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          (protokols Nr.18, 95.§) 

 
Par Vides aizsardz ības un re ģionālās 
att īst ības ministrijai atzinumu 2021.gada 
1.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.1 
“Valmieras novada pašvald ības nolikums” 
 

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2021.gada 1.jūlijā izdeva 
saistošos noteikumus Nr.1 “Valmieras novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – Saistošie 
noteikumi) un nosūtīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM) 
atzinuma sniegšanai. 

Pašvaldība ir saņēmusi VARAM 2021.gada 24.augusta atzinumu Nr.1-18/7787 (Pašvaldībā 
saņemts 25.08.2021. un reģistrēts ar Nr.1.6/21/8) (turpmāk – Atzinums), kurā par Pašvaldības 
Saistošajiem noteikumiem ir izteikti deviņi iebildumi.  

Likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa noteic, ja saņemts ministrijas atzinums, kurā 
pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos 
noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus. Ja 
pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz 
atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus. Saistošos noteikumus triju darba dienu 
laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta ministrijai. 

Saistošie noteikumi, ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 24.panta trešo daļu, ir stājušies 
spēkā. Pašvaldība ir pārskatījusi Saistošos noteikumus un ir veikti attiecīgi grozījumi atbilstoši 
VARAM norādījumiem, tādējādi ņemot vērā VARAM Atzinumā izteiktos iebildumus, izņemot 
5.iebildumu un daļēji 9.iebildumu.  

Pašvaldība nav ņēmusi vērā VARAM izteikto 5.iebildumu, norādot tam šādu pamatojumu. 
Nav strīdu par to, ka atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktam 

pašvaldības domes ekskluzīvā kompetence ir pašvaldības budžetu, budžeta grozījumu un pārskatu 
par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu apstiprināšana. Turklāt likuma 
“Par pašvaldībām” 46.pants nosaka, ka pašvaldības budžetu pašvaldības dome apstiprina saistošo 
noteikumu veidā. Ņemot vērā minēto tiesisko regulējumu un ievērojot Saistošo noteikumu 
107.punktā noteikto (punkts izteikts jaunā redakcijā atbilstoši Atzinumā norādītajam), domes 
priekšsēdētāja vietnieki līgumus paraksta tikai Pašvaldības domes apstiprinātā Pašvaldības budžeta 
ietvaros.   

Attiecībā uz VARAM 9.iebildumu, tas ņemts vērā daļēji, jo pašvaldības iestāžu lēmumus 
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 21.punktu var atcelt ne tikai dome, bet 
arī domes priekšsēdētājs, piemēram, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.panta 
trešo daļu. Savukārt Saistošo noteikumu 135. un 136.punkts nosaka procesa virzību, kādā tiek 
organizēta iesnieguma izskatīšana par iestādes faktisko rīcību vai administratīvā akta apstrīdēšanu. 

 
Ņemot vērā minēto un VARAM 08.12.2021. atzinumu Nr.1-18/10665, kā arī pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,  
 



Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 17 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš, 
G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, 
V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 
1. nepiekrist VARAM Atzinumā izteiktajam 5. iebildumam un daļēji nepiekrist 9. iebildumam, 

tādējādi atstāt negrozītu Saistošo noteikumu 31.11., 32.7.1, 33.8.apakšpunktu un 135. un 
136.punktu; 

2. uzdot Pašvaldības administrācijas struktūrvienībai “Dokumentu pārvaldības un klientu 
apkalpošanas centrs” šo lēmumu nosūtīt VARAM; 

3. lēmums stājas spēkā 2021.gada 30.decembrī.  
 
 

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


