APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes
2020.gada 24.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.7 § 31)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā
2020.gada 24.martā

Nr.12/2020

Grozījumi Ādažu novada domes 2017.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22
„Ādažu novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
1.

Veikt šādus grozījumus Ādažu novada domes 2017.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.22 „Ādažu novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – nolikums):
1.1. papildināt nolikumu ar jaunu 82.¹ un 82.² punktu šādā redakcijā:
“82.1 Domes un komiteju sēžu norisei izmanto deputātu tādu datortehniku un
viedtālruņus, kā arī pašvaldības dokumentu vadības sistēmu (turpmāk –
DVS), kas nodrošina elektronisku piekļuvi sēžu materiāliem un atklātu un
vārdisku balsošanu. Piekļuvi DVS nodrošina katram deputātam izsniegts
unikāls “Lietotāja vārds” un “Parole”, ko aizliegts nodot citām personām.
82.2 Deputāti ar lēmumu projektiem un pievienotajiem materiāliem iepazīstas
DVS sadaļā „Sanāksmes”.”
1.2. izteikt 83. punktu šādā redakcijā:
“83. Elektronisku pieeju Domes un komiteju sēžu darba kārtībai, lēmumu
projektiem, izziņas materiāliem un deputātu priekšlikumiem Kanceleja
nodrošina DVS sadaļā „Sanāksmes”, ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms
kārtējās sēdes un trīs stundas pirms Domes ārkārtas sēdes.”
1.3. papildināt nolikumu ar jaunu 86.¹ un 86.² punktu šādā redakcijā:
“86.1 Ja deputāts Domes vai komitejas sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības
stāvokļa, komandējuma vai ārkārtas situācijas dēļ nevar ierasties sēdes
norises vietā, Domes priekšsēdētājs vai attiecīgās komitejas priekšsēdētājs
var noteikt, ka sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas
pārraide reālā laikā).
86.2 Deputāts uzskatāms par klātesošu 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 DVS.
Neatrodoties sēdes norises vietā deputāts nevar piedalīties balsojumos, kas
noteikti likuma “Par pašvaldībām” 40.panta ceturtajā daļā.”
1.4. papildināt nolikumu ar jaunu 90.¹ punktu šādā redakcijā:
“90.¹ Deputāts reģistrē DVS savu dalību sēdē. Atstājot sēdi deputāts izrakstās no
DVS, pretējā gadījumā sēdes vadītājs izraksta deputātu no DVS (dalības sēdē).
Atgriežoties sēdes norises vietā deputāts atkārtoti reģistrē DVS savu dalību sēdē.”
Domes priekšsēdētājs
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ādažu novada domes 2020.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.12/2020
„Grozījumi Ādažu novada domes 2017.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22„Ādažu
novada pašvaldības nolikums””.
Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums.
1.1. likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – likums) 24.panta pirmajā daļā noteikts, ka pašvaldības
nolikums (turpmāk – nolikums) ir saistošie noteikumi (SN), kas nosaka pašvaldības pārvaldes
organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, kā arī citus pašvaldības organizācijas jautājumus.
2. Īss projekta satura izklāsts.
2.1. Domes pilnvarojums izstrādāt SN par pašvaldības nolikumu izriet no likuma 24.panta
ceturtās daļas noteikumiem, kā arī no 21.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktā, ka dome ir tiesīga
apstiprināt pašvaldības nolikumu (attiecīgi - arī apstiprināt nolikuma grozījumus).
2.2. SN izdošanas mērķis: ir grozīt pastāvīgo komiteju un domes sēžu izsludināšanas kārtību, kā
arī noteikt regulējumu attiecībā uz deputātu attālinātu piedalīšanos komiteju un domes sēdes.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Saistošiem noteikumiem nav finansiālas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms SN tiesiskais regulējums ir domes deputāti.
2. Netiek prognozēta negatīva ietekme uz sabiedrību.
5.Informācija par administratīvajām procedūrām.
Nav attiecināma.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Nav attiecināma.
Domes priekšsēdētājs

M. Sprindžuks

