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APSTIPRINĀTI
Ar Raunas novada domes
2020.gada 25.marta sēdes lēmumu
(prot. Nr.5, 18.§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.84

Grozījumi Raunas novada domes 2009.gada 18.februāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Raunas novada domes nolikums”
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu,
24.pantu, 34. panta pirmo un otro daļu,
56. panta pirmo un otro daļu

1. Izdarīt Raunas novada domes 2009.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Raunas
novada domes nolikums” (turpmāk- Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
”Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu,
34. panta pirmo un otro daļu, 56. panta pirmo un otro daļu”
1.2. Izslēgt Saistošo noteikumu 6.4. apakšpunktu.
1.3. Izslēgt Saistošo noteikumu 6.6. apakšpunktu.
1.4. Papildināt Saistošos noteikumus ar 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.2. AS “CATA”.”
1.5. Papildināt Saistošos noteikumus ar 8.2., 8.3. un 8.4. apakšpunktiem šādā redakcijā:
“8.2. biedrībā “Vidzemes tūrisma asociācija”;
8.3. biedrībā “Cēsu rajona lauku partnerība”;
8.4. Zosēnu kooperatīva krājaizdevu sabiedrība.”
1.6. Papildināt Saistošos noteikumus ar 10.6. un 10.7.apakšpunktiem šādā redakcijā:
“10.6. komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi;
10.7. medību koordinācijas komisija.”
1.7. Izteikt Saistošo noteikumu 15.1 3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“15.1 3. ja domes priekšsēdētājs ir atlaists vai atkāpies no amata pienākumu pildīšanas un
pienākumus uzņemties ir kavēts domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, pilda domes priekšsēdētāja
pienākumus līdz jauna domes priekšsēdētāja ievēlēšanai. ”
1.8. Papildināt Saistošos noteikumus ar 26.1 un 26.2 punktiem šādā redakcijā:

“26.1 Ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ
nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, bet ne vēlāk kā 3 dienas pirms kārtējās komitejas sēdes,
iesniedzot iesniegumu komitejas priekšsēdētājam, ir izteicis vēlmi piedalīties komitejas sēdē,
komitejas priekšsēdētājs nosaka, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference.
26.2 Ārkārtējās situācijas laikā komitejas priekšsēdētājs komiteju sēdes var sasaukt un organizēt
attālināti, izmantojot videokonferences. Balsojums šādā sēdes formātā fiksējams tiešsaistē
videokonferences laikā.”
1.9. Papildināt Saistošos noteikumus ar 50.1 un 50.2 punktiem šādā redakcijā:
“50.1 Ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ
nevar ierasties domes sēdes norises vietā, bet ne vēlāk kā 3 dienas pirms kārtējās domes sēdes,
iesniedzot iesniegumu domes priekšsēdētājam, ir izteicis vēlmi piedalīties domes sēdē, domes
priekšsēdētājs nosaka, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference.
50.2 Ārkārtējās situācijas laikā domes priekšsēdētājs domes sēdes var sasaukt un organizēt attālināti,
izmantojot videokonferences. Balsojums šādā sēdes formātā fiksējams tiešsaistē videokonferences
laikā. Deputātiem neatrodoties sēdes norises vietā, nevar izskatīt likuma “Par pašvaldībām”
40.panta ceturtajā daļā paredzētajos jautājumus.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
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Paskaidrojuma raksts
Raunas novada domes 2020.gada 25.marta saistošajiem noteikumiem Nr.84
“Grozījumi Raunas novada domes 2009.gada 18.februāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Raunas novada domes nolikums””
1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Raunas novada domes 2020.gada 25.marta saistošie noteikumi Nr.84 “Grozījumi Raunas novada
domes 2009.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Raunas novada domes nolikums””
(turpmāk- Saistošie noteikumi) paredz sekojošas izmaiņas Raunas novada domes 2009.gada
18.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Raunas novada domes nolikums” (turpmāk –
nolikumā):
- no nolikuma tiek izslēgtas divas pašvaldības iestādes – Rozes bibliotēka un Gatartas
bibliotēka, ņemot vērā 2020. gada 25. marta sēdē pieņemto lēmumu (Prot. Nr. 5, 3.§) “Par Raunas
novada bibliotēku tīkla reorganizāciju”, ar kuru Rozes bibliotēka reorganizēta par Raunas
bibliotēkas nodaļu un Gatartas bibliotēka reorganizēta par Drustu bibliotēkas nodaļu;
- nolikumā līdz šim kļūdaini nebija ietverta informācija par Raunas novada domi kā
kapitāldaļu turētāju kapitālsabiedrībā AS “CATA”;
- tāpat nolikumā nebija norādītas visas biedrības, kurās Raunas novada dome ir dalībnieks,
līdz ar to nolikums papildināts ar informāciju, ka Rauna snovada dome ir dalībnieks biedrībā
“Vidzemes tūrisma asociācija”, biedrībā “Cēsu rajona lauku partnerība” un Zosēnu kooperatīva
krājaizdevu sabiedrībā;
- precizēts nolikuma 15.1 3. apakšpunkts, paredzot, ka priekšsēdētāja atlaišanas vai
atkāpšanās no amata pienākumu pildīšanas gadījumos priekšsēdētājā otraias vietnieks pilda
domes priekšsēdētāja pienākumus līdz jauna domes priekšsēdētāja ievēlēšanai tikai tad, ja
pienākumus uzņemties ir kavēts domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks;
- līdz šim nolikumā nebija norādītas visas pastāvīgi izveidotās komisijas, līdz ar ko
nolikums papildināts ar informāciju par komisiju darījumiem ar lauksaimniecības zemi un
medību koordinācijas komisiju, attiecīgi ar minēto informāciju tiek papildināts arī Raunas novada
pārvaldes struktūras shematiskais attēls;
- ņemot vērā vairākus apstākļus, tajā skaitā Ministru kabineta 2020. gada 12. marta
rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.1. apakšpunktu, kā arī attīstības
tendences, saistošie noteikumi papildināti ar iespēju komiteju un domes sēdēs piedalīties, kā arī
tās organizēt, izmantojot videokonferences.
2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi precizē informāciju par pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām un
biedrībām, par priekšsēdētāja otrā vietnieka pienākumiem, kā arī nosaka iespēju komiteju un
domes sēdēs piedalīties un tās organizēt attālināti, izmantojot videokonferences.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ietekme uz pašvaldības budžetu ir Rozes bibliotēka sun Gatartas bibliotēkas izslēgšanai no
pašvaldības iestāžu skaita. Šādā veidā tiek samazināti pašvaldības izdevumi grāmatu un
periodikas iegādei, programmatūru uzturēšanai.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.
5.Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai, tiks publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Raunas novada vēstis”, kā arī
Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.
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