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SAISTOŠIE

NOTEIKUMI

Valkā
Nr.8

2016.gada 31.martā

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 31.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.3, 27.§)

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. Svītrot 6.5.3.apakšpunktu.
2. Izteikt 7.18.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.18.3. Vijciema feldšerpunkts”.
3. Papildināt ar 7.27.apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.27. Tūrisma un informācijas birojs”.
4. Svītrot 8.1.apakšpunktu.
5. Izteikt 12.17. apakšpunktu šādā redakcijā:
6. „12.17. Komisiju tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības
zemi 6 locekļu sastāvā”.
7. 21.punkta pirmajā teikumā svītrot domuzīmi un vārdus “atbildīgais par Valkas pilsētu”.

Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

(personiskais paraksts)

V.Zariņš

Pielikums
pie Valkas novada domes
2016.gada 31.marta
saistošiem noteikumiem Nr.8

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.8
„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
1) Tūrisma un informācijas biroju ir paredzēts izveidot kā atsevišķu
pamatojums
iestādi, tādēļ tā tiek izņemta kā struktūrvienība no Attīstības un
plānošanas nodaļas un iekļauta Valkas novada pašvaldības
struktūrā kā patstāvīga iestāde ar tādu pašu nosaukumu.
2) Valkas novada dome 2015.gada 24.septembrī pieņēma lēmumu
“Par
nolikuma
Nr.8
“Vijciema
feldšerpunkta
nolikums”
apstiprināšanu” (protokols Nr.13, 21. §), mainot Vijciema feldšeru
punkta nosaukumu uz Vijciema feldšerpunkts. Līdz ar to veicamas
attiecīgas izmaiņas arī Valkas novada pašvaldības nolikumā.
3) SIA “Valkas pilsētas tirgus” ir likvidēts un izslēgts no LR
Komercreģistra 2015.gada 22.aprīlī, līdz ar to veicami attiecīgi
grozījumi Valkas novada pašvaldības nolikumā.
4) 2014.gada 2.decembra MK noteikumu Nr.748 “Noteikumi par
darījumiem ar lauksaimniecības zemi” 16.punkts nosaka, ka novada
pašvaldība no pašvaldības pārstāvjiem izveido komisiju vismaz
piecu locekļu sastāvā lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības
zemes iegūšanu īpašumā. Valkas novada dome, izveidojot minēto
komisiju, vadijās pēc noteikumu projekta, jo minētie noteikumi vēl
nebija pieņemti. Noteikumu projekts paredzēja, ka Pašvaldības
komisijas sastāvā ir vismaz 7 komisijas locekļi, no kuriem viens ir
Valsts zemes dienesta attiecīgās reģionālās nodaļas pārstāvis,
viens Lauku atbalsta dienesta attiecīgās reģionālās nodaļas
pārstāvis. Tā kā pieņemtajos noteikumos šāda prasība vairs nav
ietverta, ir priekšlikums locekļu skaitu samazināt līdz sešiem
locekļiem, tādējādi atvieglojot komisijas darbu un samazinot
administratīvās izmaksas.
5) No 2016.gada 1.februāra ir paplašinātas izpilddirektora vietnieka
funkcijas, tādēļ no amata nosaukuma tiek svītroti vārdi “atbildīgais
par Valkas pilsētu”.
2. Īss projekta satura izklāsts

1) Tiek svītrots 6.5.3.apakšpunkts un Saistošie noteikumi papildināti ar
7.27.apakšpunktu nosakot kā iestādi Tūrisma un informācijas biroju.
2) Veicot grozījumus jaunā redakcijā tiek izteikts Saistošo noteikumu
7.18.3.apakšpunkts, mainot Vijciema fedšeru punkta nosaukumu uz
– Vijciema feldšerpunkts.
3) Ņemot vērā to, ka SIA “Valkas pilsētas tirgus” ir likvidēts, tiek svītrots
Saistošo noteikumu 8.1.punkts.
4) Veicot grozījumu jaunā redakcijā tiek izteikts Saistošo noteikumu
12.17.apakšpunkts, izveidojot komisiju tiesiskuma uzraudzībai un
lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi 6 locekļu
sastāvā.
5) 21.punkta pirmajā teikumā tiek svītrota domuzīme un vārdi
“atbildīgais par Valkas pilsētu”.

3. Informācija par plānoto
1) Grozījumi
Saistošo
noteikumu
6.5.3.,
7.18.3.,
7.27.,
projekta ietekmi uz pašvaldības
8.1.apakšpunktā un 21.punktā neietekmē pašvaldības budžetu.
budžetu
2) Grozījumi Saistošo noteikumu 12.17.apakšpunktā samazina
pašvaldības budžeta izdevumus. Ņemot vērā to, ka Pašvaldības
komisija 2015.gadā ir nostrādājusi 18 stundas un ņemot vērā to, ka
komisijas locekļi par darbību komisijā saņem atlīdzību EUR 6,63
stundā, pašvaldības budžetā gadā būs ietaupījums EUR 147,49.
4. Informācija par plānoto
Netiek plānota ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Saistošie noteikumi administratīvās procedūras neietekmēs.
administratīvajām procedūrām

6. Informācija par konsultācijām Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām.
ar privātpersonām

Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

(personiskais paraksts)

V.Zariņš

