
 
DOMES SĒDES NR.14 

DARBA KĀRTĪBA 
 

Sēde sasaukta Raiņa ielā 8, Saulkrastos 
2014.gada 29.oktobrī plkst.15:00 

 

 
1. Pašvaldības izpilddirektora A.Arņa ziņojums par iepriekšējās domes sēdes lēmumu 

izpildi 
 

Nekustamo īpašumu jautājumi 
2. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
3. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
4. Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi 
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 
6. Par nekustamo īpašumu apvienošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 
7. Par pašvaldībai piederošo ēku nojaukšanu 
8. Par saimniecības ēkas Krasta ielā 15, Saulkrastos, nojaukšanas termiņa pagarināšanu 
9. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu  
10. Par  zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un pašvaldībai piekrītošo lauku apvidus zemi 
11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu  
12. Par zemes nomas līguma izbeigšanu  
13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu  
14. Par pašvaldības īpašumu uzņemšanu bilancē 
15. Par pašvaldības bilancē esoša zemes īpašuma platības un kadastrālās vērtības 

precizēšanu 
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „LVG projekti” 
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „AMF” 
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „Rožkalns” 
19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu  
20. Par cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu 
21. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu 
22. Par zemes vienību atdalīšanu un pievienošanu 
23. Par nosaukuma maiņu un lietošanas mērķa noteikšanu 
24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 

 
Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas jautājumi 

25. Par izmaiņām Civilās aizsardzības komisijas sastāvā 
26. Par detālplānojuma zemes gabaliem “Timmāji” un “ Artas” projekta nodošanu 

sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 
27. Par 28.05.2008.  lēmuma (protokols Nr.8 § 38) atcelšanu 

 
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas jautājumi 

28. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem 
(aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības 
izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei”” izdošanu 

29. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu  



30. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu  
 

Finanšu komitejas jautājumi 
31. Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis 

atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā 
2015.gadā” izdošanu  

32. Par grozījumu 28.12.2011.iekšējos noteikumos Nr.13 “Noteikumi par komandējumu 
noformēšanu, atskaišu iesniegšanu un izdevumu atlīdzināšanu Saulkrastu novada 
pašvaldībā” izdošanu 

33. Par Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu  
34. Par Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes 2014.gadam (no 

01.09.2014.) apstiprināšanu 
35. Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību “Vidzemes zvejnieku biedrība” 
36. Par nakts redzamības ierīces nodošanu lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai 

“Vidzemes zvejnieku biedrība”  
37. Par grozījumiem Saulkrastu vidusskolas budžetā  
38. Par grozījumiem Sociālā dienesta budžetā  
39. Par grozījumiem PII “Rūķītis” budžetā  
40. Par grozījumiem Saulkrastu pašvaldības policijas budžetā  
41. Par PII “Rūķītis” darbinieku ēdināšanas pakalpojumu maksu 
42. Par PII “Rūķītis” pirmsskolas skolotāja palīgu- asistentu  
43. Par finansējumu izglītojamo pārvadājumiem 2015.gadā  
44. Par papildus finansējuma piešķiršanu  
45. Par grozījumiem Labiekārtošanas nodaļas budžetā  
46. Par grozījumiem pašvaldības 2014.gada budžetā  
47. Par grozījumiem pašvaldības 2014.gada budžetā  
48. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2014.gada 29.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.5 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 
2014.gada budžetu” izdošanu 

 
Citi jautājumi 

49. Par nekustamā īpašuma Ceturtā iela 54, VEF Biķernieki, izsoles rezultātu apstiprināšanu 
50. Par nekustamā īpašuma „Roze 291”  izsoles rezultātu apstiprināšanu 
51. Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2014.gada 30.jūlija iekšējos noteikumos Nr.4 

„Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību” izdarīšanu 
52. Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2011.gada 27.jūlija iekšējos noteikumos Nr.9 

„Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto 
pašvaldības mantu un finanšu resursus” izdarīšanu 

53. Par grozījuma Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra iekšējos noteikumos 
Nr.13 „Noteikumi par komandējumu noformēšanu, atskaišu iesniegšanu un izdevumu 
atlīdzināšanu Saulkrastu novada pašvaldībā” izdarīšanu 

54. Par finansējuma piešķiršanu informatīvā izdevuma “Saulkrastu Domes ziņas” izdošanai 
2015. un 2016.gadā 

55. Par projekta priekšfinansēšanu 
 


