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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Inčukalnā 

 

„Grozījumi Inčukalna novada domes 2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības nolikums”” 

  

2020.gada 15.aprīlī                                                                         Nr.2/2020 

       (protokols Nr.6-17.§.) 

 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

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

 

 

Izdarīt Inčukalna novada domes 2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.1/2009 “Inčukalna novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – Noteikumi) šādus 

grozījumus: 

1. papildināt Noteikumus ar 40.
1
, 40.

2
, 40.

3
, 40.

4
 un 40.

5
 punktiem, izsakot tos 

šādā redakcijā:  

“40.
1
 Ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā komandējuma dēļ vai nevar 

ierasties komitejas sēdes norises vietā veselības stāvokļa dēļ, komitejas priekšsēdētājs 

var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un 

skaņas pārraide reālajā laikā), ja komitejas loceklis rakstveidā vismaz divas dienas 

pirms sēdes norises dienas nosūta pieprasījumu domes priekšsēdētājam.  

.  

40.² Domes priekšsēdētājs, saņemot komitejas locekļa pieprasījumu par dalību 

attālinātā komitejas sēdē, informē par to Pašvaldības darbinieku, kurš nodrošina 

komiteju sēžu darba tehnisko apkalpošanu. 

40.³ 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, klātneesošais 

komitejas loceklis ir reģistrējies dalībai komitejas sēdē, izmantojot Pašvaldības 

izvēlētu e-risinājuma rīku, un ir nodrošināta katra komitejas locekļa individuālā 

balsojuma fiksēšana, atspoguļojot to komitejas sēdes protokolā. 
40.

4
 Savu balsojumu par komitejā izskatītajiem lēmumu projektiem komitejas sēdes 

norises vietā klātneesošais komitejas loceklis trīs darba dienu laikā pēc komitejas 

protokola saņemšanas apstiprina to elektroniski un apstiprinātu nosūta to pašvaldības 

darbiniekam, kas ir atbildīgs par komitejas sēžu protokolēšanu. Komitejas protokola 

mailto:pp@incukalns.lv
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neapstiprināšanas termiņā gadījumā uzskatāms, ka klātneesošais komitejas loceklis 

piekrīt videokonferences laikā un protokolā fiksētajam balsojumam un tas tiek fiksēts 

protokola pielikumā.  

40.
5
 Laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta 

ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai 

ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi, domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var noteikt, 

ka ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā komiteju sēdes notiek attālināti, 

ievērojot nolikuma 40.
1
, 40.

2
, 40.

3
 un 40.

4
 punktā minētos nosacījumus. Domes 

priekšsēdētāja rīkojumā norāda, kādā veidā sabiedrība tiek informēta par attālinātās 

komitejas sēdes norisi.” 

 

2. papildināt Noteikumus ar 61.
1
, 61.

2
, 61.

3
, 61.

4
 un 61.

5 
punktiem, izsakot tos 

šādā redakcijā: 

“61.
1
 Ja deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā komandējuma dēļ vai nevar ierasties 

domes sēdes norises vietā veselības stāvokļa dēļ, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka 

domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā 

laikā), ja deputāts rakstveidā vismaz divas dienas pirms sēdes norises dienas nosūta 

pieprasījumu domes priekšsēdētājam. 

  

61.² Domes priekšsēdētājs, saņemot deputāta pieprasījumu par dalību attālinātā domes 

sēdē, informē par to pašvaldības darbinieku, kurš nodrošina domes sēžu darba 

tehnisko apkalpošanu.  

61.
3
 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, klātneesošais domes deputāts ir reģistrējies 

dalībai domes sēdē, izmantojot Pašvaldības izvēlētu e-risinājuma rīku, un ir 

nodrošināta katra deputāta individuālā balsojuma fiksēšana, atspoguļojot to domes 

sēdes protokolā.  
61.

4
 Savu balsojumu par domes sēdē izskatītajiem lēmumu projektiem domes sēdes 

norises vietā klātneesošais domes deputāts trīs darba dienu laikā pēc domes sēdes 

protokola saņemšanas apstiprina to elektroniski un apstiprinātu nosūta to pašvaldības 

darbiniekam, kas ir atbildīgs par domes sēžu protokolēšanu. Domes sēdes protokola 

neapstiprināšanas gadījumā uzskatāms, ka klātneesošais deputāts piekrīt 

videokonferences laikā un protokolā fiksētajam balsojumam un tas tiek fiksēts 

protokola pielikumā. 

61.
5
 Laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta 

ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai 

ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi, domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var noteikt, 

ka ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā domes sēdes notiek attālināti, 

ievērojot nolikuma 61.
1
, 61.

2
, 61.

3
, 61.

4 
punktā minētos nosacījumus. Domes 

priekšsēdētāja rīkojumā norāda, kādā veidā sabiedrība tiek informēta par attālinātās 

domes sēdes norisi.” 

 

 

Domes priekšsēdētājs               A. Nalivaiko 

  



Saistošo noteikumu Nr. 2/2020 

„Grozījumi Inčukalna novada domes 2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības nolikums”” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” (turpmāk tekstā – 

Likums) 34.panta pirmajai un otrajai daļai domes sēde var notikt, ja tajā 

piedalās vairāk nekā puse no domes deputātiem. Ja domes deputāts sēdes 

laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar 

ierasties domes sēdes norises vietā, 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 klātneesošais domes deputāts ir reģistrējies dalībai domes sēdē 

pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. 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 un ir nodrošināta elektroniskā 

balsošana tiešsaistē. Analoģiska pieejam ir domes komiteju sēdēm, 

atbilstoši Likuma 56.pantā noteiktajam.  

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 

11.marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un 

pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 

4.panta pirmās daļas 1.punkta "e" apakšpunktu, likuma "Par ārkārtējo 

situāciju un izņēmuma stāvokli" 4.pantu, 5.panta pirmo daļu 

un 6.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 7.panta 1.punktu 

un 8.pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3.panta otro daļu, lai 

noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus, Ministru 

kabinets 2020.gada 12.martā ir izdevis rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu” (ar turpmāk sekojošajiem šī rīkojuma 

grozījumiem), nosakot vairākus striktus ierobežojumus attiecībā uz 

fizisko personu pulcēšanos gan iekštelpās, gan ārpus telpām. 

Pamatojoties uz minēto rīkojumu, ārkārtējā situācija Latvijā ir 

izsludināta līdz 2020.gada 14.aprīlim, līdz ar to ir aktualizējies jautājums 

par pašvaldības komiteju un domes sēžu norises kārtību, paredzot 

iespēju domes un komiteju sēdēm notikt attālināti.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Projekts nepieciešams, lai nodrošinātu Inčukalna novada domes darba 

nepārtrauktību, jo īpaši – ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa 

apstākļos.  

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Projekts var ietekmēt pašvaldības budžetu, jo, iespējams, būs 

nepieciešama papildus tehniskā risinājuma/programmnodrošinājuma 

iegāde.   

https://likumi.lv/ta/id/255713-par-arkartejo-situaciju-un-iznemuma-stavokli
https://likumi.lv/ta/id/255713-par-arkartejo-situaciju-un-iznemuma-stavokli
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https://likumi.lv/ta/id/255713-par-arkartejo-situaciju-un-iznemuma-stavokli#p5
https://likumi.lv/ta/id/255713-par-arkartejo-situaciju-un-iznemuma-stavokli#p6
https://likumi.lv/ta/id/255713-par-arkartejo-situaciju-un-iznemuma-stavokli#p7
https://likumi.lv/ta/id/255713-par-arkartejo-situaciju-un-iznemuma-stavokli#p8
https://likumi.lv/ta/id/52951-epidemiologiskas-drosibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/52951-epidemiologiskas-drosibas-likums#p3


4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Projekts uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā neietekmē. 

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav attiecināms. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām projekta izstrādes procesā netika 

veiktas.  

Domes priekšsēdētājs       A.Nalivaiko  

 

 


