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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. Izteikt 6.12.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.12. Iepirkumu nodaļa”.
2. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.6.¹ apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.6.¹ Saieta nams „Lugažu muiža”.
3. Papildināt saistošos noteikumus ar 12.16. apakšpunktu šādā redakcijā:
„12.16.Komisija koku ciršanai ārpus meža 4 locekļu sastāvā”.
4. Izteikt 16.11.apakšpunktu šādā redakcijā:
„16.11. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domi tiesā, ir tiesīgs pilnvarot domes amatpersonas un
darbiniekus pārstāvēt domi visu instanču tiesās.”
5. Izteikt 51.punktu šādā redakcijā:
„51. Pašvaldības domes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez domes saskaņojuma parakstīt līgumus
apstiprinātā budžeta ietvaros. Pašvaldības domes priekšsēdētājs ar rīkojumu (pilnvaru) var uzdot
(pilnvarot) slēgt privāttiesiskos līgumus pašvaldības vārdā izpilddirektoram vai citai pašvaldības
administrācijas amatpersonai.
6. Aizstāt 52.punktā skaitli un vārdu „20 000 latus” ar skaitli un vārdu „30 000 euro”.
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Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.4
„Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības nolikums””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
1. IT Kompetences centra uzturēšanai Valkas novada dome no
2014.gada vairāk nesaņems finansējumu no Eiropas Savienības
fondu līdzekļiem. IT Kompetences centrs faktiski ir pārstājis veikt
IT Kompetences centra nolikumā minētās funkcijas un tās
darbinieki pamatā veic datorsistēmu un datortīklu administratoru
pienākumus. Līdz ar to ir paredzēts likvidēt IT Kompetences
centru un tās darbiniekus iekļaut administrācijas struktūrā.
2. Ņemot vērā to, ka iepirkumu procedūru veikšanai tiek pievērsta
aizvien lielāka uzmanība valsts un pašvaldības līmenī un šajā
jomā tiek saskatīti vieni no lielākajiem korupcijas riskiem,
iepirkumu procedūru norise tiek kontrolēta aizvien biežāk. Lai
nodrošinātu visu normatīvo aktu izpildi iepirkumu jomā,
administratīvais slogs aizvien palielinās, tādēļ nepieciešams
palielināt iepirkumu speciālistu skaitu līdz diviem speciālistiem,
izveidojot Iepirkumu nodaļu.
3. 2010.gadā tika rekonstruēta Valkas novada Valkas pagasta
Lugažu muiža un izveidota iestāde „Saieta nams „Lugažu
muiža””, bet Valkas novada pašvaldības nolikumā šāda iestāde
nav minēta.
4. Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu
Nr.12 „Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība” 5.punkts
nosaka, ka Valkas novada domes izveidota komisija koku
ciršanai ārpus meža veic teritorijā augošu koku ciršanas
izvērtējumu gadījumos, kad MK „Koku ciršanas noteikumu”
4.punkta kārtībā ir nepieciešama ciršanas atļauja, kā arī
gadījumos, kad koku ciršana ir neatliekama. Ir priekšlikums
minēto komisiju izveidot 4 locekļu sastāvā.
5. Civilprocesa likuma 82.panta 7.daļa nosaka, ka juridisko personu
lietas kasācijas instances tiesā ved to amatpersonas, kas
darbojas likumā, statūtos vai nolikumā piešķirto pilnvaru ietvaros,
vai arī tās tiek vestas ar advokāta starpniecību. Grozījumi
saistošo noteikumu 16.11.apakšpunktā paredz iespēju
priekšsēdētājam pilnvarot domes amatpersonas vai darbiniekus
pārstāvēt domi visu instanču tiesās.
6. Saistošo noteikumu 51.punkts paredzēja, ka pašvaldības domes
priekšsēdētājs ar rīkojumu var uzdot privāttiesiskos līgumus, kas
nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldības administrācijas
darbību, un kuru summa nepārsniedz 20 000 latus, pašvaldības
vārdā slēgt izpilddirektoram vai citai pašvaldības administrācijas
amatpersonai. Minētais nolikuma punkts būtiski ierobežo
priekšsēdētāja tiesības pilnvarot kādu citu administrācijas
amatpersonu slēgt līgumus. Ar grozījumiem ir paredzēts noņemt
pilnvarojuma ierobežojumu naudas izteiksmē, jo var būt gadījumi,
kad priekšsēdētājs ir aizkavēts pildīt pienākumus, bet pašreizējā
redakcijā viņam nav iespēja pilnvarot izpilddirektoru noslēgt
līgumu, kas naudas izteiksmē pārsniedz 20 000 latus.
7. Grozījumi saistošo noteikumu 52.punktā saistīti ar euro
ieviešanu.
1. Grozot saistošo noteikumu 6.12.punktu tiek likvidēts IT
Kompetences centrs un izveidota Iepirkumu nodaļa.
2. Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 7.6.¹ apakšpunktu, iekļaujot
iestādi „Saieta nams „Lugažu muiža””.
3. Papildinot saistošos noteikumus ar 12.16.apakšpunktu tiek
izveidota komisija koku ciršanai ārpus meža 4 locekļu sastāvā.

4. Saistošo noteikumu 16.11.apakšpunkts paredz domes
priekšsēdētājam bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt domi tiesā un
pilnvarot domes amatpersonas un darbiniekus pārstāvēt domi
visu instanču tiesās.
5. Grozījumi saistošo noteikumu 51.punktā paredz atcelt
ierobežojumu naudas izteiksmē domes priekšsēdētājam
pilnvarot administrācijas darbiniekus slēgt līgumus.
6. 52.punktā tiek aizstāts skaitlis un vārds „20 000 lati” ar skaitli un
vārdu „30 000 euro”.
3. Informācija par plānoto projekta 1. Likvidējot IT Kompetences centru budžetā tiks ietaupīti līdzekļi
ietekmi uz pašvaldības budžetu
apmēram 2611 euro gadā. Izveidojot Iepirkumu nodaļu,
palielināsies izdevumi 9559 euro gadā (nodaļas vadītāja alga).
2. Izveidojot komisiju koku ciršanai ārpus meža 4 locekļu sastāvā
budžeta izdevumi samazinās, jo līdz šim darbojās
Zaļumstādijumu apsaimniekošanas un aizsardzības komisija 5
locekļu sastāvā, kas veica līdzvērtīgas funkcijas. Ar grozījumiem
tiek izveidota komisija, kurā ir viens komisijas loceklis mazāk,
tādēļ tiek ieekonomēts uz darba samaksu.
3. Grozījumi pārējos punktos neietekmē pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta Netiek plānota ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Administratīvās procedūras netiek mainītas.
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām
privātpersonām.
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