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2020.gada 4.novembrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Saulkrastos 

Nr. SN 30/2020 

Apstiprināti 

Saulkrastu novada domes 

2020.gada 4.novembra sēdē 

 (prot. Nr.33/2020§2) 

 

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr. SN 

6/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

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

 

Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu novada domes 2019.gada 9.augusta saistošajos 

noteikumos Nr. SN 6/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – Nolikums):  

 

1. Izteikt Nolikuma 33.1 punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: 

“Ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā komandējuma dēļ vai nevar 

ierasties komitejas sēdes norises vietā veselības stāvokļa dēļ vai ja pašvaldības 

administratīvajā teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi 

pulcēšanās ierobežojumus, komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes 

norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja 

komitejas sēdes norises vietā klātneesošais komitejas loceklis ir reģistrējies dalībai 

komitejas sēdē dokumentu vadības sistēmā, elektroniski nosūtot pieteikumu par dalību 

attālināti komitejas  priekšsēdētājam.”. 

 

2. Izteikt 68.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:  

“Ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts 

noteikusi pulcēšanās ierobežojumus, vai ja deputāts Domes sēdes laikā atrodas citā 

vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties Domes sēdes norises 

vietā, deputāts, ne vēlāk kā trīs stundas pirms Domes sēdes informējot par prombūtni 

Domes priekšsēdētāju, ir tiesīgs piedalīties Domes sēdē, neatrodoties sēžu zālē, ja viņa 

rīcībā esošie tehniskie līdzekļi nodrošina iespēju piedalīties Domes sēdes norisē ar 

videokonferences palīdzību un  domes sēdes norises vietā klātneesošais domes deputāts  

ir reģistrējies dalībai domes sēdē dokumentu vadības sistēmā.”. 

 

3. Papildināt 123.punktu aiz vārda “pārvietošanās” ar vārdiem “vai pulcēšanās”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs N.Līcis 
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2020.gada 25.marta Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu 

novada domes 2019.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr. SN 6/2019 “Saulkrastu 

novada pašvaldības nolikums”” 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

2020.gada 8.oktobrī Latvijas Republikas Saeima 

pieņēma likumu “Grozījumi likumā “Par pašvaldībām”” 

(turpmāk – Grozījumi), kas stāsies spēkā 2020.gada 

2.novembrī. Grozījumi paredz būtiskas izmaiņas 

pašvaldību iespējās attālināti organizēt domes un 

komiteju darbu, kā arī atrunā slēgtu sēžu rīkošanas 

nosacījumus. 

Lai ierobežotu straujo Covid-19 infekcijas 

izplatības pieaugumu Latvijā, 2020.gada 27.oktobrī 

Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr.647 

“Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 8.jūnija 

noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai””, ar kuriem noteikti stingrāki pulcēšanās 

ierobežojumi gan privātos, gan publiskos pasākumos. 

Ņemot vērā minēto, pulcēšanās ierobežojumi visā valsts 

teritorijā ne tikai tiek saglabāti, bet tiek noteikti vēl 

stingrāki. Līdz ar to pašvaldības, izvērtējot 

epidemioloģisko situāciju savā administratīvajā 

teritorijā, tajā skaitā pamatojoties uz kompetentas valsts 

pārvaldes institūcijas (piemēram, Slimību profilakses un 

kontroles centra) apkopotajiem datiem, varēs izmantot 

jauno likuma “Par pašvaldībām” regulējumu un noteikt 

domes un komiteju sēžu norisi attālināti, kamēr 

pulcēšanās ierobežojumi attiecīgajā teritorijā ir spēkā, 

neatkarīgi no tā, vai turpmāk tie tiks mīkstināti. 

Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz augstāk minētajām 

izmaiņām normatīvajos aktos un Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 2020.gada 2.novembra 

vēstuli Nr.1-132/9746.  

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi noteic, ka domes (komitejas) 

priekšsēdētājs var noteikt, ka sēdes norisē tiek izmantota 

videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), 

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 dokumentu vadības 

sistēmā un viņam būs nodrošināta tehniska iespēja 

piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un 

nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz sociāli ekonomisko 

stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) 

pašvaldības teritorijā 

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko 

stāvokli. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Nav attiecināms. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs N.Līcis 

 

 

 


