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 Saulkrastos  

 

APSTIPRINĀTI 

ar Saulkrastu novada domes 

2020.gada 28.oktobra lēmumu Nr.1993 

(prot. Nr.32/2020§23) 

 

Grozījumi 2019.gada 16.oktobra iekšējos noteikumos “Iestādes “Saulkrastu novada dome” 

nolikums” 

  
 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 8.punktu 

 

 

Izdarīt šādus grozījumus 2019.gada 16.oktobra iekšējos noteikumos “Iestādes “Saulkrastu 

novada dome” nolikums” (turpmāk - Nolikums): 

 

1. Svītrot Nolikuma 7.1.24. un 7.1.25.apakšpunktu. 

 

2. Izteikt Nolikuma 7.1.27.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“7.1.27. pārrauga izglītības darba norisi novadā kopumā; izstrādā izglītības jomas 

pilnveidošanas un attīstības stratēģiju, nodrošina metodisko atbalstu izglītības iestāžu 

vadītājiem un pedagogiem;”. 

 

3. Izteikt Nolikuma 7.1.28.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“7.1.28. kontrolē pašvaldības kompensāciju piešķiršanu par pakalpojumu, kuru bērns 

saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas 

izglītības iestādē;”. 

 

4. Izteikt Nolikuma 7.1.29.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“7.1.29. sagatavo informāciju valsts iestādēm par izglītības jomu Saulkrastu novadā, 

saskaņo izglītības iestāžu tarifikācijas, uztur izglītības iestāžu interešu izglītības 

programmu licenču reģistru;”. 

 

5. Papildināt Nolikumu ar 7.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“7.6. Komunikācijas un tūrisma nodaļas, kas: 

mailto:pasts@saulkrasti.lv


7.6.1. veido un uztur pozitīvu Pašvaldības tēlu, īsteno un pilnveido komunikāciju 

ar sabiedrību, kā arī popularizē novadu, paaugstinot tā atpazīstamību; 

7.6.2. veido komunikāciju un veicina sadarbību starp Pašvaldību un novada 

iedzīvotājiem; 

7.6.3. nodrošina Pašvaldības publicitātes materiālu sagatavošanu par visiem 

būtiskiem Pašvaldības organizētiem pasākumiem un to izplatīšanu medijos; 

7.6.4. nodrošina Pašvaldības gada publiskā pārskata

 sagatavošanu un iesniegšanu apstiprināšanai Domē; 

7.6.5. nodrošina Pašvaldības oficiālo un tūrisma piedāvājumu novadā prezentāciju 

sagatavošanu; 

7.6.6. savlaicīgi sniedz atbildes uz plašsaziņas līdzekļu jautājumiem; 

7.6.7. koordinē regulāru Pašvaldības informatīvā izdevuma „Saulkrastu Domes 

Ziņas” sagatavošanu un izdošanu; 

7.6.8. nodrošina regulāru satura papildināšanu un pilnveidošanu Pašvaldības 

mājaslapā www.saulkrasti.lv, un TIC mājas lapā www.visitsaulkrasti.lv, kā arī 

Pašvaldības un novada tūrisma informācijas centra sociālo tīklu kontos (Facebook, 

Instragram, YouTube); 

7.6.9. izstrādā jaunus tūrisma produktus un maršrutus novadā, veido pārnovadu 

vai plašāku reģionu tūrisma produktus, seko līdzi Latvijas un pasaules tendencēm, 

izvērtē to ieviešanas aktualitāti; 

nodrošina TIC darbību.”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                        N.Līcis 
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