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  Ilūkstē 

 

 

2020.gada  31.martā                                                                                                     Nr.3/2020 

 

 

APSTIPRINĀTI  

ar Ilūkstes novada domes  

31.03.2020. lēmumu Nr. 62 

(protokols Nr.5, 1.§) 

    
 

Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 5.februāra saistošajos noteikumos 
Nr.4/2018 “Ilūkstes novada pašvaldības nolikums” 

 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta  

pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 

 

 

Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2018 

“Ilūkstes novada pašvaldības nolikums“ šādus grozījumus: 

1. Papildināt saistošo noteikumu  31.punktu ar teikumu  

“Ja ir ārkārtas gadījums, kad komitejas sēdi vai komiteju kopsēdi nevar nodrošināt klātienē, domes 

priekšsēdētājs nosaka attālinātu komitejas sēdes vai komiteju kopsēdes  norisi” . 

2. Papildināt saistošo noteikumu 56.punktu ar teikumu 

 “Ja ir ārkārtas gadījums, kad domes sēdi nevar nodrošināt  klātienē, domes priekšsēdētājs nosaka 

attālinātu domes sēdes norisi” . 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                 Stefans Rāzna 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ILŪKSTES NOVADA DOME 

 Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447    

Tālr. 65447850,  fakss 65462245, e-pasts dome@ilukste.lv 



  
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 
        Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada 31.marta saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2020 

“Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 5.februāra saistošajos noteikumos 
Nr.4/2018 “Ilūkstes novada pašvaldības nolikums”” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļa Norādāmā informācija 

 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Ministru kabinets 2020.gada 12. martā ar rīkojumu Nr.103 "Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu"  ir pieņēmis lēmumu 

izsludināt ārkārtas situāciju valstī un atrunājis nosacījumus tās 

ievērošanai.  
Likuma “Par pašvaldībām” (turpmāk – likums) 24.panta pirmā 
daļa noteic, ka Pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas 

nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu 

pieņemšanas kārtību, kā arī citus pašvaldības darba 

organizācijas jautājumus. 

Ilūkstes novada pašvaldības nolikumā nebija iestrādāti 
noteikumi par iespēju komiteju vai domes sēdes īstenot 

attālinātā formā. Saistošie noteikumi Nr.3/2020 „Grozījumi 

Ilūkstes novada pašvaldības 05.02.2018. saistošajos 

noteikumos Nr.4/2018 "Ilūkstes novada pašvaldības 

nolikums”” izstrādāti, lai nodrošinātu nolikuma atbilstību 

šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ārkārtas 

situācijai valstī. 
 

2. Īss projekta satura izklāsts 

Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus par 

pašvaldības nolikumu izriet no likuma 24.panta ceturtās daļas 

noteikumiem, kā arī no 21.panta pirmās daļas 1.punktā 
noteiktā, ka dome ir tiesīga apstiprināt pašvaldības nolikumu 

(attiecīgi arī apstiprināt nolikuma grozījumus). 

Saistošos noteikumu izdošanas mērķis – veikt grozījumus 

Pašvaldības nolikumā atbilstoši ārkārtas situācijai valstī un 

paredzētu iespēju komiteju vai domes sēdes īstenot attālinātā 
formā, tādā veidā izpildot Ministru kabineta 2020.gada 12. 

marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu" noteikto. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Nav ietekmes. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes. 

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

 

Netiek skartas. 

 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                            Stefans Rāzna 

 


