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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Saulkrastos 

Nr. SN 18/2020  

Apstiprināti 

Saulkrastu novada domes 

2020.gada 29.jūlija sēdē 

 (prot. Nr.24/2020§31) 

 

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr. SN 

6/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

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

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu novada domes 2019.gada 9.augusta saistošajos 

noteikumos Nr. SN 6/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – Nolikums):  

 

 

1.1. Svītrot 5.11. un 5.12.apakšpunktu. 

 

1.2. Izteikt 5.14.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“5.14. Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs.”. 

 

1.3. Papildināt ar 8.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 

“8.3.1  Komunikācijas un tūrisma nodaļas;”. 
 

1.4. Papildināt 13.punktu aiz vārda “saskaņā” ar vārdiem “normatīvajiem aktiem,”. 

 

1.5. Svītrot 17.8.apakšpunktu. 

 

1.6. Aizstāt 41.punktā vārdus “sākot ar pēdējo un beidzot ar pirmo iesniegto priekšlikumu” 

ar vārdiem “iesniegšanas secībā”. 

 

1.7. Aizstāt 53.punktā vārdus “visās pastāvīgajās komitejās” ar vārdiem “Tautsaimniecības, 

attīstības un vides komitejā un Finanšu komitejā”. 

 

1.8. Izteikt 59.punktu  šādā redakcijā: 

“59. Domes priekšsēdētājs var parakstīt jebkuru līgumu, t.sk. sadarbības līgumus, 

deleģēšanas līgumus, pilnvarojuma līgumus, nodomu protokolus, vienošanās par 

sadarbību, izlīgumus, ziedojumu līgumus, koplīgumus ar darbinieku arodbiedrību, kā arī 

līgumus, kuru parakstīšana nav citu Saulkrastu novada domes amatpersonu kompetencē. 

Domes priekšsēdētājam ir tiesības līguma projektus pirms tā parakstīšanas nodot 

izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai domē. Domes priekšsēdētājs var pilnvarot Saulkrastu 
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novada domes personu parakstīt publisko tiesību līgumu, pamatojoties uz Saulkrastu 

novada domes lēmumu.”. 

 

1.9. Izteikt 63.punktu šādā redakcijā: 

“63. Nomas, uzņēmuma, iepirkuma un citus līgumus, kas nodrošina Iestādes darbību, slēdz 

pašvaldības iestādes vadītājs, ja tas paredzēts šīs iestādes nolikumā vai pašvaldības iekšējos 

normatīvajos aktos. Atbilstoši Iepirkumu komisijas pieņemtajiem lēmumiem, iepirkumu 

līgumus slēdz pašvaldības izpilddirektors.”. 

 

1.10. Papildināt 72.punktu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:  

“Atbilstoši izpilddirektora vai domes priekšsēdētāja norādījumiem, struktūrvienību 

vadītāju, pašvaldības jurista, citu pašvaldības darbinieku piedalīšanos domes sēdē atļauts 

organizēt attālināti, sēdes norisē izmantojot videokonferenci (attēla un skaņas pārraide 

reālajā laikā).” 

 

1.11. Izteikt 89.punktu šādā redakcijā:  

“89. Ja tiek iesniegti Domes lēmuma projekta labojumi, balso par labojumu pieņemšanu, 

nevis par pamatdokumentu. Ja iesniegti vairāki labojumi, par tiem balso iesniegšanas 

secībā. Ja tiek balsots par vairākiem lēmuma projekta variantiem, lēmums ir pieņemts, ja 

par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem deputātiem.”. 

 

2. Grozījumu 1.1., 1.2.un 1.3. apakšpunkts stājas spēkā ar 2020.gada 1.oktobri. 

 

Domes priekšsēdētājs N.Līcis 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



2020.gada 29.jūlija Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu 

novada domes 2019.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr. SN 6/2019 “Saulkrastu 

novada pašvaldības nolikums”” 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz pašvaldības 

reorganizācijas ietvaros veiktām strukturālām izmaiņām, 

kas apstiprinātas 2020.gada 30.jūnija domes sēdē (prot.Nr. 

20/2020§33 un prot.Nr. 20/2020§34).  

Ņemot vērā, ka pašvaldībā ir veiktas izmaiņas iekšējos 

normatīvajos aktos, attiecībā uz  līgumu slēgšanas kārtību 

Saulkrastu novada pašvaldībā, ir precizētas pašvaldības 

nolikuma normas, kas regulē tiesības slēgt līgumus. 

 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos veicot grozījumus ir veikti 

precizējumi pašvaldības nolikuma normās, kas regulē 

tiesības slēgt līgumus, kā arī pamatojoties uz pašvaldības 

reorganizācijas ietvaros veiktām strukturālām izmaiņām, 

kas paredz ar 2020.gada 1.oktobri likvidēt iestādi 

“Saulkrastu tūrisma un informācijas centrs”, pievienojot to 

jaunizveidotai  Saulkrastu novada domes struktūrvienībai  

Komunikācijas un tūrisma nodaļa un likvidēt Saulkrastu 

novada domes iestādi “Jauniešu māja” pievienojot to 

jaunizveidotai pašvaldības iestādei “Saulkrastu sporta un 

ģimeņu centrs”. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta. 

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. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs N.Līcis 

 

 



Pašvaldības izpilddirektors 

Kapitālsabiedrības 

Institūcijas Saulkrastu novada dome 

Iestādes 

2 .pielikums 
Saulkrastu novada pašvaldības izpildvaras struktūrshēma  

APSTIPRINĀTA 
Saulkrastu novada domes  

2020 .gada 29.jūlija sēdē  
( prot.Nr .24/2020  § 31) 

PSIA “Saulkrastu  
slimnīca” 

SIA “Saulkrastu  
komunālserviss ” 

Domes  priekšsēdētāja    padomnieks 

Saulkrastu novada  
būvvalde 

Saulkrastu novada  
dzimtsarakstu nodaļa 

Saulkrastu vidusskola 

Zvejniekciema  
vidusskola 

Pirmsskolas izglītības  
iestāde “Rūķītis” 

Saulkrastu pašvaldības  
policija 

Saulkrastu sociālais  
dienests 

Sociālās aprūpes māja 

Vidzemes jūrmalas  
mūzikas un mākslas  

skola 

Saulkrastu kultūras  
centrs 

Saulkrastu novada  
bāriņtiesa 

Domes priekšsēdētājs 

Domes priekšsēdētāja  
vietnieks 

Administratīvā nodaļa 

Novada attīstības nodaļa 
  Saulkrastu novada  

bibliotēka 

Skultes ostas pārvalde 

SIA “ZAAO” 

Finanšu un grāmatvedības nodaļa 
  

Saulkrastu sporta un  
ģimeņu centrs 

Komunikācijas un tūrisma nodaļa 



 


