LATVIJAS REPUBLIKA
CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000041258
„Domes nams”, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV- 5706, tālr./fakss 657 00894,
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APSTIPRINĀTI
ar Ciblas novada domes
2020.gada 09. novembra
sēdes lēmumu Nr.17 (protokols Nr.17, 4.§)

Saistošie noteikumi Nr.17
„„Grozījumi Ciblas novada domes 2017.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.2
“Ciblas novada pašvaldības nolikums’’’’.
Izdoti pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Ciblas novada pašvaldības 2017.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.2 „Ciblas
novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1. Papildināt saistošos noteikumus ar 31¹. punktu šādā redakcijā:
“31.¹ Komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota
videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja:
31.¹ 1. komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ
nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā;
31.¹ 2. attiecīgajā teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās
ierobežojumus.
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, ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un viņš ir reģistrējies
dalībai komitejas sēdē, iesniedzot elektroniski parakstītu pieteikumu uz pašvaldības oficiālo e-pastu:
ciblasnovads@ciblasnovads.lv vismaz divas stundas pirms komitejas sēdes.”
2. Papildināt saistošos noteikumus ar 63¹.punktu šādā redakcijā:
“63¹. Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference
(attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja:
63¹.1. domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar
ierasties domes sēdes norises vietā;
63¹. 2. attiecīgajā teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās
ierobežojumus.

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, ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un viņš ir reģistrējies dalībai domes sēdē,
iesniedzot
elektroniski
parakstītu
pieteikumu
uz
pašvaldības
oficiālo
e-pastu:
ciblasnovads@ciblasnovads.lv vismaz divas stundas pirms domes sēdes.”
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ciblas novada domes 2020.gada 09.novembra saistošo noteikumu Nr.17
projektam „Grozījumi Ciblas novada pašvaldības
2017.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.2
„Ciblas novada pašvaldības nolikums”
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības Pastāvošais tiesiskais regulējums: likuma "Par pašvaldībām" 34.
pamatojums
un 56. pants pieļauj pašvaldības komiteju un domes sēdes
organizēt attālināti, ja šāda iespēja ir paredzēta pašvaldības
nolikumā.
Ciblas novada pašvaldības nolikumā šobrīd nav paredzēta iespēja
organizēt komiteju un domes sēdes attālināti un nav noteikta
kārtība, kādā dalība domes sēdēs un komiteju sēdēs var tikt
nodrošināta personām esot attālināti.
Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus un nepieciešamos
preventīvos pasākumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanu, pašvaldībai ir nepieciešams pārskatīt pašvaldību
nolikumu saturu, paredzot nolikumā iespēju pašvaldības komiteju
un domes sēdes organizēt attālināti un noteikt kārtību, kādā
dalība domes sēdēs un komiteju sēdēs var tikt nodrošināta
personām esot attālināti.
2. Īss projekta satura
izklāsts
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
sabiedrību (mērķgrupām)
un uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošie noteikumi tiek papildināti ar tiesību normām, kas
paredz iespēju organizēt pašvaldības komiteju un domes sēdes
attālināti, un nosaka kārtību, kādā dalība domes sēdēs un
komiteju sēdēs var tikt nodrošināta personām esot attālināti.
Nav ietekmes.

Nav ietekmes.

Nav ietekmes.

Nav notikušas.
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