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LĒMUMS 
Rugāju novada Rugāju pagastā  

31.03.2020.                                                                                                                     Nr. 71 

                                                                                                                                       (protokols Nr. 6, 1.§) 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 4/2020 “Grozījumi Rugāju novada domes  

2013. gada 19. augusta saistošajos noteikumos Nr.7/2013  

„Rugāju novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

 

Rugāju novada dome 2013. gada 19. augustā apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 7/2013 

„Rugāju novada pašvaldības nolikums”. Rugāju novada domē ir saņemta Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas 2020. gada 24. marta vēstule “Par domes un komiteju sēžu norisi attālināti” ar kuru 

tiek aicinātas pašvaldības, kurām nolikumos nav ietverta kārtība par domes sēžu un komitejas sēžu 

nodrošināšanu attālināti, pēc iespējas ātrāk, veikt grozījumus nolikumā. 

Rugāju novada dome ir izvērtējusi 2013. gada 19. augusta saistošos noteikumos Nr.7/2013 

„Rugāju novada pašvaldības nolikums” un atzīst par nepieciešamību veikt grozījumus, paredzot iespēju 

veikt domes deputātu domes vai komitejas sēdes dalību attālināti. 

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” (turpmāk tekstā – Likums) 34.panta pirmajai un otrajai 

daļai domes sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no domes deputātiem. 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).  

Ministru kabinets 2020. gada 12. martā izdeva rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu”. Saskaņā ar Rīkojuma 1.punktu visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtas situācija, tāpēc 

pastāv risks, ka ir apdraudēta jebkura deputāta veselība, šāds stāvoklis pielīdzināms attaisnojošam 

iemeslam – veselības stāvokļa dēļ un dod tiesisku pamatu domes un komiteju sēdes rīkot attālināti, proti, 

videokonferenču režīmā. 

Likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punkts paredz, ka Dome var izskatīt jebkuru 

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības nolikumu. 

Līdz ar to attiecīgo noteikumu pieņemšanas kompetence piekrīt Rugāju novada domei. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 24.pantu, atklāti 

balsojot: PAR – 6 deputāti: Sandra Kapteine, Kaspars Duļevskis, Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, Maruta 

Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

Apstiprināt noteikumus Nr.4/2020 “Grozījumi Rugāju novada domes 2013. gada 19. augusta 

saistošajos noteikumos Nr.7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums.”” 

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.4/2020 “Grozījumi Rugāju novada domes 2013. gada 19. augusta 

saistošajos noteikumos Nr.7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums”” un tiem pievienotais 

paskaidrojuma raksts kopā uz 2 lp. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                      S.Kapteine 

31.03.2020.  
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