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PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS 

 SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 6/20 

 

„Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.7/19 „Priekules novada pašvaldības nolikums”” 

                                                                                                                   

 Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

 34.panta pirmo un otro daļu un 56.panta otro un trešo daļu 

 

  Izdarīt Priekules novada pašvaldības 2019.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.7/19 „PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” (turpmāk – Nolikums) 

šādus grozījumus: 

 

1. Papildināt Nolikumu ar 35.¹, 35.² un 35.³ punktu šādā redakcijā: 

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

dēļ, vai cita attaisnojoša iemesla dēļ, (tai skaitā ārkārtas situācijas 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 speciālā lietvedības programmā (vai 

citā izveidotā e-risinājuma rīkā). 

35.² 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 un ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē. 

35.³ Domes komiteju norises tehniskajam nodrošinājumam 35.¹ un 35.² pantā noteiktajos 

gadījumos izmanto datortehniku un speciālu lietvedības programmu (vai citu izveidotu e-

risinājuma rīku), kura nodrošina drošu piekļuvi sēžu materiāliem un balsošanu elektroniski, 

izmantojot internetu.” 

 

2. Papildināt Nolikumu ar 62.¹, 62.² un 62.³ punktu šādā redakcijā: 

“62.¹ Ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma 

dēļ, vai cita attaisnojoša iemesla dēļ, (tai skaitā ārkārtas situācijas 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 domes deputāts ir reģistrējies dalībai 

domes sēdē speciālā lietvedības programmā (vai citā izveidotā e-risinājuma rīkā). 

 62.² 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 un ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē. Neatrodoties 

sēdes norises vietā, deputāts nevar piedalīties likuma "Par pašvaldībām" 40.panta ceturtajā daļā 

paredzētajos balsojumos. 

62.³ Domes sēdes norises tehniskajam nodrošinājumam 62.¹ un 62.² pantā noteiktajos gadījumos 

izmanto datortehniku un speciālu lietvedības programmu (vai citu izveidotu e-risinājuma rīku), 

kurā deputāts reģistrējas dalībai sēdē un, kura nodrošina drošu piekļuvi sēžu materiāliem un 

drošu balsošanu elektroniski, izmantojot internetu.” 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja      V.Jablonska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p40

