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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Alūksnē 

2020. gada 26. martā                                                    Nr. 10/2020 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Alūksnes novada domes 

   26.03.2020. lēmumu Nr.102  

           (protokols Nr. 4, 24. punkts) 

 

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

Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums” 

 
Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 

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

 

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

Nr. 18/2013 “Alūksnes novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 42.1 punktu šādā redakcijā: 

“42.1 Ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma 

dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, tad ne vēlāk kā divas stundas iepriekš 

informējot par to komitejas vadītāju, deputāts ir tiesīgs piedalīties komitejas sēdē, 

neatrodoties sēžu zālē, ja viņa rīcībā esošie tehniskie līdzekļi nodrošina iespēju piedalīties 

komitejas sēdes norisē ar videokonferences (attēla un skaņas pārraidi reālajā laikā) 

palīdzību, elektronisko balsošanu tiešsaistē un deputāts ir reģistrējies sēdei elektronisko 

dokumentu vadības sistēmā NAMEJS.” 

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 73.1 punktu šādā redakcijā: 

“73.1 Ja deputāts Domes sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma 

dēļ nevar ierasties Domes sēdes norises vietā, deputāts, ne vēlāk kā divas stundas pirms 

Domes sēdes informējot par to sēdes vadītāju, ir tiesīgs piedalīties Domes sēdē, 

neatrodoties sēžu zālē, ja viņa rīcībā esošie tehniskie līdzekļi nodrošina iespēju piedalīties 

Domes sēdes norisē ar videokonferences (attēla un skaņas pārraidi reālajā laikā) 

palīdzību, elektronisko balsošanu tiešsaistē un deputāts ir reģistrējies sēdei elektronisko 

dokumentu vadības sistēmā NAMEJS. Neatrodoties sēdes norises vietā, deputāts nevar 

piedalīties likuma “Par pašvaldībām” 40. panta ceturtajā daļā paredzētajos balsojumos.” 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS  



Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr. 10/2020  

“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 atbilstoši 

likuma “Par pašvaldībām” 34. un 56. pantam noteiktu 

pašvaldības domes komiteju un domes sēžu darba 

organizāciju deputātiem tajās piedaloties izmantojot 

videokonferenci. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Alūksnes novada pašvaldības nolikums tiek papildināts ar  

42.1 un 73.1 punktu, nosakot kārtību, kādā tiek realizēta 

deputātu tiesība piedalīties un balsot domes un komiteju 

sēdēs, neatrodoties sēdes norises vietā. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu grozījumi neparedz ietekmi 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 


