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Lēmums 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā 

202.gada 23.aprīlī        Nr.201 

          (protokols Nr.8, 22.p) 

 

Par izmaiņām Priekuļu novada domes Finanšu komitejas nolikumā 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par izmaiņām Priekuļu novada domes Finanšu 

komitejas nolikumā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka likuma “Par pašvaldībām” 56.panta 

otrā daļa nosaka, ka  komitejas sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no komitejas 

locekļiem. Ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma 

dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas 

sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja šāda iespēja 

ir noteikta pašvaldības nolikumā un klātneesošais komitejas loceklis ir reģistrējies dalībai komitejas 

sēdē pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā.  

Priekuļu novada pašvaldības nolikuma  40.1 punkts nosaka, ka  komitejas sēdes var tik 

organizētas attālināti, izmantojot videokonferences, konferences zvanu, kā arī izmantojot citus 

pašvaldības noteiktus informācijas tehnoloģijas rīkus. 

  Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 

daļas 2.p., Finanšu komitejas 2020.gada 20.aprīļa lēmumu (protokols Nr.5), elektroniski balsojot 

tiešsaistē, PAR –13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis,  Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks,  Jānis 

Mičulis,  Baiba Karlsberga, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Dace Kalniņa Māris Baltiņš, Ināra 

Roce, Elīna Krieviņa, Jānis Ročāns), PRET –nav, ATTURAS –nav nolemj: 

 

1.  Papildināt Priekuļu novada domes Finanšu komitejas nolikumu ar  15.1.punktu šādā redakcijā: 

“15.1 Komitejas sēdes var tikt organizētas attālināti, izmantojot videokonferences, konferences 

zvanu, kā arī izmantojot citus pašvaldības noteiktus informācijas tehnoloģijas rīkus.”  

2. Papildināt Priekuļu novada domes Finanšu komitejas nolikumu ar  16.1.punktu šādā redakcijā: 

“16.1  Savu balsojumu par izskatāmo lēmumprojektu komitejas sēdes norises vietā klātneesošais 

komitejas loceklis apstiprina elektroniskā balsošanā tiešsaistē saskaņojot komitejas sēdes 

protokolu  e-risinājuma rīkā vai parakstot komitejas sēdes protokolu ar elektronisko parakstu.”  

3. Izmaiņas nolikumā stājas spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē. 

 

 

Domes priekšsēdētāja   (paraksts)     E. Stapulone 
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