
Cēsu novada domes ārkārtas sēdē 25.03.2020. (prot.nr.5) 
pieņemto lēmumu saraksts 
 

Lēmuma 
nr. 

Punkts Lēmuma nosaukums 

79 1 Par Cēsu novada domes 2020. gada 25.marta saistošo 
noteikumu Nr. 7 „Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 
18. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 „ Cēsu novada 
pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu 

 
1. 

 
Par Cēsu novada domes 2020. gada 25.marta saistošo noteikumu Nr. 7 „Grozījumi 

Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 „ Cēsu 
novada pašvaldības nolikums’’’’ apstiprināšanu 

 
Ziņo A.Egliņš-Eglītis, Administrācijas vadītājs 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu, 

23. un 24. pantu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (G.Grosbergs, 
I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, 
D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
 

Apstiprināt Cēsu novada domes 2020. gada 25.marta saistošos noteikumus 
Nr.7  „Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 
18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums””, saskaņā ar pielikumu. 

 
Pielikums 

Cēsu novada domes 25.03.2020. 
Ārkārtas sēdes lēmumam Nr. 79 

(prot. Nr. 5, 1.punkts) 
 

Apstiprināti 
ar Cēsu novada domes 25.03.2020. 

ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 79 
(prot. Nr. 5, 1.punkts) 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Cēsīs 
2020. gada 25.martā                    Nr. 7 

Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr.18  
„Cēsu novada pašvaldības nolikums” 

 



Izdoti saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 

 
1. Izdarīt Cēsu novada domes 2013.gada 18.jūlija saistošajos noteikumos Nr.18 „Cēsu 

novada pašvaldības nolikums” (prot. Nr. 11, 20.punkts) šādus grozījumus:   
1.1. Papildināt saistošos noteikumus ar 56.1, 56.2 un 56.3 punktu šādā redakcijā: 
‘’56.1 Ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai 

komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, komitejas 
priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota 
videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja komitejas loceklis ir 
reģistrējies dalībai komitejas sēdē elektroniskajā komunikācijas un sadarbības 
platformā vismaz piecpadsmit minūtes pirms komitejas sēdes un viņam ir 
nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un 
elektroniskā balsošana tiešsaistē elektroniskajā komunikācijas un sadarbības 
platformā. 

56.2 Komitejas loceklis uzskatāms par klātesošo 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 elektroniskajā komunikācijas un sadarbības 
platformā.’’ 

56.3 Ja valstī ir izsludināta ārkārtēja situācija, kuras rezultātā jāsamazina, ir liegta vai 
apgrūtināta klātienes pašvaldības darba organizācija, tās spēkā esamības laikā, 
Komitejas priekšsēdētājs Komitejas sēdes var organizēt attālināti, nosakot, ka 
Komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide 
reālajā laikā) un visi deputāti ir reģistrējušies dalībai Komitejas sēdē elektroniskajā 
komunikācijas un sadarbības platformā vismaz piecpadsmit minūtes pirms 
Komitejas sēdes un visiem deputātiem ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties 
sēdē ar videokonferences palīdzību un balsošana tiešsaistē elektroniskajā 
komunikācijas un sadarbības platformā.; 

1.2. Papildināt saistošos noteikumus ar 77.1 un 77.2 punktu šādā redakcijā: 
‘’77.1 Ja deputāts Domes 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 deputāts ir reģistrējies dalībai Domes sēdē 
elektroniskajā komunikācijas un sadarbības platformā vismaz piecpadsmit minūtes 
pirms Domes sēdes un viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar 
videokonferences palīdzību un balsošana tiešsaistē elektroniskajā komunikācijas un 
sadarbības platformā.’’ 

 ‘’ 77.2 Ja valstī ir izsludināta ārkārtēja situācija, kuras rezultātā jāsamazina, ir liegta vai 
apgrūtināta klātienes pašvaldības darba organizācija, tās spēkā esamības laikā,  
Domes priekšsēdētājs Domes sēdes var organizēt attālināti nosakot, ka Domes 
sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā 
laikā) un visi deputāti ir reģistrējušies dalībai Domes sēdē elektroniskajā 
komunikācijas un sadarbības platformā vismaz piecpadsmit minūtes pirms Domes 
sēdes un visiem deputātiem ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar 



videokonferences palīdzību un balsošana tiešsaistē elektroniskajā komunikācijas un 
sadarbības platformā.” 

 

PIELIKUMS 
Cēsu novada domes 25.03.2020. 
Ārkārtas sēdes lēmumam Nr. 79 

(prot. Nr.5, 1. punkts) 
 

Cēsu novada domes 2020. gada 25.marta saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Cēsu 
novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 „Cēsu novada 

pašvaldības nolikums” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Saistošo noteikumu projekta  
nepieciešamības 
raksturojums 

Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošo noteikumi Nr.18 
„Cēsu novada pašvaldības nolikums”, turpmāk – saistošie 
noteikumi, paredz kārtību kādā organizējamas Cēsu novada domes 
komiteju un domes sēdes, bet neparedz kārtību kādā notiek  
komiteju un domes sēdes, ja deputāts  sēdes laikā atrodas citā 
vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties 
domes sēdes norises vietā vai ja valstī ir izsludināta  ārkārtējā 
situācija.  

Ministru kabinets 2020.gada 12.martā izdeva rīkojumu Nr.103 
“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums). 
Saskaņā ar Rīkojuma 1.punktu visā valsts teritorijā ir izsludināta 
ārkārtējā situācija no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020.gada 
14.aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās 
situācijas spēkā esamības laikā. Rīkojuma 4.punkts paredz, ka 
ārkārtējās situācijas laikā valsts un pašvaldību iestādēm 
nepieciešams izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes 
pakalpojumu sniegšanu attālināti.  

Likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 34. panta pirmajā daļā noteikts, ka 
domes sēdes norisē var tikt 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. Līdz ar to saistošie noteikumi tiek papildināti ar tiesību 
normām, kas paredz iespēju, ka komitejas un domes sēdēs var tikt 
izmantota videokonference, un klātneesošā komitejas locekļa vai 
domes deputāta elektroniskā balsošana tiešsaistē, ja komitejas 
loceklis vai domes deputāts ir reģistrējies dalībai komitejas sēdē  
elektroniskajā komunikācijas un sadarbības platformā vismaz 
piecpadsmit minūtes pirms komitejas sēdes un viņam ir 
nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences 
palīdzību un elektroniskajā balsošanā tiešsaistē  elektroniskajā 
komunikācijas un sadarbības platformā.  



 
 

 

 

Īss saistošo noteikumu 
projekta satura izklāsts 

1. Saistošo noteikumi papildināti ar 56.1, 56.2, 56.3, 77.1, 77.2 

un 77.2  punktu, paredzot iespēju, ka komitejas un domes 
sēdēs var tikt izmantota videokonference un klātneesošā 
komitejas locekļa vai domes deputāta elektroniskā 
balsošana tiešsaistē, ja komitejas loceklis vai domes 
deputāts ir reģistrējies dalībai komitejas vai domes sēdē  
elektroniskajā komunikācijas un sadarbības platformā 
vismaz piecpadsmit minūtes pirms tās sākuma un viņam ir 
nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar 
videokonferences palīdzību un elektroniskā balsošana 
tiešsaistē elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā. Kā 
arī  paredzēta iespēja Komiteju un Domes sēdes organizēt 
attālināti nosakot, ka Domes sēdes norisē tiek izmantota 
videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā) 
un visi deputāti ir reģistrējušies dalībai Domes sēdē 
elektroniskajā komunikācijas un sadarbības platformā 
vismaz piecpadsmit minūtes pirms Domes sēdes un visiem 
deputātiem ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties 
sēdē ar videokonferences palīdzību un balsošana 
tiešsaistē elektroniskajā komunikācijas un sadarbības 
platformā. 

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz 
pašvaldības budžetu 

Nav  ietekmes 

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav  ietekmes 

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām   

Nav  ietekmes 

Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām saistībā ar  
saistošo noteikumu projektu 

Nav attiecināms 


