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                                                                 APSTIPRIN TI 
                                                                                     ar Daugavpils pilsētas domes  

                                                                          2019.gada14.febru ra 

                                                                                                    lēmumu Nr. 58  

                                                                                          

Grozījumi Daugavpils pils tas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 

“Daugavpils pils tas pašvaldības nolikums” 

 

Izdoti saskaņ  ar likuma “Par pašvaldīb m”  

21.panta pirm s daļas 1.punktu un 24.pantu 

 

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5  
“Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” š dus grozījumus: 

1. Papildin t ar 51.8.apakšpunktu š d  redakcij : 
“51.8. atzīmei par komitej  sniegto atzinumu.”. 

2. Izteikt 57.punktu š d  redakcij : 
“57. Lēmuma projekts, kas komitejas sēdē nav atbalstīts ar kl tesošo Domes deput tu balsu 

vair kumu, virz ms izskatīšanai cit  komitejas sēdē un domes sēdē ar atzīmi, ka lēmuma projekts ir 
ieguvis negatīvu atzinumu attiecīgaj  komitejas sēdē.”. 

3. Papildin t ar 74.
2punktu š d  redakcij : 

“74.
2
 Pirms tiek atkl ta Domes sēde, ziņot jam ir tiesības lūgt izslēgt izskat mo jaut jumu no sēdes 

darba k rtības.”. 

 

 

Domes priekšsēdēt js                        (personiskais paraksts)                                   A.Elksniņš 

 

 

 

 



 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.februāra saistošo noteikumu Nr.4  

 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos 
Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”” paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešam bas 
pamatojums 

Saskaņā ar likuma “Par pašvald bām” 24.panta pirmo 

daļu, pašvald bas nolikums nosaka lēmumu pieņemšanas 
kārt bu un pašvald bas darba organizāciju.  

Domes un komiteju sēžu darba organizācijas 
uzlabošanai nepieciešams izdar t groz jumus nolikumā. 

 2. ss projekta satura izklāsts 
Ar groz jumiem: 

1) nolikums tiek papildināts ar 51.8.apakšpunktu par 
Domes lēmuma projektā iekļaujamo norādi par komitejā 
sniegto atzinumu;  

2) nolikuma 57.punkts tiek izteikts jaunā redakcijā, 
precizējot r c bu, ja lēmuma projekts komitejas sēdē ir 

ieguvis negat vu atzinumu; 

3) nolikums tiek papildināts ar 74.2punktu, nosakot 

ziņotājam ties bas lūgt izslēgt izskatāmo jautājumu no 
sēdes darba kārt bas pirms tiek atklāta Domes sēde. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvald bas 
budžetu 

Nav attiecināms. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarb bas vidi 
pašvald bas teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 
administrat vajām procedūrām 

Nav attiecināms. 

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 

Nav attiecināms. 

 

Domes priekšsēdētājs                       (personiskais paraksts)         A.Elksniņš 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p24

