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Nr. SN 18/2016 

Izdoti 
Saulkrastu novada domes 

2016.gada 31.augusta sēdē 
 (prot. Nr.11/2016§32) 

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

„Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 

 
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 8.8.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“8.8. Pierīgas pašvaldību apvienība.” 
2. Aizstāt Noteikumu 5.6.apakšpunktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “novada”. 
3. Aizstāt Noteikumu 9.1.apakšpunktā vārdu “vēlēšanu” ar vārdu “Vēlēšanu”. 
4. Aizstāt Noteikumu 9.2.apakšpunktā vārdu “administratīvo” ar vārdu “Administratīvo”. 
5. Aizstāt Noteikumu 9.5.apakšpunktā vārdu “iepirkumu” ar vārdu “Iepirkumu”. 
6. Aizstāt Noteikumu 9.6.apakšpunktā vārdu “zemes” ar vārdu “Zemes”. 
7. Aizstāt Noteikumu 9.7.apakšpunktā vārdu “dzīvokļu” ar vārdu “Dzīvokļu”. 
8. Aizstāt Noteikumu 9.8.apakšpunktā vārdu “apstādījumu” ar vārdu “Apstādījumu”. 
9. Aizstāt Noteikumu 9.9.apakšpunktā vārdu “ārkārtas” ar vārdu “Ārkārtas”.  
10. Aizstāt Noteikumu 9.10.apakšpunktā vārdu “ielu” ar vārdu “Ielu”. 
11. Aizstāt Noteikumu 9.11.apakšpunktā vārdu “atļauju” ar vārdu “Atļauju”. 
12. Aizstāt Noteikumu 9.12.apakšpunktā vārdu “apbalvojumu” ar vārdu “Apbalvojumu”. 
13. Aizstāt Noteikumu 9.13.apakšpunktā vārdu “bērnu” ar vārdu “Bērnu”. 
14. Aizstāt Noteikumu 9.14.apakšpunktā vārdu “civilās” ar vārdu “Civilās” un vārdu “komisija” 
ar vārdu “komisiju”. 
15. Papildināt Noteikumus ar jaunu 9.15. un 9.16.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“9.15. Nekustamo īpašumu apsekošanas komisiju; 
  9.16. Ilgtermiņa ieguldījumu vērtēšanas komisiju.”. 
16. Papildināt Noteikumu 10.5. apakšpunktu aiz vārda “padotībā” ar vārdu “darbojas”. 
17. Papildināt Noteikumu 18.punktu aiz vārdiem “izpilddirektors un” ar vārdiem “Finanšu un 
grāmatvedības nodaļas vadītājs - ”. 
18. Svītrot Noteikumu 41.1 punktu. 
19. Papildināt Noteikumu 48.punkta trešajā teikumā aiz vārda “Ar” ar vārdiem “Finanšu un 
grāmatvedības nodaļas vadītāju - ”. 
20. Papildināt Noteikumus ar jaunu 64.1 punktu šādā redakcijā: 
“64.1 Ja deputāts Domes sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar 
ierasties Domes sēdes norises vietā, deputāts, ne vēlāk kā trīs stundas pirms Domes sēdes informējot 



par prombūtni Domes priekšsēdētāju, ir tiesīgs piedalīties Domes sēdē, neatrodoties sēžu zālē, ja viņa 
rīcībā esošie tehniskie līdzekļi nodrošina iespēju piedalīties Domes sēdes norisē ar videokonferences 
palīdzību.”. 
21. Svītrot Noteikumu 92.1 punktu.  
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