LATVIJAS REPUBLIKA

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā

Nr.13

2013.gada 20.jūnijā

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2013.gada 20.jūnija sēdes lēmumu
(protokols Nr.9,1.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaĦā ar likuma
"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daĜas
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 5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.1.Finanšu komiteju 8 locekĜu sastāvā;”
2. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.5.Attīstības lietu komiteju 7 locekĜu sastāvā;”
3. Izslēgt 12.11., 12.14. un 12.15.apakšpunktus.
4. Izteikt 16.14.apakšpunktu šādā redakcijā:
„16.14. pārzina un metodiski vada būvvaldi, centralizēto grāmatvedību, Finanšu nodaĜu, Personāla
nodaĜu un Attīstības un plānošanas nodaĜu;”
5. Izteikt 16.16.apakšpunktu šādā redakcijā:
„16.16. vada Finanšu komitejas un Attīstības lietu komitejas darbu;”
6. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:
„17. Domes priekšsēdētājam ir 2 vietnieki:
17.1.Priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālā darba jautājumos;
17.2. Priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras, sporta un ārējo sakaru jautājumos”.
7. Izteikt 18.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„18. Priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālā darba jautājumos:”
8. Papildināt saistošos noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:
„18.1. Priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras, sporta un ārējo sakaru jautājumos:
18.11. ierosina jautājumu izskatīšanu pašvaldības domē, pastāvīgajās komitejās un komisijās;
18.12. pilda priekšsēdētāja pienākumus viĦa uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus likumā
paredzētajos gadījumos;
18.13. veic pārraudzību pār novada izglītības, kultūras un sporta iestāžu darbību, to darbības
tiesiskumu;
18.14. koordinē un organizē sadarbību ar ārvalstu partneriem;

18.15. organizē pašvaldības iesaistīšanos dažādās pašvaldību, valsts un nevalstiskajās programmās,
sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām;
18.16. iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un komisijas savu
pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;
18.17. šajā Nolikumā noteiktajā kārtībā pieĦem apmeklētājus.
9. Izteikt 23.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„Domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka juridiskajos un sociālā darba jautājumos amats ir
algots.”
10. Izteikt 25.punkta pirmo un otro teikumu šādā redakcijā:
„25. Lēmumu projektus, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem, nodod izskatīšanai Finanšu komitejai.
Finanšu komiteja:”
11. Izslēgt 25.10., 25.14., 25.15., 25.16. un 25.17.apakšpunktus.
12. Papildināt saistošos noteikumus ar 28.1 punktu šādā redakcijā:
„28.1. Attīstības lietu komiteja:
28.11. sniedz atzinumus par teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību;
28.12. sniedz atzinumus par starptautisko sadarbību un tūrismu;
28.13. sniedz atzinumus par projektu un investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju;
28.14. sniedz atzinumus un ieteikumus par jautājumiem, kas saistīti ar atsevišėu novada teritoriālo
vienību pārvaldi un ar pārvalžu darbību saistītiem jautājumiem.”
13. Izteikt 89.punktu šādā redakcijā:
„89. Domes priekšsēdētājam iedzīvotāju pieĦemšanas laiks ir katra mēneša 1.pirmdiena no plkst.15:00
– 18:00 Valkas novada domē, Semināra ielā 9, Valkā, vai pagastu pārvaldēs pēc iepriekš sastādīta grafika,
par ko informācija izliekama uz informācijas stenda domes un pagasta pārvalžu ēkās un publicējama
domes interneta mājas lapā.”
14. Izteikt 90.punktu šādā redakcijā:
„90. Domes priekšsēdētāja vietniekam juridiskajos un sociālā darba jautājumos iedzīvotāju pieĦemšanas
laiks ir katru otrdienu no plkst. 15:00 – 18:00 Valkas novada domē, Semināra ielā 9, Valkā”.
14. Papildināt saistošos noteikumus ar 90.1 punktu šādā redakcijā:
„90.1 Domes priekšsēdētāja vietniekam izglītības, kultūras, sporta un ārējo sakaru jautājumos iedzīvotāju
pieĦemšanas laiks ir mēneša pēdējā ceturtdiena no plkst. 15:00 – 18:00 Valkas novada domē, Semināra
ielā 9, Valkā”
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