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GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2013.GADA 12.SEPTEMBRA SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS NR.19 „VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS“ 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

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

 

Izdarīt Ventspils novada domes 2013.gada 12.septembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Ventspils 

novada pašvaldības nolikums”  (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:   

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 55.1  punktu šādā redakcijā:  

“55.1  Domes sēdes ir atklātas, izņemot gadījumus, kad jautājumu nepieciešams izskatīt slēgtā 

domes sēdē vai tās daļā, lai aizsargātu valsts noslēpumu, adopcijas noslēpumu, 

komercnoslēpumu, personu privāto dzīvi, bērnu intereses vai citu informāciju, kuras izpaušana 

saskaņā ar likumu ir aizliegta”; 

2. Papildināt saistošo noteikumu 37.8.2. apakšpunktu aiz esošā teksta ar vārdiem: 

„un nosaka, vai komitejas sēdes norisē tiks izmantota videokonference”. 

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 37.11.1 punktu šādā redakcijā:  

„37.11.1   Komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota  

videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja: 

37.11.11. komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai 

komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, un par to ir 

paziņojis ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms komitejas sēdes līdz pulksten 10.00; 

37.11.12.   pašvaldības teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija, vai valsts noteikusi  pulcēšanās 

ierobežojumus.”; 

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 37.11.2  punktu šādā redakcijā:  

„37.11.2    Domes deputāts 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, ir nodrošināta elektroniskā 

balsošana tiešsaistē un deputāts sēdei ir reģistrējies izmantojot tiešsaistes dalību tā, 

lai komisijas loceklis būtu identificējams sēdes dalībā un katrā balsojumā, un savu 

balsojumu apliecinot ar elektronisko parakstu parakstot sagatavoto komitejas sēdes 

protokolu.”;  

5. Papildināt saistošo noteikumu 58.1. apakšpunktu aiz esošā teksta ar vārdiem: 

„un lemj, vai sēdes norisē tiks izmantota videokonference”; 

6. Papildināt saistošos noteikumus ar 58.1 punktu  šādā redakcijā:  

„58.1 Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference 

(attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja: 

58.11. domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ 

nevar ierasties domes sēdes norises vietā un par to ir paziņojis ne vēlāk kā vienu darba 

dienu pirms domes sēdes līdz pulksten 10.00; 

58.12. pašvaldības teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija, vai valsts noteikusi pulcēšanās 

ierobežojumus.”; 
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7. Papildināt saistošos noteikumus ar 58.2  punktu šādā redakcijā:  

“58.2   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, ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un 

deputāts sēdei ir reģistrējies izmantojot tiešsaistes dalību tā, lai deputāts būtu 

identificējams sēdes dalībā un katrā balsojumā, un savu balsojumu apliecinot ar 

elektronisko parakstu parakstot sagatavoto domes sēdes protokolu.”; 

8. Papildināt saistošos noteikumu 58.3 punktu šādā redakcijā:  

    „58.3 Domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var noteikt, kādā veidā sabiedrība informējama par 

attālinātās domes sēdes norisi, ja valstī, vai pašvaldības teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā 

situācija, vai valsts noteikusi  pulcēšanās ierobežojumus, un domes sēžu norisē tiek izmantota 

videokonference.”. 

9. Izslēgt saistošo noteikumu 6.1.3., 7.9., 7.17., 7.19. apakšpunktu. 
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Ventspilī 

       Paskaidrojuma raksts 

Ventspils novada domes 2020.gada 5.novembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.15 „Grozījumi Ventspils novada domes 2013.gada 

12.septembra saistošajos noteikumos Nr.19 „Ventspils novada 

pašvaldības nolikums”” 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļa 
Informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Pastāvošais tiesiskais regulējums: likuma „Par pašvaldībām” 34. un 

56.pants pieļauj pašvaldības komiteju un domes sēdes organizēt attālināti, 

ja šāda iespēja ir paredzēta pašvaldības nolikumā. Ventspils novada 

pašvaldības nolikumā šobrīd nav noteikta iespēja organizēt komiteju un 

domes sēdes attālināti, kā arī nav regulēta kārtība, kādā dalība domes sēdēs 

un komiteju sēdēs var tikt nodrošināta personām esot attālināti, proti, 

videokonferences režīmā. Saistībā ar Covid-19 straujo izplatīšanos valsts 

teritorijā, veicami preventīvie pasākumi, kuru mērķis atbilst Covid-19 

infekcijas izplatības pārvaldības likumā noteiktajiem pamatprincipiem par 

attālinātu pakalpojumu sniegšanas un darbības organizēšanas turpināšanu 

attālināti valsts pārvaldes jomā. Ievērojot šos apsvērumus, ir nepieciešams 

izdarīt grozījumus Ventspils novada pašvaldības nolikumā, paredzot šajos 

saistošajos noteikumos iespēju Ventspils novada domes un tās izveidoto 

komiteju sēdes organizēt attālināti, kā arī noteikt kārtību, kādā dalība 

domes sēdēs un komiteju sēdēs var tikt nodrošināta personām esot attālināti 

(videokonferences režīmā).  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Ar grozījumiem Ventspils novada domes 2013.gada 12.septembra 

saistošajos noteikumos Nr.19 Ventspils novada pašvaldības nolikums 

papildināts ar tiesību normām, kas paredz iespēju organizēt pašvaldības 

komiteju un domes sēdes attālināti, un nosaka kārtību, kādā dalība domes 

sēdēs un komiteju sēdēs var tikt nodrošināta personām esot attālināti – 

videokonferences režīmā. 

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 

Nav ietekmes. 

6. Informācijas par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas. 
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