
 

 

                                                    

  

LATVIJAS  REPUBLIKA 
V A L K A S   N O V A D A   D O M E     

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV62UNLA0050014277068 A/S „SEB BANKA” Valkas filiāle  kods UNLALV2X  
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads,  LV-4701; tālr.64722238, fakss-64707493,  E-pasts: novads@valka.lv 

 

 

  

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

 
2014.gada 27.februāra          Nr.11 
             
     

 
 APSTIPRINĀTI 

                                                                                                              ar Valkas novada domes 
2014.gada 27.februāra lēmumu 

                                                                                                         (protokols Nr.3, 20.§) 
 
  

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. Papildināt saistošos noteikumus ar 6.14. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„6.14. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa”. 
1.2. Svītrot 7.1. un 7.23.apakšpunktus. 
1.3. Izteikt 12.10.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„12.10. Civilās aizsardzības komisiju 20 locekļu sastāvā.” 
2. Saistošo noteikumu 1.1. un 1.3.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.martā. 
3. Saistošo noteikumu 1.2.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.aprīlī. 
 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)               V.A.Krauklis 
 



Valkas novada domes saistošo noteikumu  Nr.11 
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 ir pieņēmusi lēmumu izveidot Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļu, tādējādi apvienojot 
izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietas. 

2. Jaunās nodaļas izveidošanas rezultātā paredzēts likvidēt divas 
iestādes: Izglītības pārvaldi un Valkas pilsētas stadionu. Minēto 
iestāžu funkcijas pārņems izveidotā Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes lietu nodaļa. 

3. Tiek mainīts Civilās aizsardzības komisijas locekļu skaits no 17 
locekļiem uz 20 locekļiem, jo nepieciešams komisiju papildināt ar 
locekļiem no Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļvidzemes 
pārvaldes, Valmieras reģionālās vides pārvaldes, kā arī iekļaut 
komisijā Izpilddirektora vietnieku – atbildīgo par Valkas pilsētu. 

2. Īss projekta satura izklāsts 1. Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 6.14.apakšpunktu, iekļaujot 
nodaļu „Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļa”. 

2. Tiek svītrots 7.1.apakšpunkts, kas noteica, ka pašvaldības 
domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam ir 
Izglītības pārvalde. 

3. Tiek svītrots 7.23.apakšpunkts, kas noteica, ka pašvaldības 
domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam ir Valkas 
pilsētas stadions. 

4. Tiek izteikts jaunā redakcijā 12.10.punkts, mainot Civilās 
aizsardzības komisijas locekļu skaitu no 17 uz 20. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Grozījumi saistošajos noteikumos būtiski 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 

Izglītības pārvaldes un Valkas pilsētas stadiona funkcijas turpmāk 
pildīs Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļas 
speciālisti. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar 
privātpersonām. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


