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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Alūksnē 

2020. gada 29. oktobra                             Nr. 24/2020 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Alūksnes novada domes 

29.10.2020. lēmumu Nr.275 

           (protokols Nr. 16, 16. punkts) 

 

Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos 

Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

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

 

1. Izdarīt Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 

“Alūksnes novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

1.1. Aizstāt visā tekstā vārdus “Alūksnes novada pašvaldības laikraksts” ar vārdiem 

“Alūksnes novada pašvaldības informatīvais izdevums” attiecīgā locījumā. 

1.2. Aizstāt 11.4.1 apakšpunktā vārdus “akciju sabiedrība “SIMONE” ar vārdiem 

“sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alūksnes enerģija”” attiecīgā locījumā. 

1.3. 24.punktā izteikt 24.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“24.1.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alūksnes enerģija”. 

1.4. Izteikt 42.1 punktu šādā redakcijā: 

“42.1 Komitejas vadītājs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ne vēlāk kā divas 

stundas iepriekš var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference 

(attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja deputātu rīcībā esošie tehniskie līdzekļi 

nodrošina iespēju piedalīties komitejas sēdes norisē ar videokonferences (attēla un 

skaņas pārraide reālajā laikā) palīdzību, elektronisko balsošanu tiešsaistē un deputātiem 

ir iespēja reģistrēties sēdei elektronisko dokumentu vadības sistēmā NAMEJS”. 

1.5. Izteikt 73.1 punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: 

“Domes sēdes vadītājs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ne vēlāk kā divas 

stundas iepriekš var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference 

(attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja deputātu rīcībā esošie tehniskie līdzekļi 

nodrošina iespēju piedalīties domes sēdes norisē ar videokonferences (attēla un skaņas 

pārraide reālajā laikā) palīdzību, elektronisko balsošanu tiešsaistē un deputātiem ir 

iespēja reģistrēties sēdei elektronisko dokumentu vadības sistēmā NAMEJS”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020.gada 2.novembrī. 

 

 Domes priekšsēdētājs               A.DUKULIS 

 



Alūksnes novada domes saistošo noteikumu 

“Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos 

Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums”” 
paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu projekts “Grozījumi Alūksnes novada 

domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums””, 

turpmāk – saistošie noteikumi, ir sagatavots, lai precizētu 

pašvaldības darba organizācijas kārtību. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošo noteikumu grozījumi izstrādāti, pamatojoties uz 

likumu “Grozījumi likumā “Par pašvaldībām”” (“Latvijas 

Vēstnesis” Nr.202A). 

Ar saistošajiem noteikumiem precizēta domes komiteju un 

sēžu darba kārtība.  

Ar saistošajiem noteikumiem precizētas normas par 

informatīvo izdevumu iedzīvotāju informēšanai, 

kapitālsabiedrības forma un nosaukums. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu grozījumi nepiedāvā izmaiņas attiecībā 

uz pašvaldības budžetu. Saistošo noteikumu izpilde tiks 

nodrošināta esošo institūciju ietvaros. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Projekts šo jomu neskar. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas.  

7. Cita informācija Nav. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

 


