas 
komisija. Līdz ar to deklarētās dzīvesvietas anulēšanas process 
var noritēt līdz pat sešām nedēļām. Tas ir neadekvāti ilgs laiks 
ņemot vērā, ka piedeklarēšanās dzīvesvietā norit dažu minūšu 
laikā, ja to dara elektroniski. 
Normatīvie akti neregulē dzīvesvietas deklarēšanas iestādes 
iekšējo kārtību, kādā iestāde veic deklarētās dzīvesvietas 
anulēšanu, bet tikai nosaka to, ka iestāde pieņem lēmumu par 
anulēšanu. Līdz ar to līdz šim pieņemto praksi, ka lēmumu 
pieņem domes deputāti, var mainīt. 
Šobrīd dzīvesvietas deklarēšanu veic Valkas novada domes 
Dzimtsarakstu nodaļa. Paredzēts, ka arī deklarētās dzīvesvietas 
anulēšanu turpmāk varētu veikt Dzimtsarakstu nodaļa, pēc visu 
apstākļu pārbaudes pieņemot lēmumu. Līdz ar to ir nepieciešams 
likvidēt Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisiju, kas ir 3 
locekļu sastāvā. 

 
2. Īss projekta satura izklāsts 1. Ar grozījumiem 5.1.apakšpunktā tiek samazināts Finanšu 

komitejas locekļu skaits uz 7 locekļiem. 
2. Ar grozījumiem 12.8.apakšpunktā tiek likvidēta Deklarētās 

dzīvesvietas anulēšanas komisija 3 locekļu sastāvā. 
 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Kalendārajā mēnesī Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisija 
nostrādā vidēji 10 stundas. Ņemot vērā to, ka komisijas locekļi par 
darbību komisijā saņem atlīdzību, tad pašvaldības budžetā gadā tiks 
ietaupīti EUR 2785,68. 

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

Netiek plānota ietekme uz uzņēmējdarbības vidi. 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Administratīvās procedūras tiek vienkāršotas iestādes iekšienē, jo 
turpmāk lēmumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu pieņems par 
dzīvesvietas deklarēšanu atbildīgā amatpersona. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar 
privātpersonām. 

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

 
 
 

 


