
 

 
2018.gada 27.jūnijs SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Saulkrastos 
Nr. SN 10/2018 

Apstiprināti 
Saulkrastu novada domes 
2018.gada 27.jūnija sēdē 

 (prot. Nr.9/2018§17) 
 
 

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”:  
 
1. Papildināt 38.punktu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā: “Ne vēlāk kā 24 stundas pirms 
komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā 3 (trīs) stundas pirms komitejas ārkārtas sēdes saskaņoto 
darba kārtību ievieto pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.saulkrasti.lv.”. 
 
2. Aizstāt 66.punktā skaitli “15.00” ar skaitli “14.00” 
 
3. Izteikt 94.punktu šādā redakcijā:  

 
“94. Ne vēlāk kā trīs darba dienas pēc protokola parakstīšanas Lietvedības un personāla nodaļas 
vecākā lietvede iepazīstina domes deputātus ar domes sēdes protokolu un pieņemtajiem 
lēmumiem. Ja kāds no deputātiem nepiekrīt ierakstam, viņam ir tiesības nākamajā domes kārtējā 
sēdē prasīt protokola precizēšanu.”. 
 
4. Izteikt 95.punktu šādā redakcijā:  

 
“95. Lietvedības un personāla nodaļas vecākā lietvede sagatavo domes sēdes protokolu 
parakstīšanai ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc domes sēdes.”. 
 

 
 
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis 



 

 

2018. gada 27.jūnija saistošo noteikumu Nr. SN 10/2018 
„Grozījumi Saulkrastu novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13 

„Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Lai ievērotu darba devēja pienākumu ievērot darbiniekam 
noteikto darba laiku un darbinieku tiesības uz atpūtu 
saistošie noteikumi noteic, ka domes kārtējās sēdes notiek 
katra mēneša pēdējā trešdienā plkst. 14:00. 
Papildus ir precizētas normas attiecībā uz: 

- termiņu, kādā deputātus iepazīstina ar protokolu, 
- domes deputātu tiesībām prasīt protokola 

precizēšanu.   
 

 

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumos ir veikti šādi grozījumi: 
1) kārtējo domes sēžu darba laiks ir noteikts katra mēneša 
pēdējā trešdienā pulksten 14.00; 
 2) domes deputātus ar domes sēdes protokolu un 
pieņemtajiem lēmumiem iepazīstina ne vēlāk kā trīs darba 
dienas pēc protokola parakstīšanas; 
3)domes sēdes protokolu sagatavo parakstīšanai  ne vēlāk 
kā  piecu darba dienu laikā pēc domes sēdes. 

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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