LATVIJAS REPUBLIKA
VIĻAKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr. 90009115618, Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583
tālrunis 64507225, fakss 64507208; e-pasts: dome@vilaka.lv
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viļakā
APSTIPRINĀTI
Ar Viļakas novada domes
29.12.2011. sēdes lēmumu
(protokols Nr.28, &2)
2011.gada 29.decembrī

Nr.11/2011

„Grozījumi 2009.gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1
„Viļakas novada pašvaldības nolikums””
Izdoti pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām”21. panta pirmās
daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Viļakas novada domes 2009.gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Viļakas novada
pašvaldības nolikums”( turpmāk- Noteikumi) šādus grozījumus:
1. Noteikumu 4.1. punktā skaitli „11” aizstāt ar skaitli „15”.
2. Izteikt Noteikumu 5. punktu šādā redakcijā :
„5.Domes pakļautībā ir šādas pastarpinātās pārvaldes iestādes:
5.1. Viļakas pirmsskolas izglītības iestāde;
5.2. Viļakas pamatskola;
5.3.Viļakas Valsts ģimnāzija;
5.4.Viļakas Mūzikas un mākslas skola;
5.5.Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola;
5.6.Viļakas kultūras nams;
5.7.Viļakas novada bibliotēka;
5.8.Viļakas novada muzejs;
5.9.Viļakas novada Sociālais dienests;
5.10.Viļakas sociālās aprūpes centrs;
5.11.Kupravas pamatskola;
5.12.Kupravas bibliotēka;
5.13. Kupravas tautas nams;
5.14. Kupravas baseins;
5.15.Viduču pamatskola;
5.16.Medņevas pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”;
5.17.Medņevas tautas nams;
5.18.Medņevas bibliotēka;
5.19.Medņevas jaunatnes iniciatīvu centrs „Sauleszieds”;
5.20.Kultūrvēstures muzejs „Vēršukalns”;
5.21. Rekavas vidusskola;
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5.22.Upītes pamatskola;
5.23.Rekavas bibliotēka;
5.24.Upītes bibliotēka;
5.25.Šķilbēnu sociālās aprūpes māja;
5.26.Upītes feldšeru- vecmāšu punkts;
5.27.Upītes tautas nams;
5.28.Upītes kultūrvēstures muzejs;
5.29.Šķilbēnu pagasta kultūras centrs „Rekova”;
5.30. Balkanu Dabas parks;
5.31. Šķilbēnu iniciatīvu centrs „Zvaniņi”;
5.32.Mežvidu pamatskola;
5.33.Vecumu bibliotēka;
5.34.Borisovas tautas nams;
5.35. Žīguru pamatskola;
5.36.Žīguru pirmsskolas izglītības iestāde „Lācītis”;
5.37.Žīguru kultūras nams;
5.38. Žīguru bibliotēka;
5.39. Kupravas pagasta pārvalde;
5.40.Medņevas pagasta pārvalde;
5.41.Susāju pagasta pārvalde;
5.42.Šķilbēnu pagasta pārvalde;
5.43.Vecumu pagasta pārvalde;
5.44.Žīguru pagasta pārvalde.”
3. Papildināt Noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:
„5.1 Pagasta pārvalde:
5.1 1. nodrošina Domes lēmumu un pašvaldībai noteikto autonomo funkciju izpildi Pārvaldes
darbības teritorijā;
5.1 2. nodrošina pagasta pārvaldes saimniecisko darbību atbilstoši apstiprinātajam budžetam,
pilnvarām un Domes apstiprinātajai kārtībai;
5.1 3. nodrošina pagasta teritorijas attīstību;
5.1 4. sniedz atbalstu pagasta pārvaldes teritorijā atrodošos pašvaldības iestāžu darbības
nodrošināšanai;
5.1 5. nodrošina likuma „Par pašvaldībām” 69.1 panta otrajā daļā noteikto uzdevumu izpildi;
5.1 6. veic citus ar Domes lēmumiem vai rīkojumiem noteiktos uzdevumus.”
4. Izteikt Noteikumu 6. punktu šādā redakcijā:
„6. Administrācija ir Viļakas novada domes izpildinstitūciju kopums, kas nodrošina Domes
pieņemto lēmumu izpildi, organizē vietējās pārvaldes darbu, ievērojot normatīvo aktu
prasības. Administrāciju vada izpilddirektors. Administrācija sastāv no :
6.1.Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļas;
6.2.Finanšu un grāmatvedības nodaļas;
6.3.Juridiskās nodaļas;
6.4.Attīstības plānošanas nodaļas;
6.5.Izglītības, kultūras un sporta nodaļas;
6.6. Tehniskās nodaļas;
6.7.Viļakas novada Būvvaldes;
6.8.Viļakas novada Dzimtsarakstu nodaļas.”
5. Papildināt Noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:
„6.1 Pašvaldībā ir izveidota īpaša statusa institūcija, kurai saskaņā ar likumu vai attiecīgās
institūcijas nolikumu ir noteikta īpaša kompetence, atšķirīga padotība;
Viļakas novada bāriņtiesa.”
6. Izslēgt Noteikumu 7. punktu.
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7. Izteikt Noteikumu 8. punktu šādā redakcijā:
„8. Dome ir kapitāla daļu turētāja šādās pašvaldības kapitālsabiedrībās:
8.1. SIA „Viļakas namsaimnieks”;
8.2. SIA „Žīguru namsaimnieks”;
8.3. SIA „Viļakas Veselības aprūpes centrs”.
8. Papildināt Noteikumus ar 8.1 pantu šādā redakcijā:
„8.1 Dome ir kapitāla daļu turētāja sekojošās kapitālsabiedrībās:
8.11. SIA Balvu autotransports”;
8.1 2. SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”.
9. Papildināt Noteikumus ar 8.2 punktu šādā redakcijā:
„8.2 Dome ir dalībnieks šādās biedrībās un / vai nodibinājumos:
8.2, 1. Latvijas Pašvaldību savienība;
8.2 2. „Eiroreģions „Pleskava, Livonija”;
8.2 3. „Balvu rajona partnerība”;
8.2 4. Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija.”
10. Izteikt Noteikumu 9. punktu šādā redakcijā:
„9. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un pašvaldības
iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas:
9.1.Vēlēšanu komisiju;
9.2.Administratīvo komisiju;
9.3.Publisko iepirkumu komisiju;
9.4.Civilās aizsardzības komisiju;
9.5.Administratīvo aktu strīdu komisiju;
9.6.Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisiju;
9.7.Pedagoģiski medicīnisko komisiju;
9.8.Ekspertu komisiju;
9.9.Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisiju;
9.10.Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu norakstīšanas komisiju;
9.11.Pedagogu atlases komisiju;
9.12.Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisiju;
9.13.Būvju ekspluatācijā pieņemšanas komisiju;
9.14. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas
komisiju.”
11. Papildināt Noteikumus ar 12.11. punktu šādā redakcijā:
„12.11. Domes kapitālsabiedrībās veic kapitāla daļu turētāja pārstāvja funkcijas, ja dome ar
savu lēmumu nav noteikusi citu personu.”
12. Papildināt Noteikumus ar 15.14. punktu šādā redakcijā:
„15.14. dod rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem un pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību vadītājiem, apstiprina pašvaldības administrācijas iekšējos normatīvos aktus,
kā arī apstiprina domes administrācijas darbinieku pieņemšanas laikus.”
13. Izteikt Noteikumu 39. punktu šādā redakcijā:
„39. Domes lēmumu projektus pirms to iekļaušanas sēdes darba kārtībā, nodod izskatīšanai
pašvaldības institūcijām vai tās darbiniekiem atbilstoši to kompetencei un iesniedz
izskatīšanai un atzinuma sniegšanai pašvaldības administrācijas Juridiskajai nodaļai. Domes
saistošo noteikumu projekta autors (sagatavotājs) pievieno projektam paskaidrojuma rakstu,
sniedzot tajā likuma „par pašvaldībām”43. 1 pantā norādīto informāciju. Pārējiem lēmumu
projektiem (t.sk. iekšējiem noteikumiem, nolikumiem, instrukcijām) lēmuma projekta autors
paskaidrojuma rakstu sagatavo pēc paša iniciatīvas vai atbildīgās domes komitejas
pieprasījuma.”
14. Izteikt Noteikumu 45. punktu šādā redakcijā:
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„45. Līgumus pašvaldības vārdā slēdz Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja
vietnieks, Domes izpilddirektors, Pārvaldes vadītājs vai persona uz Domes priekšsēdētāja
izdotās pilnvaras pamata, ievērojot šajā nolikumā noteikto.”
15. Papildināt Noteikumus ar 45. 1 punktu šādā redakcijā:
„45.1 Domes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez Domes saskaņojuma Domes vārdā parakstīt
līgumus apstiprinātā budžeta ietvaros. Ar domes priekšsēdētāja rīkojumu Domes
priekšsēdētāja vietnieks var parakstīt Domes vārdā līgumus, kas slēdzami apstiprinātā
budžeta ietvaros un ir nepieciešami pašvaldības pārvaldes darbības nodrošināšanai.”
16. Izteikt Noteikumu 46. punktu šādā redakcijā:
„46. Darba līgumus ar Domes administrācijas darbiniekiem, iestāžu un struktūrvienību
vadītājiem, kā arī uzņēmuma līgumus un citus saimnieciskos un privāttiesiskos līgumus
apstiprinātā budžeta ietvaros bez īpaša pilnvarojuma slēdz izpilddirektors.”
17. Papildināt Noteikumus ar 46.1 punktu šādā redakcijā:
„46.1 Pašvaldības pastarpināto pārvaldes iestāžu vadītāji ir tiesīgi:
46.1 1. slēgt darba līgumus ar iestāžu darbiniekiem;
46.1 2. slēgt iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamos preču piegādes un pakalpojumu
līgumus ar fiziskām un juridiskām personām iestādes apstiprinātā budžeta ietvaros par
summu (līgumcenu), kas nepārsniedz 3000 latus un būvdarbu līgumus ar fiziskām un
juridiskām personām apstiprinātā budžeta ietvaros par summu (līgumcenu), kas nepārsniedz
10000 latus;
46.1 3. atbilstoši Domes lēmumam un tās pilnvarojumam vai iestādes Nolikumam slēgt
līgumus par Pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšanu, izīrēšanu, apsaimniekošanu un
citām darbībām ar nekustamiem īpašumiem”;
46.14. Iestāžu paraksttiesīgās personas ir tiesīgas bez attiecīga domes lēmuma slēgt īstermiņa
(nomas līguma termiņš vai vairākas reizes pēc kārtas ar vienu personu noslēgto līgumu
kopējais termiņš piecu gadu laikā nepārsniedz vienu gadu vai nomas objekts netiek nodots
nepārtrauktā lietošanā, bet nomai ir regulārs raksturs (piemēram, sporta zāles noma divas
reizes nedēļā ), un nomas maksa ir noteikta domes apstiprinātā maksas pakalpojumu
cenrādī ) īres un nomas līgumus.”
18. Papildināt Noteikumus ar 46.2 punktu šādā redakcijā:
„46.2 Līgumu projektus sastāda administrācijas Juridiskā nodaļa. Ja tiek gatavoti līdzīga
veida līgumi (piemēram, preču vai pakalpojumu iepirkumi, nekustamā īpašuma noma)
darbinieks, kura kompetencē ir minētais jautājums, sagatavo un saskaņo līguma projektu,
pamatojoties uz administrācijas Juridiskās nodaļas izstrādāto līguma paraugu. Pirms līguma
nodošanas parakstīšanai, visi līguma projekti (izņemot darba līgumus un līgumus, kuru
līgumcena nepārsniedz 1000 latus) jāiesniedz saskaņošanai administrācijas Finanšu un
grāmatvedības un Juridiskajai nodaļai. Atbilstoši līguma saturam un mērķim, katru līgumu
un tam pievienoto tāmi, tehnisko specifikāciju un citus pielikumus saskaņo atbildīgais
darbinieks par līguma saistību izpildi. Ja līguma projekts apstiprināts ar domes lēmumu,
domes administrācijas darbinieku saskaņojums nav nepieciešams”.
19. Papildināt Noteikumus ar 46.3 punktu šādā redakcijā:
„46.3 Darba līgumu reģistru ved un uztur domes administrācijas Lietvedības, komunikācijas
un informācijas nodaļas speciālists, pārējo līgumu reģistrus ved un uztur domes
administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājs.
Līgumi, kurus slēdz Pārvaldes vadītājs, tiek reģistrēti un glabājas attiecīgajā pārvaldē”.
20. Izteikt Noteikumu 85. punktu šādā redakcijā:
„85. Pašvaldības saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
elektroniski un rakstveidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi, saistošos noteikumus publicē Viļakas novada
domes bezmaksas izdevumā „Viļakas novadā” un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas, ja tajos nav noteikts vēlāks spēkā stāšanās laiks. Pieņemtos saistošos
noteikumus izvieto redzamā vietā pašvaldības domes ēkā, pagastu pārvaldēs un publicē
pašvaldības interneta mājas lapā.”
21. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
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Domes priekšsēdētājs

S.Maksimovs
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Viļakā
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Viļakas novada domes saistošiem noteikumiem Nr.11/2011
„Grozījumi 2009.gada 9.jūlija Viļakas novada domes saistošajos noteikumos Nr.1
„Viļakas novada pašvaldības nolikums””
Pašreizējās situācijas
raksturojums

Saistošo noteikumu
projekta nepieciešamības
pamatojums
Īss saistošo noteikumu
projekta satura izklāts

Pašreiz spēkā esošie saistošie noteikumi Nr.1 „Viļakas novada
pašvaldības nolikums” apstiprināti 2009.gada 9. jūlijā (sēdes protokols
Nr.3,2.&), turpmāk tekstā arī- Noteikumi.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām”24. panta pirmajai daļai
pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības
pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju
tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba
organizācijas jautājumus.
Pašvaldības pārvaldes struktūras aktualizēšana, funkciju precizēšana
saistībā ar domes pieņemtajiem lēmumiem.
1. Tiek grozīts Noteikumu 4. punkts par domes pastāvīgo komisiju
skaitlisko sastāvu;
2. tiek grozīts Noteikumu 5. punkts par domes pakļautībā esošām
pastarpinātās pārvaldes iestādēm;
3. Noteikumi papildināti ar 5.1 punktu, kuros noteikta pagastu
pārvalžu kompetence;
4. Noteikumu 6. punktā precizēta pašvaldības administrācija;
5. atbilstoši pašvaldības dalībai pašvaldības un citās
kapitālsabiedrībās papildināts Noteikumu 8. punkts, izsakot to
jaunā redakcijā un pievienojot 8.1 punktu;
6. atbilstoši pašvaldības dalībai biedrībās un/vai nodibinājumos,
Noteikumi papildināti ar 8.2 punktu;
7. atbilstoši pašvaldībā izveidotajām komisijām tiek precizēts un
papildināts Noteikumu 9. punkts;
8. Noteikumi papildināti ar 12.11. punktu, kas paver iespēju
domes kapitālsabiedrībās kā kapitāla daļu turētāja pārstāvi ar
domes lēmumu iecelt citas institūcijas;
9. precizēta izpilddirektora kompetence izdot iekšējos normatīvos
aktus;
10. Grozot Noteikumu 39. punktu tiek precizēta domes lēmumu un
saistošo noteikumu sagatavošanas kārtība un paskaidrojuma
raksta sagatavošana atbilstoši likuma „Par pašvaldībām”43.1
pantam;
11. Precizēti vairāki Noteikumu punkti, kas nosaka Domes
priekšsēdētāja, viņa vietnieka, izpilddirektora, pašvaldības
pastarpināto pārvalžu iestāžu kompetenci līgumu slēgšanā.
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Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz pašvaldības
budžetu
Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām
Normatīvie akti, saskaņā
ar kuriem Saistošie
noteikumi sagatavoti
Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām saistībā
ar Saistošo noteikumu
projektu

Domes priekšsēdētājs

Noteikta līgumu projektu sagatavošanas un saskaņošanas
kārtība, līgumu reģistru vešana.
12. Grozot Noteikumu 85. punktu atbilstoši normatīvajiem aktiem,
tiek precizēta pašvaldības izdoto saistošo noteikumu
saskaņošanas, publicēšanas un spēkā stāšanās kārtība un laiks,
Nav

Nav

Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu
piemērošanā- Viļakas novada domē Abrenes ielā 26, Viļakā.
Saistošo noteikumu izdošana neradīs papildus slogu administratīvajām
procedūrām.
Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punkts un 24.
pants
Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma
raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas
pašvaldības mājaslapā internetā www.vilaka.lv, saņemto priekšlikumu
vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus,
paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu
izvērtēšana pēc projekta publicēšanas mājaslapā: internetā
www.vilaka.lv
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts
izvērtēt pēc to saņemšanas.
S.Maksimovs

