
DOMES SĒDES NR.6/2015 
DARBA KĀRTĪBA 

 
Sēde sasaukta Raiņa ielā 8, Saulkrastos 
2015.gada 29.aprīlī plkst.15:00 

  

 
1. Pašvaldības izpilddirektora vietnieka A.Gavara ziņojums par iepriekšējā mēneša domes 

sēdes lēmumu izpildi 
2. Par /dzēsts/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
3. Par /dzēsts/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
4. Par/dzēsts/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
5. Par /dzēsts/ un nepilngadīgo /dzēsts/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
6. Par /dzēsts/ un nepilngadīgā /dzēsts/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
7. Par /dzēsts/ un nepilngadīgo /dzēsts/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
8. Par /dzēsts/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
9. Par atteikumu anulēt /dzēsts/  deklarētās dzīvesvietas ziņas  

 
Nekustamo īpašumu jautājumi 

10. Par nekustamā īpašuma Ainažu iela 10- 1A, Saulkrasti, izsoles rezultātu apstiprināšanu 
11. Par nekustamā īpašuma Otrā iela 32, VEF Biķernieki, izsoles rezultātu apstiprināšanu 
12. Par zemes īpašuma Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

izsoles atzīšanu par nenotikušu  
13. Par zemes īpašuma Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

otrās izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu, izsoles komisijas un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu 

14. Par zemes īpašuma „Gaisma 56”, Gaisma, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., izsoles 
organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu, izsoles komisijas un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 

15. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 90-6, Saulkrasti, atsavināšanas procedūras uzsākšanu  
16. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
17. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu, adreses likvidēšanu 
19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 
20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu, adreses likvidēšanu 
21. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu  un lietošanas mērķa noteikšanu, adreses 

likvidēšanu 
22. Par  zemes vienību apvienošanu, nosaukuma piešķiršanu un nosaukuma likvidēšanu 
23. Par  zemes vienību apvienošanu, nosaukuma piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu  

un nosaukuma likvidēšanu 
24. Par adreses piešķiršanu un iepriekšējās adreses likvidāciju 
25. Par adrešu piešķiršanu 
26. Par adrešu piešķiršanu un telpu grupu  lietošanas veida noteikšanu 
27. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
28. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
29. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 
30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos  
31. Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu ar SIA „Viga 3” un SIA „Katrīnbādes placis” 
32. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /dzēsts/ 
33. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /dzēsts/ 



34. Par zemes nomas līguma noslēgšanu /dzēsts/ 
35. Par zemes nomas līguma noslēgšanu /dzēsts/ 
36. Par zemes nomas līguma noslēgšanu /dzēsts/ 
37. Par zemes nomas līguma izbeigšanu /dzēsts/ 
38. Par zemes nomas līguma noslēgšanu /dzēsts/ 
39. Par zemes nomas līguma noslēgšanu /dzēsts/ 
40. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /dzēsts/ 
41. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /dzēsts/ 
42. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /dzēsts/  
43. Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra Nr. 0100 021 0085, turpmāko 

izmantošanu 
 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas jautājumi 

44. Par detālplānojuma zemes gabalam “370F”  projekta apstiprināšanu 
45. Par izlīguma noslēgšanu ar /dzēsts/ un jauna dzīvokļa īres līguma noslēgšanu 
46. Par atļauju izsniegšanu 
47. Par saistošo noteikumu “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā” izdošanu 
48. Par saistošo noteikumu “Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un peldvietu 

lietošanu” izdošanu 
49. Par iekšējo noteikumu „Kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības finansējums no projektu 

atbalsta fonda” izdošanu 
 
Sociālo jautājumu komitejas jautājumi 

50. Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā 
51. Par ģimenes ārstu darbības pamatteritoriju plānu 2015.gadam 
52. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru 

 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas jautājumi 

53. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /dzēsts/ 
 
Finanšu komitejas jautājumi 

54. Par pakalpojuma līguma apstiprināšanu un noslēgšanu ar Valsts policiju 
55. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar biedrību „Vidzemes zvejnieku biedrība” 
56. Par grozījumiem Saulkrastu pašvaldības policijas 2014.gada 26.marta iekšējos 

noteikumos “Saulkrastu pašvaldības policijas nolikums” 
57. Par grozījumiem Saulkrastu pašvaldības policijas 2014.gada 26.marta iekšējos 

noteikumos “Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieku formas tērpu nolikums” 
58. Par Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nolikuma apstiprināšanu 
59. Par Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikuma apstiprināšanu 
60. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra 

Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikumā” izdošanu 
61. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra 

Saistošajos noteikumos Nr.15 “Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem vai 
personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei”” 
izdošanu 

62. Par darba koplīguma noslēgšanu ar Zvejniekciema vidusskolu un Zvejniekciema 
vidusskolas darbinieku arodorganizāciju 

63. Par darba koplīguma noslēgšanu ar Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolu un 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Saulkrastu izglītības iestādes 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas organizāciju 



64. Par darba koplīguma noslēgšanu ar Saulkrastu pirmskolas izglītības iestādi “Rūķītis” un 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Saulkrastu pirmskolas izglītības 
iestādes “Rūķītis” organizāciju 

65. Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu 
66. Par izmaiņām apstiprinātajos amatu sarakstos 
67. Par precizējumu izteikšanu 28.01.2015 domes sēdes lēmumā Nr.1§27 “Par objektu 

izslēgšanu no nepabeigtās būvniecības sastāva” 
68. Par papildus līdzekļu piešķiršanu BJDC “Saulespuķe” 
69. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Pirmās ielas brauktuves izbūvei 
70. Par grozījumiem 2015.gada budžeta pozīcijās 
71. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 28.01.2015. saistošajos noteikumos Nr. SN 1/2015 

“Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2015.gada budžetu” izdošanu 
72. Par kapitālsabiedrību 2014. gada pārskatu apstiprināšanu 
73. Par SIA ZAAO 2014. gada pārskata apstiprināšanu 
74. Par 2014. gada pašvaldības pārskatu apstiprināšanu 

 
Citi jautājumi 

75. Par Saulkrastu novada domes 25.03.2015. sēdes lēmuma Nr.4, §21 „Par adreses 
piešķiršanu” atcelšanu un par adreses piešķiršanu 

76. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 
„Mājas (istabu) dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā” izdošanu 

77. Par grozījumiem iekšējos noteikumos „Telpu nomas maksas cenrādis Saulkrastu novada 
pašvaldības izglītības iestādēs” 

78. Par darba koplīguma noslēgšanu ar Saulkrastu vidusskolu un Latvijas Izglītības un 
zinātnes darbinieku arodbiedrības Saulkrastu vidusskolas arodbiedrības 
pirmorganizāciju 


