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Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu  

 
 Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” (turpmāk - Noteikumi):  
 
1. Papildināt noteikumus ar jaunu 5.13.punktu šādā redakcijā:” 
“5.13. iestāde “Jauniešu māja”.”. 
 
2. Papildināt Noteikumus ar jaunu 15.2.1 punktu šādā redakcijā:  
“15.2.1 ir tiesīgs atcelt vai apturēt iestādes vadītāja prettiesisku lēmumu, kā arī ierosināt 
disciplinārlietu un piemērot disciplinārsodu;”.  
 
3. Svītrot Noteikumu 58.punktā teikuma daļu “Darba līgumus ar pašvaldības centrālās 
administrācijas darbiniekiem, kā arī” un aizstāt vārdu “uzņēmuma” ar vārdu “Uzņēmuma”.  
 
4. Izteikt Noteikumu 59.punktu šādā redakcijā: 
“59.   Darba līgumus slēdz:  

59.1. ar pašvaldības izpilddirektoru - Domes priekšsēdētājs; 
59.2. ar pašvaldības centrālās administrācijas darbiniekiem - pašvaldības izpilddirektors; 
59.3. ar iestāžu vadītājiem – pašvaldības izpilddirektors, pamatojoties uz domes lēmumu; 
59.4. ar pašvaldības iestādes darbiniekiem – pašvaldības iestādes vadītājs.”. 
 

5. Svītrot Noteikumu 61.punktā teikuma daļu “Darba līgumus ar pašvaldības iestādes 
darbiniekiem, kā arī” un aizstāt vārdu “sadarbības” ar vārdu “Sadarbības”.  

 
6. Papildināt Noteikumus ar jaunu 63.1 punktu šādā redakcijā: 
“63.1 Dome apstiprina iestāžu un struktūrvienību nolikumus, iekšējos noteikumus, kuri attiecas 
uz visām pašvaldības iestādēm, kā arī noteikumus, kas skar finanšu līdzekļus. Domes izveidotās 
iestādes patstāvīgi izstrādā un, bez saskaņošanas ar Domi, izdod iestādes iekšējos normatīvos 
aktus.”. 
 
 
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Grozījumi veikti, ņemot vērā strukturālās izmaiņas 
Saulkrastu novada pašvaldībā. 
Ar grozījumiem tiek precizēti atsevišķi punkti Saulkrastu 
novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos 
Nr. 13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”. 

2. Īss projekta satura izklāsts 1. Saistošie noteikumi papildināti ar iestādi “Jauniešu 
māja”. 
2.Saistošie noteikumi papildina izpilddirektora pilnvaras, 
nosakot: 
- ka izpilddirektors paraksta darba līgumus ar iestāžu 
vadītājiem, 
- ka izpilddirektors ir tiesīgs atcelt vai apturēt iestādes 
vadītāja prettiesisku lēmumu, kā arī ierosināt 
disciplinārlietu. 
3. Saistošie noteikumi paredz iestādēm tiesības izdot 
iekšējos noteikumus, kas attiecas uz iestādes iekšējo kārtību 
un neskar pašvaldības finanses.  

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta 
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.  

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz sociāli ekonomisko 
stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā 

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko 
stāvokli. 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Nav attiecināms. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām. 
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