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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Vecpiebalgas novada Inešu pagastā 

2020.gada 24.septembrī                             Nr. 4/2020 

Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2/2018 “Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām” 

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

 

Izdarīt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.2/2018 “Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus 

grozījumus: 

1. Izteikt saistošo noteikumu 12.punkta 12.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“12.2. administratīvo komisiju (5 locekļi).” 

 

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 37.1, 37.2 un 37.3 punktu šādā redakcijā: 

“37.1 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 komitejas loceklis ir reģistrējies dalībai 

komitejas sēdē elektroniski nosūtot pieteikumu par dalību attālināti vismaz piecpadsmit 

minūtes pirms komitejas sēdes un viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē 

ar videokonferences palīdzību. Savu balsojumu par izskatāmo lēmumprojektu 

klātneesošais komitejas loceklis izsaka mutvārdos tiešsaistē un apstiprina, parakstot 

komitejas sēdes protokolu ar elektronisko parakstu.”  

   

“37.2 Komitejas loceklis uzskatāms par klātesošo komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties 

balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja 

piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, un ir nodrošināta mutiska balsošana 

tiešsaistē, kas tiek apstiprināta, parakstot komitejas sēdes protokolu ar elektronisko 

parakstu.”  

 

“37.3 Ja valstī ir izsludināta ārkārtēja situācija, kuras rezultātā jāsamazina, ir liegta vai 

apgrūtināta klātienes pašvaldības darba organizācija, tās spēkā esamības laikā, 

Komitejas priekšsēdētājs Komitejas sēdes var organizēt attālināti, nosakot, ka 

Komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide 

reālajā laikā) un visi deputāti ir reģistrējušies dalībai Komitejas sēdē elektroniski 

nosūtot pieteikumu par dalību attālināti vismaz piecpadsmit minūtes pirms Komitejas 

sēdes un visiem deputātiem ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar 



  

videokonferences palīdzību.  Savu balsojumu par izskatāmo lēmumprojektu 

klātneesošais komitejas loceklis izsaka mutvārdos tiešsaistē un apstiprina, parakstot 

komitejas sēdes protokolu ar elektronisko parakstu.”  

 

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 56.1 un 56.2 punktu šādā redakcijā: 

“56.1 Ja deputāts Domes 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 deputāts ir reģistrējies dalībai Domes sēdē elektroniski 

nosūtot pieteikumu par dalību attālināti vismaz piecpadsmit minūtes pirms Domes 

sēdes un viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences 

palīdzību.  Savu balsojumu par izskatāmo lēmumprojektu klātneesošais domes deputāts 

izsaka mutvārdos tiešsaistē un apstiprina, parakstot domes sēdes protokolu ar 

elektronisko parakstu.”  

 

“56.2 Ja valstī ir izsludināta ārkārtēja situācija, kuras rezultātā jāsamazina, ir liegta vai 

apgrūtināta klātienes pašvaldības darba organizācija, tās spēkā esamības laikā,  Domes 

priekšsēdētājs Domes sēdes var organizēt attālināti nosakot, ka Domes sēdes norisē tiek 

izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā) un visi deputāti ir 

reģistrējušies dalībai Domes sēdē elektroniski nosūtot pieteikumu par dalību attālināti 

vismaz piecpadsmit minūtes pirms Domes sēdes un visiem deputātiem ir nodrošināta 

tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību. Savu balsojumu par 

izskatāmo lēmumprojektu klātneesošais domes deputāts izsaka mutvārdos tiešsaistē un 

apstiprina, parakstot domes sēdes protokolu ar elektronisko parakstu.”  

  

 

   

Novada domes priekšsēdētājs      I.Putniņš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PASKAIDOJUMA RAKSTS 

Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2/2018 “Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums” 

 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums  

1.1. Likuma “Par pašvaldībām” 24.panta pirmā daļa noteic, ka 

pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka 

pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas 

kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā 

arī citus pašvaldības organizācijas jautājumus. 

1.2. Ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos, ir 

grozījumi likumā “Par pašvaldībām”, proti, 61.panta ceturtajā 

daļā ir noteikts ka administratīvā pārkāpuma procesa veikšanai, 

kā arī likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu 

piemērošanu bērniem” noteikto uzdevumu izpildei pašvaldības 

dome apstiprina administratīvo komisiju vismaz piecu cilvēku 

sastāvā (līdzšinējo 3 locekļu vietā). Vecpiebalgas novada 

pašvaldības dome ir pieņēmusi attiecīgu lēmumu. 

1.3. Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2018.gada 

25.janvara saistošie noteikumi Nr.2/208 “Vecpiebalgas novada 

pašvaldības nolikums”, paredz kārtību kādā organizējamas 

Vecpiebalgas novada domes komiteju un domes sēdes, bet 

neparedz kārtību kādā notiek  komiteju un domes sēdes, ja 

deputāts  sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai 

komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā vai 

ja valstī ir izsludināta  ārkārtējā situācija. Līdz ar to saistošie 

noteikumi tiek papildināti ar tiesību normām, kas paredz 

iespēju, ka komitejas un domes sēdēs var tikt izmantota 

videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā). 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 
2.1. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus par 

pašvaldības nolikumu izriet no likuma “Par pašvaldībām” 

24.panta noteikumiem, kā arī no 21.panta pirmās daļas 

1.punktā noteiktā, ka dome ir tiesīga apstiprināt pašvaldības 

nolikumu (attiecīgi arī apstiprināt nolikuma grozījumus). 

2.2. Saistošo noteikumu 12.2.apakšpunkts izteikts sekojoši - 

administratīvā komisija ir piecu cilvēku sastāvā. 

2.2. Saistošo noteikumi papildināti ar 37.1, 37.2, 37.3, 56.1  un 

56.2  punktu.  

2.3. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – izstrādāt nolikumu 

atbilstoši domes pieņemtajiem lēmumiem. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu  

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta 

finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.  

3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav 

nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar. 



  

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo 

noteikumu piemērošanā ir pašvaldības dome vai tās pilnvarotās 

amatpersonas. 

5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās 

procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības 

līdzšinējo kārtību, bet precizē iepriekš noteikto kārtību.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms. 

 

 

Domes priekšsēdētājs             I. Putniņš 

 

 

 


