
 
 
 
 
 
 
 
 

Saulkrastos 
   
2011.gada 26.janvārī       Saistošie noteikumi Nr.  3 
   

Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 

 2011.gada 26.janvāra sēdes lēmumu 

 (protokols Nr.2 § 27) 
   

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr.13 

"Saulkrastu novada pašvaldības nolikums" 
   

                                                           Izdoti saskaĦā ar likuma 
“Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daĜas 
1.punktu un 24.pantu 

 
                                                         
     Izdarīt Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr.13 
"Saulkrastu novada pašvaldības nolikums" (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus: 
   

1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā: 
“1. Saulkrastu novadā ir šādas teritoriālās vienības: 

1.1. Saulkrastu pilsēta; 
1.2. Saulkrastu pagasts, kurā ietilpst šādi ciemi – Ainava, Astra, Āres, Banga, Bātciems, 

Gaisma, Jubileja, Ėīšupe-1, Ėīšupe-2, Liepaine, Lilaste, Līči, Mežvidi, Pabaži, 
Pēterupe, Priedes, Roze, VEF-Pabaži, VEF-Biėernieki, Saulainā ieleja, Saulīte, Selga, 
Silmala, Veselība, Vēsma, Zeme, Zvejniekciems”. 

2. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā: 
„5. Pašvaldības centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina, Domes pieĦemto 
lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu un tā sastāv no: 

5.1. juriskonsultiem; 
5.2. finansista; 
5.3. projektu vadītāja; 
5.4. projektu koordinatora; 
5.5. vecākā eksperta;  
5.6. sabiedrisko attiecību speciālista; 
5.7. sekretāra; 
5.8. vecākā lietveža; 
5.9. iepirkuma speciālista; 
5.10. automobiĜa vadītāja; 
5.11. darba drošības un aizsardzības speciālista; 
5.12. informācijas sistēmu administratora; 
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5.13. šādām struktūrvienībām: 
5.13.1. centralizētās grāmatvedības (galvenā grāmatveža, vecākā grāmatveža, , 

grāmatvežiem); 
5.13.2. nekustamo īpašumu nodaĜas; 
5.13.3. labiekārtošanas nodaĜas; 
5.14. šādām institūcijām: 
5.14.1. Saulkrastu būvvalde; 
5.14.2. Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaĜa”. 

3. Aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus „tehniskā sekretāre” (attiecīgajā locījumā) ar vārdu 
„sekretārs” (attiecīgajā locījumā) un vārdu „lietvede” (attiecīgajā locījumā) ar vārdu „vecākais 
lietvedis” (attiecīgajā locījumā). 

4. Svītrot 6.punkta 6.14.apakšpunktu. 

5. Izteikt 6.15.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„6.15. pašvaldības aăentūra „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”. 

6. Svītrot 9.punkta 9.3.apakšpunktu. 

7. Izteikt noteikumu 98.punktu šādā redakcijā: 

„98. Pašvaldības saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā viedā nosūta atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 
reăionālās attīstības ministrijai. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē 
bezmaksas informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes ZiĦas”, un tie stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts vēlāks spēkā stāšanās laiks. PieĦemtos saistošos 
noteikumus izvieto redzamā vietā Domes ēkā un publicē pašvaldības mājas lapā internetā”. 

8. Izteikt noteikumu Pielikumu Nr.1 jaunā redakcijā (pielikumā). 

9. Šie saistošo noteikumu grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

     
 
 
 
 
 
   
Domes priekšsēdētājs                                                                              E.Grāvītis 
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Pielikums 2011.gada 26.janvāra  

saistošajiem noteikumiem 
Grozījumi Saulkrastu novada domes  

2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos  
Nr.13 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” 

 

  SAUKRASTU NOVADA DOME   
         

    Domes priekšsēdētājs     
         

    Priekšsēdētāja vietnieks     
         

Izglītības, kultūras, 

sporta un jaunatnes 

lietu komiteja  

Tautsaimniecības, 

attīstības un vides 

komiteja    
Finanšu 

komiteja  
Sociālo jautājumu 

komiteja 

         

    Izpilddirektors     
         

Komisijas  Kapitālsabiedrības  
Pašvaldības 

administrācija 
 Institūcijas  Iestādes 

         

Vēlēšanu komisija  
PSIA "Saulkrastu 

slimnīca" 
 Juriskonsulti  

Saulkrastu 
būvvalde 

 
Saulkrastu 

vidudsskola 
         

Administratīvā komisija  
SIA "Saulkrastu 
komunālserviss" 

 Vecākais lietvedis  

Saulkrastu 
novada 

dzimtsarakstu 
nodaĜa 

 
Zvejniekciema 

vidusskola 

         

AtĜauju komisija    
Sabiedrisko attiecību 

speciālists 
 

Struktūrvienī

bas 
 PII "Rūėītis" 

         
Nekustamo īpašumu 

izsoles komisija 
   Projektu vadītājs  

Centrālā 
grāmatvedība 

 
Saulkrastu 

pašvaldības policija 
         

Iepirkumu komisija    Projektu koordinators  
Labiekārtošana

s nodaĜa 
 

Saulkrastu pilsētas 
bibliotēka 

         

Zemes komisija    Finansists  
Nekustamo 

īpašumu 
nodaĜa 

 
Skultes ostas 

pārvalde 

         
Nekustamo īpašumu 

novērtēšanas komisija 
   

Informācijas sistēmu 
administrators 

   
Saulkrastu sociālais 

dienests 
         

Apstādījumu 
aizsardzības komisija 

   
Darba aizsardzības un 

drošības speciālists 
   

PA "Saulkrastu 
kultūras un sporta 

centrs" 
         

Ārkārtas situāciju 
komisija 

   Vecākais eksperts    
Saulkrastu sociālā 

māja 
         

Ielu un ceĜu 
apsaimniekošanas 

komisija 
   Vecākais lietvedis    

Vidzemes jūrmalas  
mūzikas un mākslas 

skola 
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DzīvokĜu komisija    Iepirkumu speciālists    
Saulkrastu novada 

BāriĦtiesa 
         

    Sekretārs    Kapu saimniecība 

         

        
Saulkrastu tūrisma 
informācijas centrs 

 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                              E.Grāvītis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


