
Domes un komiteju sēžu norise 
attālinātā režīmā

Tiešsaistes seminārs 2020.gada 23. aprīlī



Normatīvais regulējums

❖ Likums “Par pašvaldībām” (34. pants, 56. pants)

Ja domes deputāts veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar
ierasties sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka
sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas
pārraide reālajā laikā), ja šāda iespēja ir noteikta pašvaldības
nolikumā un klātneesošais domes deputāts ir reģistrējies dalībai
sēdē.

Šis regulējums ir pietiekams arī ārkārtējās situācijas laikā.
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❖ Likums “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā 

saistībā ar Covid-19 izplatību” (29. pants)

Pašvaldības domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var noteikt, ka pašvaldības 

domes un komiteju sēdes var notikt attālināti.

Likumā minēti nosacījumi attālinātas sēdes norisei, kurus ir jāievēro.

Spēkā tikai ārkārtējās situācijas laikā!
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Normatīvais regulējums (2)



4

Likums «Par pašvaldībām»:

➢ Nepieciešami grozījumi 
saistošajos noteikumos 
(nolikumā)

➢ Pirmo sēdi (kurā groza 
nolikumu) jāorganizē 
klātienē

➢ Grozījumi spēkā pastāvīgi

«Covid-19» likums:

➢ Darbojas tikai ārkārtējās 
situācijas laikā

➢ Nav nepieciešami saistošo 
noteikumu grozījumi

Normatīvā regulējuma atšķirības



!!! Jābūt paredzētai kārtībai, kādā katra 

domes deputāta balsojums tiek fiksēts.  

Attālināto sēžu organizēšana

IR 
lietvedības 
programma 

ar sēžu 
vadības 
moduli –

balsojumu 
veic tajā

NAV lietvedības programmas ar sēžu vadības moduli

Varianti balsojuma fiksēšanai

Protokola 
projektu 
nosūta

deputātiem 
e-pastā, 

apstiprina ar 
e-parakstu

Protokola 
projektu nosūta
deputātiem e-

pastā, izdrukā un 
paraksta, nosūta

skenētu vai 
fotografētu kopiju

Sēdes protokola 
parakstīšana 

klātienē
vai vai

iespējas (B) var kombinēt



Piemēri no pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kurus
VARAM nesaskaņoja:

❖ balsošana notiek aptaujas kārtībā

❖ sēdes norisē var izmantot videokonferenci, ja deputātam ir citi
attaisnojoši vai svarīgi iemesli

❖ sēdes norisē var izmantot videokonferenci, ja deputāts ārkārtas
situācijā nevar ierasties domes sēdes norises vietā

❖ sēdes norisē nepieciešamības gadījumā var izmantot
videokonferenci
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Normas, kas nevar tikt noteiktas 
pašvaldību nolikumos



Iedzīvotājiem nav iespējams piedalīties attālināto domes sēžu norisē ārkārtas

situācijas laikā parastā kārtībā.

Vienlaikus aicinām pašvaldības meklēt risinājumus, kā nodrošināt

interesentiem iespējas piedalīties pašvaldības domes darbā arī attālinātajās

domes sēdēs.

Svarīgi!!! 

Aicinām rast iespēju domes sēdes audioierakstu ievietot pašvaldības 

mājaslapā internetā pēc iespējas ātrāk
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Sabiedrības līdzdalība



Paldies par uzmanību!

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
Pašvaldību departaments

www.varam.gov.lv

http://www.varam.gov.lv/

