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Rundāles novada domes 2020.gada 30.decembra saistošie noteikumi Nr.15
„Grozījumi Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.1
„Rundāles novada pašvaldības nolikums””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu
Izdarīt Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.1 “Rundāles
novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1.

izteikt 24.punktu šādā redakcijā:
“24. Komitejas sēžu norises laiku un vietu nosaka komitejas priekšsēdētājs,
saskaņojot ar Domes priekšsēdētāju un paziņojot Domes sekretāram, kas nodrošina
komiteju sēžu protokolēšanu. Komiteju sēdes nedrīkst būt tajā pašā laikā, kad ir
Domes sēdes. Komitejas priekšsēdētājs sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdes
un sastāda sēdes darba kārtību. Komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas
sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā
laikā), ja:
24.1. komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai
komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā un par to ir
paziņojis ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms komitejas sēdes līdz pulksten
10.00;
24.2. pašvaldības teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi
pulcēšanās ierobežojumus.

Komitejas loceklis uzskatāms par klātesošu komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties
balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja
piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā
balsošana tiešsaistē un viņš ir reģistrējies dalībai komitejas sēdē, izmantojot
pašvaldības izvēlēto e-risinājuma rīku.”;
2.

izteikt 40.punktu šādā redakcijā:
“40. Domes kārtējās sēdes sasauc Domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises
laiku, vietu un darba kārtību. Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes
norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā),
ja:
40.1. domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai
komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā un par to ir
paziņojis ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms domes sēdes līdz pulksten
10.00;
40.2. pašvaldības teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi
pulcēšanās ierobežojumus.

Domes deputāts uzskatāms par klātesošu domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā,
neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar
videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un viņš ir
reģistrējies dalībai domes sēdē, izmantojot pašvaldības noteikto e-risinājuma rīku”.
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Paskaidrojuma raksts
Rundāles novada domes 2020.gada 30.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.15
„Grozījumi Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.1 „Rundāles
novada pašvaldības nolikums””
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Norādāmā informācija
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 34.panta pirmo un otro daļu un
56.panta otro daļu Grozījumu redakcijā no 2020.gada 2.novembra
domes (komitejas) priekšsēdētājs varēs noteikt, ka sēdes norisē tiek
izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja
šāda iespēja ir noteikta pašvaldības nolikumā un ja:
1) domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa
vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā;
2) attiecīgajā teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts
noteikusi pulcēšanās ierobežojumus.
Domes deputāts būs uzskatāms par klātesošu domes (komitejas) sēdē un
tiesīgu piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņš būs
reģistrējies dalībai domes (komitejas) sēdē pašvaldības nolikumā
noteiktajā kārtībā, viņam būs nodrošināta tehniska iespēja piedalīties
sēdē ar videokonferences palīdzību un nodrošināta elektroniskā
balsošana tiešsaistē.
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Noteikumi nosaka, ka atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 34.panta
pirmās un otrās daļas, un 56.panta otrās daļas nosacījumiem, tiek veikti
grozījumi Rundāles novada domes 2009.gada saistošo noteikumu Nr.1
“Rundāles novada pašvaldības nolikums” 26. un 40.punktā, kas nosaka
kārtību, kādā domes deputāti varēs piedalīties attālināti komitejas sēdēs
un domes sēdēs.
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