
SAULKRASTU NOVADA DOMES SĒDES NR.12 
DARBA KĀRTĪBA 

 
Sēde sasaukta Raiņa ielā 8, Saulkrastos 

2014.gada 27.augustā plkst.15:00 

 

 
1. Pašvaldības izpilddirektora A.Arņa ziņojums par iepriekšējā mēneša domes 

sēdes lēmumu izpildi 
2. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU JAUTĀJUMI 

 
3. Par grozījumiem zemes nomas  līgumos ar SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
4. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 09.04.2014. ārkārtas sēdes lēmumā 

„Par valsts autoceļu posmu Saulkrastu novada teritorijā pārņemšanu 
pašvaldības īpašumā”, domes ārkārtas sēdes protokola izraksts Nr.5§1 

5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu  
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšanu termiņos 
7. Par adrešu piešķiršanu 
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas 

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

mērķa noteikšanu   
10. Par neapdzīvojamās telpas Ainažu iela 10 - 1A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 

izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 

11.  Par zemes īpašuma „Roze 291”, Roze, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 

12. Par zemes īpašuma Ceturtā iela 54, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu 

13. Par cirsmas izsoles noteikumu apstiprināšanu 
14. Par pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas apstiprināšanu 
15. Par pašvaldības īpašumu uzņemšanu bilancē  
16. Par pašvaldības īpašumu uzņemšanu bilancē  

 
TAUTSAIMNIECĪBAS, ATTĪSTĪBAS UN VIDES KOMITEJAS JAUTĀJUMI 

 
17. Par detālplānojuma Rīgas ielā 23 A, Saulkrastos, izstrādes turpināšanu  

 
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS, SPORTA UN JAUNATNES LIETU KOMITEJAS JAUTĀJUMI 

 
18. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu  
19. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu  
20. Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.16 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās 
ievirzes izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolā” apstiprināšanu 

21. Par Saulkrastu novada domes apbalvojumu nolikuma apstiprināšanu 



22. Par izglītojamā uzņemšanu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē  
 
 
 
 
 

FINANŠU KOMITEJAS JAUTĀJUMI 
 

23. Par apsaimniekošanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” 

24. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA 
“Saulkrastu komunālserviss” 

25. Par grozījuma Saulkrastu novada pašvaldības darba atlīdzības nolikumā 
apstiprināšanu 

26. Par grozījumu Saulkrastu novada domes 2011.gada 11.maija saistošajos 
noteikumos Nr.7 „Par maksas autostāvvietām, kas atrodas Saulkrastu novada 
ielu sarkano līniju robežās” apstiprināšanu 

27. Par Domes 24.04.2013. sēdes lēmuma Nr.5 §24 „Par pamatbudžeta norēķinu 
konta noteikšanu” atcelšanu un norēķinu kontu noteikšanu 

28. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetā 
29. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetā  
30. Par grozījumiem Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetā  
31. Par grozījumiem Tautsaimniecības 2014.gada budžetā 
32. Par līdzekļu pārskaitīšanu no speciālā budžeta zivju fondam 
33. Par grozījumiem VJMMS 2014.gada budžetā 

 
 

CITI JAUTĀJUMI 
 

34. Par dalību konkursā valsts atbalsta pasākumam zivsaimniecības attīstībai no 
Zivju fonda 

35. Par izmaiņām PII “Rūķītis” amatu katalogā 
 
 
  
 


