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SadaĜa Informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošie noteikumi 
Nr.13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – saistošie 
noteikumi) nosaka pašvaldības teritoriālā iedalījuma un pārvaldes 
struktūru.  

SaskaĦā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.315 
„Noteikumi par Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību 
klasifikatoru” Saulkrastu novada teritoriālās vienības ir Saulkrastu 
pilsēta un Saulkrastu pagasts, lūdz ar to ir nepieciešams precizēt 
saistošos noteikumus atbilstoši spēkā esošajām teritoriālajām 
vienībām. 

Projekta „Speciālistu piesaiste Saulkrastu novada administratīvās un 
attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai” (vienošanās Nr. 
1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/090/066) īstenošanas rezultātā 
Saulkrastu novada dome ir izveidojusi 2 jaunas amata vietas – projektu 
koordinators un vecākais eksperts, kā rezultātā saistošos noteikumus 
nepieciešams papildināt ar jaunām amata vietām.  

Ievērojot Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 
„Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem 
pamatuzdevumiem, kvalifikācijas prasībām un Profesiju klasifikatora 
lietošanas un aktualizēšanas kārtību” un Ministru kabineta 2010.gada 
30.novembra noteikumos Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju 
amatu katalogs” noteiktās prasības ir nepieciešams noteikumu tekstā 
precizēt pašvaldības centrālās administrācijas darbinieku amatu 
nosaukumus, lai tie atbilstu minēto Ministru kabineta noteikumos 
noteiktajam. 

SaskaĦā ar Saulkrastu novada domes 2009.gada 28.oktobra lēmumu 
(protokols Nr.11§32) ir veikta pašvaldības iestādes „Saulkrastu sporta 
centrs” un pašvaldības aăentūras „Saulkrastu kultūras aăentūra” 
reorganizācija, kā rezultātā ir izveidota viena iestāde – pašvaldības 
aăentūra „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”, kas ir „Saulkrastu 
sporta centrs” tiesību, saistību un funkciju pārĦēmēja. Līdz ar to ir 
nepieciešams veikt grozījumus saistošajos noteikumos, precizējot 
Saulkrastu novada domes iestāžu sarakstu un nosaukumu. 

SaskaĦā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju” pārejas noteikumu 26.punktu pašvaldības dome lēmumu 
par attiecīgās pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 
darbības izbeigšanu var pieĦemt, ja privatizācijai šajā likumā 



noteiktajā kārtībā piedāvātas visas attiecīgās pašvaldības 
administratīvajā teritorijā esošās privatizācijai nododamās pašvaldības 
dzīvojamās mājas. Pamatojoties uz minēto Saulkrastu novada dome 
2009.gada 30.septembrī ir pieĦēmusi lēmumu (protokols Nr.10§8) par 
pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbības 
izbeigšanu, tādēĜ nepieciešams precizēt saistošo noteikumu tekstu. 

2010.gada 17.jūnijā tika veikti grozījumi likumā „Par pašvaldībām”, 
kas noteica, ka no 2010.gada 1.oktobra, izstrādājot saistošos 
noteikumus, tiem jāpievieno arī paskaidrojuma raksts. Savukārt 
2010.gada 16.decembra grozījumi likumā paredz Reăionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministrijas nosaukumu mainīt uz Vides 
aizsardzības un reăionālās attīstības ministriju, kā rezultāta 
nepieciešams precizēt saistošo noteikumu tekstu. 

2. Īss projekta satura izklāsts 

Likuma „Par pašvaldībām” 24.panta otrās daĜas 1. un 2.punkts paredz, 
ka pašvaldības nolikumā jānosaka pašvaldības teritoriālo dalījumu un 
pašvaldības administrācijas struktūru. 
Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu projekts „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos 
Nr.13 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” (turpmāk – 
noteikumi): 
1) paredz grozīt noteikumu 1.punktu, nosakot, ka Saulkrastu novadā ir 
šādas teritoriālās vienības – Saulkrastu pilsēta un Saulkrastu pagasts, 
kurā ietilpst ciemi; 
2) paredz grozīt noteikumus, precizējot pašvaldības centrālās 
administrācijas darbinieku amatu nosaukumus un papildinot 
pašvaldības centrālās administrācijas sastāvu ar 2 jaunām amata vietām 
– projektu koordinatoru un vecāko ekspertu; 
3) paredz svītrot noteikumu 6.14.apakšpunktu un grozīt noteikumu 
6.15.apakšpunktā pašvaldības aăentūras nosaukumu, izsakot to šādā 
redakcijā: 
6.15. pašvaldības aăentūra „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”; 
4) paredz svītrot noteikumu 9.3.apakšpunktu sakarā ar dzīvojamo māju 
privatizācijas komisijas darbības izbeigšanu; 
5) paredz noteikumu 98.punktu izteikt jaunā redakcijā, precizējot 
saistošo noteikumu izstrādāšanas un saskaĦošanas kārtību. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Izveidojot 2 jaunas amatu vietas domes centrālajā administrācijā, 
nepieciešamais finansējums - Ls 9250. 
Pašvaldības iestāžu – „Saulkrastu sporta centrs” un „Saulkrastu 
kultūras aăentūra” apvienošanai un dzīvojamo māju privatizācijas 
komisijas likvidēšanai papildus finanšu līdzekĜi nav nepieciešami, līdz 
ar to neietekmē Saulkrastu novada pašvaldības budžetu. 
 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 

Nav attiecināms. 



uzĦēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Visas pašvaldības iestādes „Saulkrastu sporta aăentūra” funkcijas pēc 
reorganizācijas kā tiesību, saistību un funkciju pārĦēmējs, turpmāk 
veiks pašvaldības aăentūra „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
saskaĦā ar Saulkrastu novada domes apstiprinātu nolikumu. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav attiecināms 

 
 


