DOMES SĒDES NR.5/2016
DARBA KĀRTĪBA
Sēde sasaukta Raiņa ielā 8, Saulkrastos
2016.gada 27.aprīlī plkst.15:00
Ar /…/ apzīmētais teksts un lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar
Fizisko personu datu aizsardzības likumu

1. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par 30.03.2016. domes sēdes un 22.04.2016.
ārkārtas sēdes lēmumu izpildi
2. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
3. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
4. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi
5. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12
„Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā”” izdošanu
6. Par grozījumiem 2012.gada 31.oktobra nolikumā “Saulkrastu novada pašvaldības
Dzīvokļu komisijas nolikums”
7. Par adreses piešķiršanu
8. Par zemes vienības atdalīšanu un apvienošanu, lietošanas mērķa noteikšanu
9. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un
lietošanas mērķa noteikšanu
10. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
11. Par zemes gabala nodošanu nomā
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi
12. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/
Finanšu komitejas lēmumi
13. Par nomnieka apstiprināšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Baltijas
Dizaina Aģentūra”
14. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūras uzsākšanu
15. Par 2015. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
16. Par Saulkrastu vidusskolas ieņēmumu un izdevumu pozīciju palielināšanu
17. Par ēdināšanas pakalpojumu Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”
18. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 27.01.2016. saistošajos
noteikumos Nr.SN2/2016 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības
2016.gada budžetu”” izdošanu
19. Par līdzekļu piešķiršanu par valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra
rēķina apmaksu
20. Par debitora parāda norakstīšanu
21. Par debitora parāda norakstīšanu
22. Par līgumu noslēgšanu ar One Systems Island EHF
23. Par grozījumiem Telpu nomas maksas cenrādī Saulkrastu novada pašvaldības izglītības
iestādēs
24. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 30.septembra
saistošajos noteikumos Nr.SN 23/2015 „Par pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā””
izdošanu
25. Par iekšējo noteikumu “Par Saulkrastu novada pašvaldības darbinieku darba izpildes
novērtēšanu” izdošanu
26. Par atbalstu deju kolektīva tērpu iegādei

27. 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
Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi
28. Par darba koplīguma noslēgšanu ar Zvejniekciema vidusskolu un Zvejniekciema
vidusskolas darbinieku arodorganizāciju
29. Par darba koplīguma noslēgšanu ar Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķītis”
un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Saulkrastu pirmsskolas
izglītības iestādes “Rūķītis” organizāciju
30. Par darba koplīguma noslēgšanu ar Saulkrastu vidusskolu un Latvijas Izglītības un
zinātnes darbinieku arodbiedrības Saulkrastu vidusskolas
arodbiedrības
pirmorganizāciju
31. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/
32. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu /vārds, uzvārds/
33. Par adreses piešķiršanu
34. Par precizējumu Saulkrastu novada domes 30.03.2016. lēmumā Nr.3§14 „Par
grozījumiem zemes nomas līgumā ar SIA „SINORA””
35. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 30.03.2016. lēmumā Nr.3§7 „Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu”

