
DOMES SĒDES NR.8/2016 
DARBA KĀRTĪBA 

 
Sēde sasaukta Raiņa ielā 8, Saulkrastos 
2016.gada 29.jūnijā 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 25.05.2016. domes sēdes un 15.06.2016. 
domes ārkārtas sēdes lēmumu izpildi 

 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas lēmumi 

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu un 
lietošanas mērķa noteikšanu 

3. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 27.04.2016.lēmumā ,,Par pašvaldībai 
piekritīgas zemes vienības sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa 
noteikšanu” 

4. Par nomas līguma termiņa pagarinājumu ar PSIA “Saulkrastu slimnīca” 
5. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu ar Saulkrastu pilsētas bibliotēku 
6. Par nomnieka apstiprināšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Baltijas 

Dizaina Aģentūra” 
7. Par grozījuma Saulkrastu novada domes 2006.gada 30.augusta nolikumā “Saulkrastu 

novada domes Atļauju komisijas nolikums” apstiprināšanu 
 
Sociālo jautājumu komitejas lēmumi 

8. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”” izdošanu 

 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas lēmumi 

9. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
 

Finanšu komitejas lēmumi 
10. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2010.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.7 

“Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu 
maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” izdošanu 

11. Par saistošo noteikumu  “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.marta 
saistošajos noteikumos Nr. SN 5/2016 “Par licenču un licenču kartīšu izsniegšanu 
pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un maksimālo braukšanas maksas 
(tarifu) noteikšanu”” izdošanu  

12. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar biedrību “Vidzemes zvejnieku biedrība” 
13. Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību “Vidzemes Tūrisma asociācija” 

14. Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu ar Valsts akciju sabiedrību “Ceļu 
satiksmes drošības direkcija” 

15. Par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu ar Valsts akciju sabiedrību “Ceļu 
satiksmes drošības direkcija” 

16. Par līguma noslēgšanu ar SIA “Pūces skola” par pašvaldības līdzfinansēta bērnu 
uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu 

17. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
18. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar /vārds, uzvārds/ 
19. Par zvērināta revidenta apstiprināšanu 

20. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma atstāšanu spēkā 
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 



22. Par precizējumu Saulkrastu novada domes 24.02.2016. lēmumā “Par amata vietas 
izveidošanu”  

23. Par suvenīru izgatavošanu un atsavināšanu  
24. Par PSIA “Saulkrastu slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu 
25. Par dotācijas piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss” kultūras nama 

“Zvejniekciems” siltumapgādes pieslēguma izbūvei 
26. Par dotācijas piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss” kanalizācijas pieslēguma 

pārbūvei Bērzu alejā 
27. Par debitora parāda norakstīšanu 

28. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ielu tehnisko projektu izstrādei 
29. Par papildus līdzekļu piešķiršanu tilta projekta izstrādei 
30. Par grozījumiem budžeta struktūrvienības “Saulkrastu pilsētas bibliotēka” budžetā 
31. Par papildus finansējuma piešķiršanu budžeta struktūrvienības “Zvejniekciema 

vidusskola” budžetā 
32. Par budžeta struktūrvienības “Saulkrastu tūrisma informācijas centrs”” paredzēto 

līdzekļu pārcelšanu budžeta struktūrvienības “Saulkrastu pašvaldības policija” budžetā 

33. Par speciālā budžeta izdevumu palielināšanu 
34. Par grozījumiem budžeta struktūrvienības “Pārējā ekonomiskā darbība” budžetā 

35. Par grozījumiem pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” budžetā 
36. Par  grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības budžeta ieņēmumos 

37. Par papildus līdzekļu piešķiršanu budžeta struktūrvienības “Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skola” budžetā 

38. Par papildus līdzekļu piešķiršanu budžeta struktūrvienības “Saulkrastu pilsētas 
bibliotēka” budžetā 

39. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības budžeta ieņēmumos  un izdevumos 
 

Pastāvīgajās komitejās neizskatītie jautājumi 
40. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
41. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
42. Par /vārds, uzvārds/ deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
43. Par atteikumu anulēt ziņas par /vārds, uzvārds/ deklarēto dzīvesvietu 
44. Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā 
45. Par 10.klases noteikšanu 2016./2017.mācību gadā 

 
 


