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Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta
saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu, 23. pantu un 24. pantu
Izdarīt Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3
„Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1.
2.

3.

4.

5.

svītrot 20.7.apakšpunktu;
papildināt ar 22.9.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
“22.9.1 veic normatīvajos aktos noteiktās pašvaldības kapitāla daļu turētāja funkcijas
pašvaldības kapitālsabiedrībās un ir tiesīgs ar rīkojumu nodot pašvaldības kapitāla daļu
turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības citai tam pakļautai amatpersonai;”
papildināt ar 37.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“37.1 Domes komiteju norises tehniskajam nodrošinājumam izmanto datortehniku un
dokumentu vadības sistēmu Namejs (turpmāk – DVS Namejs), kas nodrošina elektronisku
piekļuvi sēžu materiāliem un atklātu un vārdisku balsošanu, izmantojot pašvaldības datu
tīklu un internetu. Piekļuvi DVS Namejs nodrošina deputātam izsniegts unikāls “Lietotāja
vārds” un “Parole”. Šos datus aizliegts nodot citām personām. Deputāts dalībai komitejas
sēdē reģistrējas DVS Namejs.”
izteikt 62.punktu šādā redakcijā:
“62. Ja deputāts nevar ierasties uz komitejas sēdi klātienē vai piedalīties sēdē, tad viņam
par neierašanos uz komitejas sēdi un neierašanās iemesliem vismaz 24 stundas pirms
komitejas sēdes jāpaziņo komitejas, kuras sastāvā viņš ievēlēts, priekšsēdētājam vai
Administrācijas atbildīgajam darbiniekam. Ja deputāts neievēro šī punkta noteikumus, tad
neierašanās uz sēdi tiek atzīta par neattaisnotu.
62.1. 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 DVS
Namejs.
62.2. 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 DVS Namejs.”
papildināt ar 88.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

6.

7.

8.

“88.1. Domes sēdes norisei tehniskajam nodrošinājumam izmanto datortehniku un DVS
Namejs, kas nodrošina elektronisku piekļuvi sēžu materiāliem un atklātu un vārdisku
balsošanu, izmantojot pašvaldības datu tīklu un internetu. Piekļuvi DVS Namejam
nodrošina deputātam izsniegts unikāls "Lietotāja vārds" un "Parole". Šos datus aizliegts
nodot citām personām. Deputāts dalībai Domes sēdē reģistrējas DVS Namejs.”
izteikt 91.punktu šādā redakcijā:
“91. Domes kārtējās sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, veidu,
vietu un darba kārtību. Informāciju par domes sēdes darba kārtību, norises vietu un veidu
Administrācijas atbildīgais darbinieks trīs darba dienas pirms domes sēdes nosūta
Administrācijas Komunikācijas un tūrisma nodaļai publicēšanai pašvaldības tīmekļa vietnē
www.lielvarde.lv. Domes deputātiem par kārtējās sēdes norises laiku, veidu, vietu un darba
kārtību Administrācijas atbildīgais darbinieks paziņo, nosūtot elektronisku paziņojumu uz
deputātu norādītām e-pasta adresēm.”
izteikt 94.punktu šādā redakcijā:
“94. Ja deputāts nevar ierasties uz domes sēdi klātienē vai piedalīties sēdē, tad viņam par
neierašanos un neierašanās iemesliem vismaz 24 stundas pirms Domes sēdes jāpaziņo
Domes priekšsēdētājam vai Administrācijas atbildīgajam darbiniekam. Ja deputāts
neievēro šī punkta noteikumus vai neiesniedz prombūtni attaisnojošus dokumentus, tad
neierašanās uz sēdi tiek atzīta par neattaisnotu.”
94.1. Ja Domes deputāts 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 Domes deputāts ir reģistrējies dalībai Domes sēdē DVS Namejs.”
94.2. 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 un ir nodrošināta elektroniskā balsošana
DVS Namejs. Neatrodoties sēdes norises vietā klātienē, deputāts nevar piedalīties likuma
"Par pašvaldībām" 40.panta ceturtajā daļā paredzētajos balsojumos.”
Saistošie noteikumi stājas spējā ar to pieņemšanas brīdi.
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