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Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2009.gada 24.jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.3 „Cesvaines novada pašvaldības nolikums” 
 
Izdoti pamatojoties uz likuma 
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
1.punktu un 24.pantu 

 
1. Izdarīt Cesvaines novada domes 2009.gada 24.jūlija saistošajos noteikumos Nr.3 
„Cesvaines novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 
 
1.1. Svītrot 29.punkta pēdējo teikumu. 
 
1.2. Papildināt saistošos noteikumus ar 29.1 punktu šādā redakcijā: 
 
29.1 Kopīgā vairāku komiteju sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no 
katras komitejas locekļiem. Kopīgo sēdi vada tās komitejas priekšsēdētājs, kurš 
ierosinājis noturēt kopīgo sēdi. Ja notiek apvienota komiteju sēde:  
29.1.1. lēmumus pieņem ar klātesošo komiteju locekļu balsu vairākumu, ja balsu 
skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir apvienotās komitejas vadītāja balss;  
29.1.2. ja apvienotā komiteja nepiekrīt sagatavotajam lēmuma projektam vai 
sagatavotajiem lēmumu projektu variantiem, komitejai ir jādod atzinums, kā 
konkrētais jautājums risināms pēc būtības.  
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Projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek izdarītas izmaiņas 
pašvaldības nolikumā, nosakot apvienoto komiteju sēžu 
vadītāja izvēli, nepieciešamo deputātu skaitu, lai sēde 
varētu notikt, lēmumu pieņemšanas kārtību. 

Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Lai īsākā termiņā izskatītu jautājumus, kas ir divu vai visu 
trīs komiteju kompetencē, iespējams sasaukt apvienoto 
divu vai trīs komiteju sēdi. Apvienoto komiteju sēdes 
darba organizācija (vadītāja izvēle, nepieciešamais 
deputātu skaits, lai sēde varētu notikt, lēmumu 
pieņemšanas kārtība)  jānosaka pašvaldības nolikumā. 
Likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmā daļā norādīts, 
ka pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi. 
Grozījumus saistošajos noteikumos izdara tikai ar 
saistošajiem noteikumiem.  

Projekta ietekme uz Grozījumi saistošajos noteikumos tieši neietekmē 



pašvaldības budžetu pašvaldības budžetu.  

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi 

Nav attiecināms 

Projekta ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs. 

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav nepieciešama 
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