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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Skrundā, Skrundas novadā
2020.gada 26.novembrī

Nr. 7/2020
APSTIPRINĀTI
ar Skrundas novada Domes
sēdes lēmumu (prot. Nr. 18, 1.§)

Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra
saistošajos noteikumos Nr.21/2013
„Skrundas novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.
21/2013 „Skrundas novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1. Svītrot noteikumu 22.9.punktu,
2. Papildināt noteikumus ar 53.1 punktu šādā redakcijā:
“53.1 Ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma
dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā vai attiecīgā teritorijā izsludināta ārkārtējā
situācija, vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus, komitejas priekšsēdētājs var noteikt,
ka komitejas sēde var notikt attālināti ar videokonferences (attēla un skaņas pārraide reālajā
laikā) palīdzību, lai deputāts varētu paust savu viedokli par lēmumprojektiem un piedalīties
komitejas lēmumu pieņemšanā.”,
3. Papildināt noteikumus ar 53.2 punktu šādā redakcijā:
“53.2 Domes deputāts uzskatāms par klāt esošu domes komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties
balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties,
reģistrēt savu dalību sēdē un nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē ar videokonferences
palīdzību.”,
4. Papildināt noteikumus ar 53.3punktu šādā redakcijā:
“53.3 Videokonferences režīmā deputāts balso atklāti, vārdiski. Deputāta balsojumu reģistrē
sekretārs.”,
5. Papildināt noteikumus ar 89.1 punktu šādā redakcijā:
“89.1 Ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma
dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā vai attiecīgajā teritorijā izsludināta ārkārtējā
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situācija, vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka
domes sēde var notikt attālināti ar videokonferences (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā)
palīdzību.”,
6. Papildināt noteikumus ar 89.2 punktu šādā redakcijā:
“89.2 Domes deputāts uzskatāms par klāt esošu domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā,
neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties, reģistrēt
savu dalību sēdē un nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē ar videokonferences
palīdzību. Neatrodoties sēdes norises vietā, deputāts nevar piedalīties likuma “Par
pašvaldībām” 40.panta ceturtajā daļā paredzētajos balsojumos.”,
7. Papildināt noteikumus ar 89.3punktu šādā redakcijā:
“89.3 Videokonferences režīmā deputāts balso atklāti, vārdiski. Deputāta balsojumu reģistrē
sekretārs.”,
8. Grozījumi noteikumos stājas spēkā nākamajā dienā pēc parakstīšanas.
Skrundas novada domes
priekšsēdētāja

Loreta Robežniece
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2020
„Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.
21/2013 „Skrundas novada pašvaldības nolikums””
Paskaidrojuma raksta sadaļa
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Informācija
1.1. Skrundas novada dome 26.03.2020. sēdē pieņēma lēmumu par
pašvaldības Arhīva ekspertu komisijas likvidēšanu.
1.2. Likuma „Par pašvaldībām” 34.panta pirmajā daļā ir noteikts,
ka Domes sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no
domes deputātiem. Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes
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 izsludināta ārkārtējā
situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus.
Savukārt likuma 56.pantā teikts, ja Komitejas sēde var notikt, ja
tajā piedalās vairāk nekā puse no komitejas locekļiem. Komitejas
priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota
videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja šāda
iespēja ir noteikta pašvaldības nolikumā un ja: 1) komitejas
loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai
komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā; 2)
attiecīgajā teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts
noteikusi pulcēšanās ierobežojumus.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek noteikts, ka, ja domes

deputāts domes sēdes vai komitejas sēdes laikā atrodas citā vietā
un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes
sēdes vai komitejas sēdes norises vietā, vai attiecīgajā teritorijā
izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās
ierobežojumus, domes priekšsēdētājs vai komitejas priekšsēdētājs
var noteikt, ka domes sēdes vai komitejas sēdes norisē tiek
izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Nav nosakāms.

4. Informācija par projekta Neietekmē.
ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Domes priekšsēdētājs vai komitejas priekšsēdētājs varēs noteikt, ka
domes sēdes vai komitejas sēdes norisē tiek izmantota
videokonference.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav veiktas.

Domes priekšsēdētāja

L. Robežniece
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