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Saistošie noteikumi Nr. 19

Grozījumi Pļaviņu novada domes 2013. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr.9
„Pļaviņu novada pašvaldības nolikums”
Izdoti, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 1. punktu, 24. pantu
Izdarīt šādus grozījumus Pļaviņu novada domes 2013. gada 27. jūnija saistošajos
noteikumos Nr.9 „Pļaviņu novada pašvaldības nolikums” (turpmāk tekstā saistošie
noteikumi):
1. Izteikt saistošo noteikumu 282.punktu šādā redakcijā:
“282. Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota
videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā) šādos gadījumos:
282.1. ja valstī vai novada teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija;
282.2. valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus;
282.3. domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma
dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā.”
2. Izteikt saistošo noteikumu 283.punktu šādā redakcijā:
“283. Gadījumā, ja komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference, domes deputāts
uzskatāms par klātesošu komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes
norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē, ir nodrošināta
balsošanas iespēja un deputāts ir reģistrējies sēdei, paziņojot domes lietvedei. Neatrodoties
sēdes norises vietā, deputāts nevar piedalīties likuma "Par pašvaldībām" 40.panta ceturtajā
daļā paredzētajos balsojumos.”
3. Izteikt saistošo noteikumu 644 . punktu šādā redakcijā:
„Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference
(attēla un skaņas pārraide reālajā laikā) šādos gadījumos:
644.1. ja valstī vai novada teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija;
644.2. valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus;
644.3. domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma
dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā.”
4. Izteikt saistošo noteikumu 645.punktu šādā redakcijā:

“645. Gadījumā, ja domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference, domes deputāts
uzskatāms par klātesošu domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes
norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē, ir nodrošināta
balsošanas iespēja un deputāts ir reģistrējies sēdei, paziņojot domes lietvedei. Neatrodoties
sēdes norises vietā, deputāts nevar piedalīties likuma "Par pašvaldībām" 40.panta ceturtajā
daļā paredzētajos balsojumos.”
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