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  DOMES    ĀRKĀRTAS   SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Kārsavā 

27.03.2020.                                                                                                     Nr.6 

Sēde atklāta plkst. 9.00                                                                                                                                                                                                       

 

7.& 

Par saistošo noteikumu Nr.5 Grozījumi 08.07.2009. saistošajos noteikumos nr.1 

„Kārsavas novada pašvaldības nolikums”pieņemšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 43.panta trešo daļu, 45.panta 

otro, piekto, sesto un septīto daļu, atklāti balsojot : PAR 11 (Ināra Silicka, Pēteris Laganovskis, 

Viktors Indričāns,  Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts,  Juris Poikāns, Modris 

Karpovs,  Andrejs Ivanovs, Andrejs Krišāns, Andris Ļubka), PRET –nav, ATTURAS- nav,  

Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 5 „Grozījumi 08.07.2009. saistošajos noteikumos 

nr.1 „Kārsavas novada pašvaldības nolikums”. 

 2.Triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt 

saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  

ministrijai. 

 
Sēdes vadītāja                   /paraksts/                                                                              I.Silicka                      

   Protokoliste            /paraksts/                                                                      M.Stepanova 

IZRAKSTS PAREIZS 

Kārsavas novada pašvaldības 

Domes priekšsēdētāja                                                                                               I.Silicka 

2020.gada   27.martā 

 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 
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Apstiprināti ar Kārsavas novada domes 

       27.03.2020. lēmumu nr.7, protokols nr.6 
Kārsavas novada domes 2020.gada 27.marta saistošie noteikumi Nr.5 

Grozījumi Kārsavas novada domes  

2009.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 

„Kārsavas novada pašvaldības nolikums” 

  
                                                                                                                                                                                       

                          Izdoti pamatojoties uz likuma 

                                                                                                         "Par pašvaldībām" 21.panta 

pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 
                                                                  

  Izdarīt Kārsavas novada domes 2009.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 

„Kārsavas novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

Papildināt saistošo noteikumu tekstu ar 56.1.punktu šādā redakcijā: 

 

“56.1. Ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa, cita 

attaisnojoša iemesla vai ārkārtas situācijas dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, domes 

priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un 

skaņas pārraide reālajā laikā) un klātneesošais domes deputāts ir reģistrējies dalībai domes sēdē 

pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. 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. “ 
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Apstiprināti ar Kārsavas novada domes 

       27.03.2020. lēmumu nr.7, protokols nr.6 
Kārsavas novada domes 2020.gada 27.marta 

saistošo noteikumu Nr. 5 „Grozījumi 08.07.2009. saistošajos noteikumos nr.1 

„Kārsavas novada pašvaldības nolikums“ 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Novada domei ir nepieciešams organizēt domes darbu ārkārtas 

situācijas apstākļos, kad sēdes nav iespējams organizēt klātienē, kā 

arī citos gadījumos, kad visi deputāti tajās nevar piedalīties 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Saistošo noteikumu projekts  nosaka kārtību domes sēžu 

organizēšanai videokonferences režīmā 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Izdarītie grozījumi neietekmēs pašvaldības budžetu 

  

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu projektam ir informatīvs raksturs, jo tas 

neattiecas uz uzņēmējdarbības subjektiem 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Papildus administratīvās procedūras netiks veiktas 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas 

 

 

Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja    I.Silicka 

 
 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 


