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RIEBIŅU NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90001882087 

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2020 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

 

2020. gada 21. aprīlī 

APSTIPRINĀTI 

ar Riebiņu novada domes 2020. gada 21. aprīļa 

sēdes lēmumu Nr. 17; protokola Nr. 6 

  

Par grozījumiem Riebiņu novada domes 2005. gada 23. augusta saistošajos 

noteikumos Nr. 7 “RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” 

 
 

Izdots pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"  

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

un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu 

 

 

1. Izdarīt grozījumus Riebiņu novada domes 2005. gada 23. augusta saistošajos noteikumos 

Nr. 7 “RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”, papildinot Saistošos 

noteikumus ar 28.1 punktu šādā redakcijā: 

“28.1“Ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā komandējuma dēļ vai nevar ierasties 

komitejas sēdes norises vietā veselības stāvokļa dēļ, komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka 

komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), 

ja komitejas sēdes norises vietā klātneesošais komitejas loceklis ir reģistrējies dalībai komitejas 

sēdē elektroniski nosūtot pieteikumu par dalību attālināti komitejas  sēžu protokolētājam. Savu 

balsojumu par izskatāmo lēmumprojektu komitejas sēdes norises vietā klātneesošais komitejas 

loceklis apstiprina, parakstot komitejas sēdes protokolu ar elektronisko parakstu.” 

2. Izdarīt grozījumus Riebiņu novada domes 2005. gada 23. augusta saistošajos noteikumos 

Nr. 7 “RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”, papildinot Saistošos 

noteikumus ar 57.1 punktu šādā redakcijā: 

 “57.1 Ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā komandējuma dēļ vai nevar ierasties 

domes sēdes norises vietā veselības stāvokļa dēļ, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes 

sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja domes 

sēdes norises vietā klāt neesošais domes deputāts ir reģistrējies dalībai domes sēdē, elektroniski 

nosūtot pieteikumu par dalību attālināti domes sēžu protokolētājam. Savu balsojumu par 

izskatāmo lēmumprojektu domes sēdes norises vietā klātneesošais domes deputāts apstiprina, 

parakstot domes sēdes protokolu ar elektronisko parakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs        P. Rožinskis 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Saistošo noteikumu Nr. 4/2020 

“Par grozījumiem Riebiņu novada domes 2005. gada 23. augusta saistošajos 

noteikumos Nr. 7 “RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” 
paskaidrojuma raksts 

1.  Īss projekta satura 

izklāsts 

1.1. Riebiņu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 4/2020 

“Par grozījumiem Riebiņu novada domes 2005. gada 23. 

augusta saistošajos noteikumos Nr. 7 “RIEBIŅU NOVADA 

PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” izdoti pamatojoties uz likuma 

"Par pašvaldībām" 24.pantu, 21.panta pirmās daļas 1.punktu 

un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu 

  

2.  Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums  

2.1. Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis ir noteikt 

Riebiņu novada domes pastāvīgo komiteju un domes sēžu norises 

kārtību attālināti. 

3.  Informācija uz 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības 

budžetu.  

3.1. Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē pašvaldības 

budžetu.  

3.2.Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi nav 

nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas 

darbavietas. 

4.  Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējsabiedrības 

vidi pašvaldības 

teritorijā  

4.1. Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie 

noteikumi neskars. 

5.  Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām  

5.1. Administratīvās procedūras netiek mainītas.  

6.  Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 

6.1. Konsultācijas nav notikušas. 

 

 

Riebiņu  novada domes priekšsēdētājs    Pēteris Rožinskis 

 

 


