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Vārkavas novadā 

         APSTIPRINĀTI 

  ar Vārkavas novada domes 

        2013.gada 26.jūnija lēmumu(protokols 

Nr.21/1) 

 

VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.58 
 

Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.1 „Vārkavas novada pašvaldības nolikums” 

 
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 

"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 

 

1. Izdarīt Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 

„Vārkavas novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

 

1.1. Aizstāt 3.punktā vārdu „trīspadsmit” ar vārdu „deviņi”; 

1.2. Aizstāt 4.1.apakšpunktā vārdu „septiņu” ar vārdu „pieci”; 

1.3. Aizstāt 4.2.apakšpunktā vārdu „sešu” ar vārdu „triju”; 

1.4. Izteikt nolikuma 5.punktu šādā redakcijā: 

 

„5. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes:  

5.1. Vārkavas novada dome (turpmāk – administrācija vai pašvaldības administrācija); 

5.2. Vārkavas novada sociālais dienests ; 

5.3. Vārkavas vidusskola; 

5.4. Rimicānu pirmskolas izglītības iestāde  ar struktūrvienību: 

    5.4.1.Rimicānu pirmskolas izglītības iestādes filiāle „Vanadziņi”; 

5.6. Vārkavas pamatskola; 

5.7. Vārkavas novada bāriņtiesa; 

5.8. Rožkalnu pagasta pārvalde; 

5.9. Vārkavas pagasta pārvalde; 

5.10. Vārkavas novada kultūras centrs ar struktūrvienībām: 

   5.10.1. Rožkalnu kultūras nams; 

   5.10.2. Vārkavas tautas nams; 

   5.10.3. Vārkavas novadpētniecības muzejs – tūrisma informācijas centrs; 

   5.10.4. Upmalas bibliotēka; 

   5.10.5. Vanagu bibliotēka; 

   5.10.6. Vārkavas bibliotēka; 

   5.10.7. Rožkalnu bibliotēka; 

   5.10.8. Arendoles bibliotēka; 

5.11. Dzimtsarakstu nodaļa; 

5.12. Vārkavas novada sporta skola. 

5.13. Informācijas un atbalsta centrs „Vanagi”; 

  

1.5. Svītrot 6.3 un 6.6 apakšpunktus; 

1.6. Papildināt nolikumu ar 10.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 
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„10.1.5.dzīvokļu jautājumu komisiju.”; 

 

1.7. Aizstāt 12.punkta trešajā teikumā skaitli „10” ar skaitli „11”; 

1.8. Papildināt nolikumu ar 15.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

„15.5. vada sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju.”; 

 

1.9. Aizstāt 18.punktā vārdus „darba samaksas nolikumu” ar vārdiem „amatpersonu un 

darbinieku vienotas atlīdzības nolikumu”; 

1.10.  Svītrot nolikuma 21.2. un 21.3.apakšpunktu;  

1.11. Izteikt nolikuma 34.punktu šādā redakcijā: 

 

„34. Domes sēdes darba kārtību nosaka domes priekšsēdētājs. Domes sēdes 

darba kārtībā tiek iekļauts jebkurš jautājums, kas iesniegts domes 

priekšsēdētājam ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms kārtējās domes sēdes. Par citu 

jautājumu iekļaušanu domes darba kārtībā likumā noteiktajā kārtībā lemj dome. 

Izskatot domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus, ziņojuma sniedzējs 

informē domi par lēmumu projektu izskatīšanas secību un saņemtajiem 

atzinumiem.”; 

1.12. Svītrot 72.punktu; 

1.13. Papildināt 75.punkta pirmajā un otrajā teikumā aiz vārda „piecu” ar vārdu „darba”; 

1.14. Aizstāt 78.punktā vārdus „Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai” ar 

vārdiem „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai”; 

1.15. Izteikt 79.pantu šādā redakcijā: 

 

„79. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks iedzīvotājus pieņem šādos 

pieņemšanas laikos: 

79.1. Domes priekšsēdētājs: pirmdienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 12:00 un 

ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.12:00 Vārkavas novada pašvaldības domes ēkā 

– Skolas ielā 5, Vecvārkavā, kā arī katra mēneša pirmajā otrdienā - Vārkavas pagasta 

pārvaldē un trešajā otrdienā - Rožkalnu pagasta pārvaldē no plkst. 10.00 – 12.00; 

79.2. Domes priekšsēdētāja vietnieks: katra mēneša pirmajā otrdienā -Vārkavas 

pagasta  Piliškās no plkst.9.00 – 12.00, pirmajā trešdienā- Rožkalnu pagasta 

Rimicānos no plkst. 9.00 – 12.00 ,otrajā trešdienā- Upmalas pagasta Vanagos no 

plkst. 9.00 – 12.00  ,otrajā ceturtdienā- Rožkalnu pagasta Arendolē no plkst. 9.00 – 

12.00,trešajā trešdienā Vārkavas pagasta Vārkavā no plkst.9.00 – 12.00  ,ceturtajā 

trešdienā no plkst.9.00 – 12.00 Vārkavas novada pašvaldības domes ēkā – Skolas 

ielā 5, Vecvārkavā.”; 

 

1.16. Papildināt nolikumu ar 79.¹ un 79.²punktiem šādā redakcijā: 

 

„79.¹ Domes deputāti rīko iedzīvotāju pieņemšanas ne retāk kā reizi divos mēnešos, par 

ko informācija izliekama uz informācijas stenda un publicējama pašvaldības mājas lapā 

internetā. 

79.² Institūciju vadītāji un domes atbildīgie darbinieki apmeklētājus pieņem saskaņā ar 

domes priekšsēdētāja apstiprinātu apmeklētāju pieņemšanas sarakstu, kurš izliekams pie 

kabineta durvīm un publicējams pašvaldības mājas lapā internetā.”  

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                                 A.Brakovska 
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Paskaidrojuma raksts 

 

Vārkavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.58 

„Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.julija saistošo noteikumu Nr.1 

„Vārkavas novada pašvaldības nolikums”” 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

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. 

Pamatojoties uz spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un Vārkavas novada 

pašvaldības iekšējiem normatīvajiem aktiem ar šiem grozījumiem tiek 

precizēts pašvaldības nolikuma teksts. 

2.Īss projekta satura 

izklāsts 

Ar grozījumiem tiek precizēts: 

- pamatojoties uz grozījumiem Republikas pilsētas domes un novada domes 

vēlēšanu likumā tiek grozīts domē ievēlējamo deputātu skaits; 

- komiteju locekļu skaits saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 54.panta otro 

daļu; 

- pašvaldības budžeta iestāžu saraksts, izsakot 5.punktu jaunā redakcijā; 

- nolikums papildināts ar 10.1.5.apakšpunktu, jo 23.03.2011. ar Vārkavas 

novada domes lēmumu Nr.8/8 tika izveidota dzīvokļu jautājumu komisija, bet 

nolikums netika precizēts; 

- 12.punktā tiek labota pārrakstīšanās kļūda; 

- nolikums tiek papildināts ar 15.5.apakšpunktu, jo deputāti vienojas, jau 

pašvaldības nolikumā noteikt, ka sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas priekšsēdētājs ir domes priekšsēdētāja vietnieks; 

- 18.punktā tiek labots nolikuma nosaukums, jo ir grozīts darbinieku atlīdzības 

nolikums un izteikts citā redakcijā; 

- svītrots 21.2. un 21.3. apakšpunkti, sakarā ar dzīvokļu jautājumu komisijas 

izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu šos jautājumus skata norādītā 

komisija nevis sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja; 

- 34.punktā, termiņš kādā var iesniegt jautājumu izskatīšanai kārtējā domes 

sēdē; 

- svītrots 72.punkts, jo likuma „Par pašvaldībām” 40.panta pirmā daļa nosaka, 

ka balsošana ir atklāta un vārdiska; 

- 75.punktā domes sēdes protokola pieejamības termiņš, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 48.panta pirmo daļu domes priekšsēdētājam 

lēmumi jāparaksta piecu darba dienu laikā; 

- 78.punktā ministrijas nosaukums; 

- 79.punkts tiek precizēts pieņemšanas laiks un otrais, trešais teikums izteikts 

kā 79.¹ un 79.²punkts. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Projekts šo jomu neskar. 

4. Informācija par Projekts šo jomu neskar. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255


 

 4 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 

teritorijā 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav veiktas.  

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              A.Brakovska 


