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Saistošie noteikumi Nr. 10/2020

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 21.februāra saistošajos
noteikumos Nr. 9/2016 „Ķekavas novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu, 23.pantu un 24.pantu

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr. 9/2016
„Ķekavas novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1. Papildināt saistošos noteikumus ar 52.¹ punktu šādā redakcijā:
“52.¹ 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 sēdes norises vietā klātneesošais komitejas loceklis ir reģistrējies dalībai
komitejas sēdē elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā. Savu balsojumu par izskatāmo
lēmumprojektu komitejas sēdes norises vietā klātneesošais komitejas loceklis apstiprina
elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā.”
2.

Papildināt saistošos noteikumus ar 52.2 punktu šādā redakcijā:
“52.2 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 šo noteikumu
52.1 punktā minētos nosacījumus. Domes priekšsēdētāja rīkojumā norāda, kādā veidā tiek
organizēta attālinātās komitejas sēdes norise, un, kādā veidā sabiedrība tiek informēta par
attālinātās komitejas sēdes norisi.”

3.

Papildināt saistošos noteikumus ar 88.¹ punktu šādā redakcijā:
“88.¹ Ja Domes 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
Domes sēdes norises vietā klātneesošais Domes deputāts ir reģistrējies dalībai Domes sēdē
elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā. Savu balsojumu par izskatāmo lēmumprojektu
Domes sēdes norises vietā klātneesošais Domes deputāts apstiprina elektroniskajā dokumentu
vadības sistēmā.”

4.

Papildināt saistošos noteikumus ar 88.2 punktu šādā redakcijā:

“88.2 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 šo noteikumu
88.1 punktā minētos nosacījumus. Domes priekšsēdētāja rīkojumā norāda, kādā veidā tiek
organizēta attālinātās Domes sēdes norise, un, kādā veidā sabiedrība tiek informēta par
attālinātās Domes sēdes norisi.”
5.

Papildināt saistošos noteikumus ar 89.1 punktu šādā redakcijā:
“89.1 Ja deputāts nevar ierasties vai piedalīties attālināti, izmantojot videokonferenci, Domes
vai tās komitejas sēdē, kuras sastāvā ievēlēts, tad līdz sēdes sākumam viņam jāpaziņo attiecīgi
domes priekšsēdētājam vai komitejas priekšsēdētājam, vai Administratīvās pārvaldes
vadītājam par neierašanās iemesliem. Ja deputāts neievēro šos noteikumus, tad neierašanās
uz sēdi tiek atzīta par neattaisnotu.”

Domes priekšsēdētāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire
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Saistošo noteikumu Nr. 10/2020
„Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 21.februāra saistošajos noteikumos
Nr. 9/2016 „Ķekavas novada pašvaldības nolikums”” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija
Izvērtējot Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 21.februāra saistošo
noteikumu Nr. 9/2016 „Ķekavas novada pašvaldības nolikums”
piemērošanu praksē, konstatēts, ka gadījumā, kad Ministru kabinets
valstī ir izsludinājis ārkārtēju situāciju vai izņēmuma stāvokli, kas
saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti pārvietošanās
ierobežojumi, domes un domes komiteju darbs tiek būtiski ietekmēts, ja
minētajos saistošajos noteikumos nav paredzēta domes un domes
komiteju sēžu norise attālināti, līdz ar ko minētajos saistošajos
noteikumos ir nepieciešams noteikt šādu sēžu norises kārtību.
Saistošie noteikumi paredz Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada
21.februāra saistošo noteikumu Nr. 9/2016 „Ķekavas novada
pašvaldības nolikums” papildināšanu ar 52.¹, 52.2, 88.¹ un 88.2
punktiem.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Pašvaldībā nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas. Papildus budžeta
līdzekļi saistošo noteikumu izpildē nav nepieciešami.

4.Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētāja:

5.1.Ķekavas novada pašvaldība ir institūcija, kurā privātpersona var
vērsties saistošo noteikumu piemērošanā;
5.2.Par saistošo noteikumu spēkā stāšanos tiks informēti visi pašvaldības
iedzīvotāji, publicējot informāciju pašvaldības mājaslapā internetā, kā arī
saistoši noteikumi tiks izvietoti pašvaldības centrālās administrācijās ēkā
un administratīvo teritoriju pārvalžu ēkās.
Saistošie noteikumi ir izstrādāti uz pašvaldības iniciatīvas pamata un
konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

(PARAKSTS*)

V.Baire

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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