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2018.gada 30.augustā

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018.gada 30.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.8,39.§.)

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:
5

1.

Izteikt 7.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
5
“7.1. Kārķu sākumskola;”

2.

Izteikt 7.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
7
“7.1. Vijciema sākumskola;”.

7

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.16

V.A.Krauklis

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

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

1) 2018.gada 25.janvārī Valkas novada dome pieņēma
lēmumu “Par Valkas novada Kārķu pamatskolas
reorganizāciju” (protokols Nr.1, 14. §). Reorganizācijas
lēmums ir saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministriju.
Saskaņā ar reorganizācijas lēmumu Kārķu pamatskolai
tiek mainīts skolas tips no pamatskola uz sākumskola. Līdz
ar to tiek izdarītas attiecīgas izmaiņas saistošo noteikumu
5
7.1. apakšpunktā.
2) 2018.gada 25.janvārī Valkas novada dome pieņēma
lēmumu “Par Valkas novada Vijciema pamatskolas
reorganizāciju” (protokols Nr.1, 15. §). Reorganizācijas
lēmums ir saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministriju.
Saskaņā ar reorganizācijas lēmumu Vijciema pamatskolai
tiek mainīts skolas tips no pamatskola uz sākumskola. Līdz
ar to tiek izdarītas attiecīgas izmaiņas saistošo noteikumu
7

7.1. apakšpunktā.
5

2. Īss projekta satura izklāsts

1) Saistošie noteikumu 7.1. apakšpunkts tiek izteikts jaunā
redakcijā, aizstājot vārdus “Kārķu pamatskola” ar vārdiem
“Kārķu sākumskola”.
7
2) Saistošie noteikumu 7.1. apakšpunkts tiek izteikts jaunā
redakcijā, aizstājot vārdus “Vijciema pamatskola” ar
vārdiem “Vijciema sākumskola”.

3. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu

Grozījumi saistošo noteikumu punktos pašvaldības budžetu
neietekmē.

4. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.

5. Saistošo noteikumu projekta Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.
iespējamā ietekme uz
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
privātpersonām saistībā ar
Saistošo noteikumu projektu
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