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Grozījumi Ilūkstes novada domes 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 domes 2018.gada 5.februāra  saistošajos noteikumos Nr.4/2018 "Ilūkstes 

novada  pašvaldības nolikums" šādus grozījumus: 

1. Papildināt noteikumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā: 

“19.1Komisijas priekšsēdētājs var noteikt, ka komisijas sēdē tiek izmantota videokonference (attēla 

un skaņas pārraide reālajā laikā). Komisijas loceklis uzskatāms par klātesošu 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. Reģistrācija 

dalībai sēdē notiek elektroniskās saziņas vietnē, kurā tiek noturēta videokonference, un kurai 

piekļuves informācija pirms komisijas sēdes nosūtīta uz komisijas locekļa elektroniskā pasta adresi. 

Komisijas sēdē klātesošos (sēdes norises vietā un tiešsaistē reģistrēto) locekļus vārdiski fiksē 
komisijas sēdes vadītājs komisijas sēdes sākumā, pārliecinoties par kvoruma esamību." 

2. Svītrot noteikumu 31.punkta pēdējo teikumu. 

3. Papildināt noteikumus ar 31.1 punktu šādā redakcijā: 

"31.1 Komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdē tiek izmantota videokonference (attēla 

un skaņas pārraide reālajā laikā) gadījumos, ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un 

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

loceklis par to nosūtījis attiecīgu rakstveida paziņojumu uz komiteju apkalpojošās pašvaldības 



kancelejas nodaļas elektronisko pasta adresi, kas tiek izmantota saziņai ar komitejas locekļiem, vai 

arī, ja Ilūkstes novada  pašvaldības teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi 

pulcēšanās ierobežojumus. 

Komitejas loceklis uzskatāms par klātesošu 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. Reģistrācija dalībai sēdē notiek elektroniskās 

saziņas vietnē, kurā tiek noturēta videokonference, un kurai piekļuves informācija pirms komitejas 

sēdes nosūtīta uz komitejas locekļa elektroniskā pasta adresi. Komitejas sēdē klātesošos (sēdes 

norises vietā un tiešsaistē reģistrēto) locekļus vārdiski fiksē komitejas sēdes vadītājs komitejas sēdes 

sākumā, pārliecinoties par kvoruma esamību. Elektroniskā balsošana tiešsaistē komitejas sēdē tiek 

veikta, komitejas loceklim nosaucot savu balsojumu vārdiski: "par", "pret" vai "atturas"." 

4. Svītrot noteikumu 56.punkta pēdējo teikumu. 

5. Papildināt noteikumus ar 56.1 punktu šādā redakcijā: 

"56.1 Priekšsēdētājs var noteikt, ka DOMES sēdē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas 

pārraide reālajā laikā) gadījumos, ja DOMES deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības 

stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties DOMES sēdes norises vietā un DOMES deputāts par 

to nosūtījis attiecīgu rakstveida paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi pašvaldības kancelejas 

nodaļai , vai arī,  ja Ilūkstes novada  pašvaldības teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts 

noteikusi pulcēšanās ierobežojumus. 

DOMES deputāts uzskatāms par klātesošu 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. Reģistrācija dalībai sēdē notiek elektroniskās 

saziņas vietnē, kurā tiek noturēta videokonference, un kurai piekļuves informācija pirms DOMES 

sēdes nosūtīta uz DOMES deputāta elektroniskā pasta adresi. DOMES sēdē klātesošos (sēdes norises 

vietā un tiešsaistē reģistrēto) deputātus vārdiski fiksē DOMES sēdes vadītājs DOMES sēdes sākumā, 
pārliecinoties par kvoruma esamību. Elektroniskā balsošana tiešsaistē DOMES sēdē tiek veikta, 

deputātam nosaucot savu balsojumu vārdiski: "par", "pret" vai "atturas"." 

 

Domes priekšsēdētājs        Stefans Rāzna 
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Domes priekšsēdētājs                                                                       Stefans Rāzna 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļa 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Ņemot vērā ar Ministru kabineta 2020.gada 6. novembra rīkojumu Nr. 

655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" visā valsts teritorijā 
izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa izplatības 

ierobežošanai, kā arī 2020.gada 2.novembrī spēkā stājušos grozījumus 

likumā "Par pašvaldībām", ar saistošajiem noteikumiem Pašvaldības 

nolikumā tiek paredzēta iespēja noturēt attālinātās domes, komiteju un 

komisiju sēdes. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Ar saistošajiem noteikumiem Pašvaldības nolikumā tiek noteikta 

iespēja noturēt attālinātās domes, komiteju un komisiju sēdes un 

noteikta kārtība, kādā sēdes loceklis var reģistrēties attiecīgajai sēdei. 

3. Informācija par 

plānoto ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav ietekmes. Dokumentu projekts skatīts Ilūkstes novada domes 

komiteju kopsēdē 30.11.2020. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas. 


