
SAULKRASTU NOVADA DOMES SĒDES NR.11 
DARBA KĀRTĪBA 

 
Sēde sasaukta Raiņa ielā 8, Saulkrastos 
2014.gada 30.jūlijā plkst.15:00 

 

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

sēdes lēmumu izpildi 
 

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU JAUTĀJUMI 
 

2. Par zemes gabala nodošanu nomā 
3. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības zemes īpašumā „Ķīšupes dārziņi”, 

Saulkrasti, Saulkrastu novads 
4. Par zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām apstiprināšanu un paziņojuma par 

privatizāciju nosūtīšanu 
5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu  
6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu  
7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu  
8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu  
9. Par nekustamo īpašumu lietošanas mērķu maiņu  
10. Par zemesgabala Kastaņu iela 18, Saulkrastos, piekritību valstij 
11. Par zemesgabala Avotu iela 3, Saulkrastos, ½ domājamo daļu piekritību valstij 
12. Par pašvaldībai piekritīgo zemi Saulkrastu novadā, adreses, nosaukuma piešķiršanu un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 
13. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
14. Par pašvaldības īpašumu uzņemšanu bilancē  
15. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un pašvaldībai piekrītošo lauku apvidus zemi 
16. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, adreses piešķiršanu un pašvaldībai piekrītošo 

lauku apvidus zemi 
 

FINANŠU KOMITEJAS JAUTĀJUMI 
17. Par zaudējumu atlīdzināšanu 
18. Par iekšējo noteikumu „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas 

kārtību” apstiprināšanu 
19. Par Saulkrastu novada domes 2014.gada 26.februāra lēmuma (prot.Nr.3§40) 

precizējumiem 
20. Par Saulkrastu novada domes 2014.gada 30.aprīļa lēmuma (prot.Nr.6§38) 

precizējumiem 
21. Par Saulkrastu novada pašvaldības 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 
22. Par grozījumiem Tautsaimniecības budžetā 
23. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžeta pozīcijās 
24. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžeta pozīcijās 
25. Par VJMMS budžeta izmaiņām 
26. Par līdzekļu pārcelšanu caurteku novietojuma regulācijas projekta izstrādei 
27. Par grozījumiem Attīstības un plānošanas nodaļas budžetā 
28. Par grozījumiem pašvaldības budžeta ieņēmumos un izdevumos 
29. Par grozījumiem speciālā budžetā 
30. Par līdzekļu piešķiršanu 2015.gada budžetā Jūras parka kopšanai un uzturēšanas 

darbiem 
31. Par papildu līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu pašvaldības policijas budžetā 
32. Par grozījumiem pašvaldības 2014.gada budžeta izdevumos 



33. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 29.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.5 “Saistošie 
noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu” apstiprināšanu 

 
CITI JAUTĀJUMI 

34. Par remontdarbu uzsākšanu Saulkrastu novada pašvaldības iestādē „Saulkrastu 
vidusskola” un iepirkuma līguma noslēgšanu 

 


