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Lēmums 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā 

2020.gada 23.aprīlī         Nr.215 

          (protokols Nr.8, 36.p) 

 

Par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi Priekuļu 

novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Priekuļu novada 

pašvaldības nolikums” izdošanu 

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu 

Nr.6 “Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 

“Priekuļu novada pašvaldības nolikums” izdošanu. 

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. 

Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 34. pantam domes sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk 

nekā puse no domes deputātiem. Ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa 

vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka 

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

iespēja ir noteikta pašvaldības nolikumā un klātneesošais domes deputāts ir reģistrējies dalībai domes 

sēdē pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā.  

Savukārt, likuma 56. pants nosaka, ka gadījumā 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. 

Saistošie noteikumi tiek izdoti ar mērķi pašvaldības nolikumā noteikt kārtību, kādā tiek 

organizētas attālinātas domes un komiteju sēdes. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 1.punktu, 24.pantu, 34.pantu un 56.pantu, 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 Priekuļu novada dome nolemj: 

 

1. Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6 “Grozījumi Priekuļu novada 

pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Priekuļu novada pašvaldības 

nolikums”. 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi, saistošo noteikumu un paskaidrojuma rakstu nosūtīšanu Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Administratīvās nodaļas vadītāja L.Prikule . 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veic izpilddirektors F. Puņeiko. 

 

 

Domes priekšsēdētāja  (paraksts)     Elīna Stapulone 

 

 


