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Priekuļu novada pašvaldības  

Saistošie noteikumi Nr.6/2020 

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

"Priekuļu  novada pašvaldības nolikums"  

Izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 

21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu 

Izdarīt Priekuļu novada  domes 2009. gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Priekuļu 

novada pašvaldības nolikums" (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus: 

1. Svītrot 40.1 punktā vārdus “vai aptaujas kārtībā”. 

2. Svītrot 90.1 punktā vārdus “vai aptaujas kārtībā”. 

3. Papildināt noteikumus ar XI nodaļu šādā redakcijā: 

 

"XI. Noslēguma jautājums 

116. Laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija 

vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti pārvietošanās 

ierobežojumi, domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var noteikt, ka ārkārtējās situācijas vai 

izņēmuma stāvokļa laikā domes un komiteju sēdes notiek attālināti, ievērojot 40.1, 90.1 punktos 

minētos vai ārkārtējās situācijas noteiktos nosacījumus. Domes priekšsēdētāja vai komitejas 

vadītāja rīkojumā norāda, kādā veidā tiek organizēta attālinātās domes vai komitejas sēdes 

norise, un, kādā veidā sabiedrība tiek informēta par attālinātās domes vai komitejas sēdes 

norisi.". 

 

Domes priekšsēdētāja  (paraksts)     Elīna Stapulone 
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Paskaidrojuma raksts 

Priekuļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 6/20 "Grozījumi 2009. gada 1. jūlija 

Priekuļu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1 "Priekuļu novada pašvaldības 

nolikums" 

Pašreizējās situācijas 

raksturojums 

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. 

2020.gada 26.martā Priekuļu novada dome izdeva saistošos 

noteikumus Nr.4 “Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 1. 

jūlija saistošajos noteikumos Nr.1  "Priekuļu  novada pašvaldības 

nolikums” papildinot saistošos noteikumus ar nosacījumiem par domes 

un komiteju organizēšanu attālināti.  

2020.gada 21.aprīlī saņemts Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas atzinums par saistošajiem noteikumiem, kuros lūgts 

veikt saistošo noteikumu grozījumus ar mērķi nodrošināt domes darbu 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām jebkuros apstākļos. Pašvaldības 

nolikums tiek precizēts, veicot izmaiņas nolikuma 40.1,  90.1 punktos un 

papildinot ar noslēguma jautājumu, nosakot speciālu regulējumu domes 

un komitejas sēžu organizēšanai valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas 

vai izņēmuma stāvokļa laikā. 

Saistošo noteikumu projekta 

nepieciešamības 

raksturojums, dokumenta 

būtība 

Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek precizēta kārtība komiteju un 

domes attālinātu sēžu norisei, domes priekšsēdētāja un komiteju vadītāju 

rīcība organizējot attālinātās domes un komiteju sēdes. 
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Īss saistošo noteikumu 

projekta satura izklāsts 

Noteikumos tiek labots  40.1 punkts, izslēdzot vārdus “ vai aptaujas 

kārtībā”. 

Noteikumos tiek labots  90.1 punkts, izslēdzot vārdus “ vai aptaujas 

kārtībā”. 

Noteikumi tiek papildināti ar noslēguma jautājumu, kas nosaka, ka laikā, 

kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta 

ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības 

apdraudējumu vai ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi, domes 

priekšsēdētājs ar rīkojumu var noteikt, ka ārkārtējās situācijas vai 

izņēmuma stāvokļa laikā domes un komiteju sēdes notiek attālināti. 

Domes priekšsēdētāja rīkojumā tiks norādīts, kādā veidā tiek organizēta 

attālinātās domes vai komitejas sēdes attālinātā norise (kāds e-

pakalpojuma rīks vai elektroniskā dokumentu vadības sistēma 

izmantojama), un, kādā veidā sabiedrība tiks informēta par attālinātās 

domes vai komitejas sēdes norisi. 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

pašvaldības budžetu 

Nav. 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav. 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu izdošana neradīs papildus slogu administratīvajām 

procedūrām. 

 

Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām saistībā ar 

Saistošo noteikumu projektu 

Nav. 

 

 

Domes priekšsēdētāja  (paraksts)     Elīna Stapulone 
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