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APSTIPRINĀTS 

ar Dundagas novada domes 

2020. gada 26.marta sēdes 

lēmumu Nr.76 (protokols Nr. 5., 26.p.) 

 

Dundagas novada pašvaldības 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

 

 Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. decembra 

saistošajos noteikumos Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” 

 

2020. gada 26.martā                                      Nr. 5 

 

  Izdoti saskaņā ar likuma "Par 

pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 

1. punktu un 24.pantu 

 

 

1. Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. decembra saistošajos noteikumos 

Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

 

1.1. papildināt saistošo noteikumus ar jaunu 33.1 punktu šādā redakcijā: 

 

“Komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas kārtējās sēdes un ārkārtas sēdes (turpmāk –

sēde) norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā). 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 un ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē. Šādā gadījumā komitejas sēdes 

sekretāram (protokolistam) ir jāreģistrē komitejas locekļa piedalīšanās sēdē.” 

 

1.2. papildināt saistošo noteikumus ar jaunu 64.1 punktu šādā redakcijā: 

 

“Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka Domes kārtējās sēdes un ārkārtas sēdes (turpmāk –sēde) 

norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā). 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. Šādā gadījumā Domes sēdes 

sekretāram (protokolistam) ir jāreģistrē deputāta piedalīšanās sēdē.” 

 

 

2. Saistošie noteikumi par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības nolikumā stājas 

spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

 

 

 

Dundagas novada domes priekšsēdētājs                                                                               A.Felts 



Paskaidrojuma raksts 

Dundagas novada domes 2020. gada 26. marta 

 saistošajiem noteikumiem Nr.5 

“Grozījumi Dundagas novada domes  

2010. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 47 

“Dundagas novada pašvaldības nolikums”” 

 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 

 

Saistošajos noteikumos izdarīti grozījumi, kur Dundagas novada pašvaldības nolikumā tiek 

precīzi norādītas pašvaldības domes deputātu tiesības domes un pastāvīgo komiteju kārtējās un 

ārkārtas sēdēs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta 

tehniska iespēja piedalīties attiecīgā sēdē ar videokonferences palīdzību un ir nodrošināta 

elektroniskā balsošana tiešsaistē. 

 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 

Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumam Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu”, kā arī ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra, Veselības ministrijas 

un Izglītības un zinātnes ministrijas rekomendācijas, nolūkā novērst Covid-19 infekcijas 

izplatīšanos Dundagas novada pašvaldībā, Dundagas novada pašvaldības nolikumā ir jābūt  

norādītam, ka kārtējās un ārkārtējās domes un pastāvīgo komiteju sēdēs pašvaldības domes 

deputātam ir tiesības piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā. 

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 

 

Neietekmē. 

 

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

 

Neietekmē. 

 

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām 

 

Neietekmē. 

 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 

 

Nav notikušas. 
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